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ค าน า 
 
 รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) ฉบับนี้ เป็นการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
จากคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการด าเนินการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ  
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 
 การติดตาม และประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เป็นการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ือให้อธิการบดี 
ได้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และ
ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย คุณภาพของงาน ระดับการบรรลุผลตามค ารับรอง 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งเพ่ือเป็นการประเมินภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของ
การปฏิบัติงาน รวมถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และอ่ืน ๆ โดยอ้างอิงจากความคิดเห็นและมุมมองของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ในการจัดท ารายงานฉบับนี้ ได้น าเสนอรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน 
การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมุ่งหวังให้
รายงานฉบับนี้ สามารถช่วยสนับสนุนการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดี ให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วยดี จึงขอขอบคุณทุกท่าน
เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่  1 หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี คณะกรรมการ ได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 –  
30 กันยายน 2565) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 และวิธีการ
ขั้นตอน แนวทางที่ก าหนดในคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ า  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 
4/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยคณะกรรมการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรอง และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคณะกรรมการ ได้มอบให้ คณะอนุกรรมการด าเนินการ 
ตรวจสอบ และสอบทานข้อมูล และจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
จากความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ภาวะผู้น า 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน 
ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์   กาสลัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากการ
สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ ก าหนด 
 สรุปผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) ได้ดังนี้ ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ค่าน้ าหนักร้อยละ 50) ได้ 43.10 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 86.20) ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564  
(ค่าน้ าหนักร้อยละ 20) ได้ 16 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 80.00) ภาวะผู้น าและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
ได้ 20 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 66.66) สรุปในภาพรวมได้ 79.10 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 



ส่วนที่ 1 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน การตดิตาม และประเมินผล  

การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (18) ก าหนดให้ 
สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจและหน้าที่ ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้า
ส่วนงาน ตามมาตรา 9 (3) และ (4) จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และ  
การประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 4  
เมษายน พ.ศ. 2565 โดยข้อบังคับฯ ดังกล่าว ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติ งานของอธิการบดี  อย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้ งตามรอบปี งบประมาณ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี  
เพ่ือท าหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยมี 
ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ โดยให้คณะกรรมการ 
ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี และพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และได้รับความ
เห็นชอบ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2565  เมื่อวันที่  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
โดยคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 18 
ตุลาคม พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) เพ่ือด าเนินการตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง 
 
1.  วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
อธิการบดี ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 

1.2  เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.3  เพ่ือก าหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.4  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

  (ตามข้อ 15 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565) 
 
2.  หลักเกณฑ์ วิธกีาร และขั้นตอน 

 2.1  ให้อธิการบดีจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
และให้เสนอคณะกรรมการ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
  2.2  ให้คณะกรรมการรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สอบทาน รวมทั้งแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
โดยอาจขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากอธิการบดี และแสวงหาข้อมูลจากผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย นิสิต 
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ผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอ่ืน และหลักฐานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาผลการประเมิน และ
คณะกรรมการอาจก าหนดวิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติมตามที่เห็นสมควรก็ได้ ในการสรุปผลการประเมินนั้น ให้คณะกรรมการ
เสนอผลการประเมินด้วยว่า ผ่านหรือไม่ผ่านการประเมิน หากผ่านการประเมิน ผ่านการประเมินในระดับใด รวมทั้ง 
ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยด้วย 
  ในการจัดท าร่างรายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง
นั้น คณะกรรมการพึงให้โอกาสอธิการบดีรับทราบผลการประเมิน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้โอกาสชี้แจงหรือ 
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย 
  2.3  ให้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัย ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันท่ีอธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาด าเนินการครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง 
  2.4  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของ
อธิการบดี เมื่อสภามหาวิทยาลัยมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณา พร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้รับทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
  (ตามข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565) 
 
3.  องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 3.1  ด้านความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาจาก 
การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรอง 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ ชื่อเสียง การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพ
บัณฑิต คุณภาพหลักสูตร ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการน าความรู้ไปสู่สังคม ความมั่นคงทางการเงิน 
ระบบงานที่เป็นหลักประกันความมีธรรมาภิบาล ระบบงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีระดับชาติ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนิ นงาน  เป็ นต้น ทั้ งนี้  ในกรณี ที่ มี ผลการประเมินมหาวิทยาลัยตามระบบ 
ที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในลักษณะเดียวกันเข้ารับการประเมิน อาจน าผลการประเมินมหาวิทยาลัยดังกล่าว
ประกอบการพิจารณาร่วมด้วยก็ได้ 
 3.2  ด้านภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน อาทิ แนวคิด วิธีการบริหารงาน การวางแผน การควบคุมก ากับการใช้
อ านาจ การตัดสินใจ การสื่อสารในองค์กร การจัดการกับปัญหา การท างานเป็นทีม กระบวนการในการขับเคลื่อน
การท างานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การท างานให้ทันต่อสถานการณ์
การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การอุทิศตนและเวลาต่องานในหน้าที่ คุณธรรมและจริยธรรม การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีงาม เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดหรือน าหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนที่สะท้อนภาวะผู้น าและ
คุณลักษณะส่วนบุคคลมาใช้ด้วยก็ได้ 
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  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการอาจก าหนดองค์ประกอบของการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่แตกต่างไปจาก (1) หรือ (2) ก็ได้ 
  เกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบ และน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบ ให้คณะกรรมการ 
เป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ อาจก าหนดน้ าหนักของหัวข้อย่อยรายองค์ประกอบด้วยก็ได้ 
  คณะกรรมการอาจก าหนดให้มีคะแนนของผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของ
อธิการบดี เป็นค่าร้อยละ หรือหน่วยวัดอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
  (ตามข้อ 16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565) 
 
4.  ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 4.1  คณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี และก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานของคณะกรรมการ พร้อมทั้ง จัดท าคู่มือ 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จากนั้น 
ประกาศคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีให้ทราบโดยทั่วไป และแจ้งอธิการบดี 
ให้ด าเนินการตามคู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีดังกล่าว 

4.2  คณะกรรมการ มีหนั งสื อแจ้ งให้ อธิการบดี  ส่ งแผนการบริหารมหาวิทยาลั ย 
(แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยสามารถปรับตัวชี้วัด (หรือ OKRs) และ 
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดของรอบการประเมินนี้ (1 ตุลาคม ๒๕๖4 – 30 กันยายน 2565) ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัยได้ 
   ให้อธิการบดีเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ซึ่ งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันแล้ว โดยค านึ งถึง 
รอบการประเมินดังกล่าวด้วย 

4.3  ให้อธิการบดีจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
ตามคู่มือการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยให้เสนอคณะกรรมการ ภายในวันที่  
29 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 (ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ตามข้อ 16 (1) ของข้อบังคับฯ) 
 4.4  เมื่อคณะกรรมการ ได้รับรายงานการประเมินตนเองแล้ว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  พิจารณารายงานการประเมินตนเอง สอบทานข้อมูล แสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมถ้ามี
และประเมิน เพ่ือให้คะแนนความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน 
ตามองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่ 1 ความส าเร็จของ
อธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
  (2)  ด าเนินการเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคล
ของอธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดี ผ่านช่องทางออนไลน์ 
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   (3)  จัดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามหัวข้อที่
คณะกรรมการก าหนด กลุ่มเป้าหมายในการจัดการสนทนากลุ่ม มีจ านวน ๗ กลุ่ม รวม ๖๑ คน ซึ่งได้มา 
โดยวิธีการสุ่มด้วยโปรแกรม wheelofnames.com ดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มิได้เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี จ านวน 3 คน และนายก
สภามหาวิทยาลัย รวมเป็นจ านวน 4 คน 
  กลุ่มที่ 2 หัวหน้าส่วนงานจัดการเรียนการสอน และหัวหน้าส่วนงานสนับสนุน 
การเรียนการสอน จากจ านวน 30 ส่วนงาน จ านวน 4 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ 2 คน ที่เหลืออีก 1 คน สุ่มจาก
กลุ่มใดก็ได้ รวมจ านวน 9 คน โดยการน ารายชื่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มมาสุ่มในแต่ละครั้ง 
หากส่วนงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป และท าการสุ่มต่อไป จนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
  กลุ่มที่ 3 หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี จากจ านวน 15 หน่วยงาน
จ านวน 9 คน โดยการน ารายชื่อหน่วยงานภายส านักงานอธิการบดีมาสุ่มในแต่ละครั้ง หากหน่วยงานใดสุ่มได้
แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป และท าการสุ่มต่อไปจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
   กลุ่มที่ ๔ คณาจารย์ จากจ านวน 25 ส่วนงาน จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ 3 คน 
รวมจ านวน 9 คน โดยอาจพิจารณาจากส่วนงานที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่ 2 โดยการน ารายชื่อส่วนงานที่เหลือจาก
กลุ่มที่ 2 และตัดรายชื่อผู้ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนงานออก และน ารายชื่อคณาจารย์ของส่วนงาน  
มาด าเนินการสุ่มชื่อคณาจารย์ในแต่ละครั้ง หากส่วนงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป  และท าการสุ่ม
ต่อไปจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
   กลุ่มที่ ๕ บุคลากรสายสนับสนุน จากจ านวน 30 ส่วนงาน สุ่มมาเพียง 9 คน 
โดยอาจพิจารณาจากส่วนงานที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่ 2  – 4 น ารายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนของส่วนงาน 
มาด าเนินการสุ่มชื่อในแต่ละครั้ง หากส่วนงานใดสุ่มได้แล้ว ก็จะถูกตัดรายชื่อออกไป และท าการสุ่มต่อไป  
จนครบจ านวนที่ก าหนดไว้ 
   กลุ่มท่ี 6 นิสิต จากทุกคณะและวิทยาลัย กลุ่มสาขาวิชาละ 3 คน รวมจ านวน 9 คน 
และสุ่มชั้นปี หลังจากนั้นขอให้ส่วนงานเสนอรายชื่อตามชั้นปีที่ได้สุ่มแล้ว 
   กลุ่มที่ 7 ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๓ คน รวมจ านวน 9 คน  
โดยการสุ่มส่วนงานจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 25 ส่วนงาน หลังจากได้รายชื่อส่วนงานแล้ว ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือขอให้ส่วนงานนั้น ๆ เสนอรายชื่อผู้ใช้บัณฑิตของส่วนงาน ๆ ละ 1 ชื่อ 
   ซึ่งในการด าเนินการสุ่มรายชื่อของแต่ละกลุ่มนั้น ได้มีการระบุวัน และเวลา ในการ
ด าเนินการสุ่ม ระบุรายชื่อผู้ด าเนินการสุ่ม จ านวน 3 คน และระบุพยานในการด าเนินการสุ่ม จ านวน 2 คน 
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 (4)  คณะกรรมการ กลั่นกรอง เพ่ือให้คะแนนผลการประเมินภาวะผู้น าและ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ตามองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่ ๒ 
โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดีตาม (๒) และผลการสัมภาษณ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม (๓) 
    (5)  คณะกรรมการ สรุปคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบของการติดตาม  
และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ทั้ง ๒ ด้าน คะแนนรวมทั้ง ๒ องค์ประกอบ และก าหนดระดับของ 
ผลการประเมิน 
   องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ก าหนดตามข้อ ๕ และระดับผลการประเมิน ก าหนดตามข้อ ๖ 
  (6)  คณะกรรมการ จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
  (7)  คณะกรรมการ ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ให้อธิการบดีรับทราบผลการประเมิน และเชิญอธิการบดีมาสนทนา เพ่ือสอบถาม และ
ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้อธิการบดี 
ให้ข้อมูลและชี้แจงด้วย (ตามข้อ 16 (2) ของข้อบังคับฯ) 
 (8)  คณะกรรมการ ปรับปรุงและจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่
อธิการบดีเสนอรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการแล้ว และในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอขยายระยะเวลาด าเนินการครั้งละ  
ไม่เกินสามสิบวัน แต่ไม่เกินสองครั้ง ตามข้อ 16 (3) ของข้อบังคับฯ) 
 (9)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี และมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณาพร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้อธิการบดีรับทราบ และแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็นการทั่วไป
ด้วย (ตามข้อ 16 (4) ของข้อบังคับฯ) 
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5.  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธกิารบดี 
 คณะอนุกรรมการ ได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือก าหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี และเพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดถือ
ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี  ที่อธิการบดีได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งให้
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 จากการตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน (แบบออนไลน์) และจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวม ๖๑ คน
จากจ านวน 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย กลุ่มหัวหน้ าส่วนงาน กลุ่มคณาจารย์ 
กลุ่มผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี กลุ่มบุคลากร กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และกลุ่มนิสิต โดยด าเนินการ
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 – 14 และวันที่ 16 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
6.  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล  และเกณฑ์การวัดระดับผลการประเมิน 
      การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 สภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่  4/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564
ได้มีมติ เห็นชอบ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้
ก าหนดเกณฑ์การวัดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งแบ่งออก 
เป็น 2 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับ
การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ค่าน้ าหนักร้อยละ 70 
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะ
ของการปฏิบัติงาน ค่าน้ าหนักร้อยละ 30 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก วิธีการเก็บข้อมูล และเกณฑ์การวัดระดับผลการประเมิน การติดตาม และ 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

องค์ประกอบ 
ค่าน้ าหนัก
(ร้อยละ) 

วิธีการเก็บข้อมูล 
และเกณฑ์การวัดระดับผลการประเมิน 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพ
ของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผล 
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

  

(1) ผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๕๐ ใช้รายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ในส่วนของ 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยเทียบเคียงกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย และแปลง 
เป็นคะแนนตามที่ประกาศก าหนด 

(2) ผลการประเมิน EdPEx200  
ของ สป.อว. ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2564 
 

๒๐ ใช้ค่าคะแนนของผลการประเมิน EdPEx200 ของ 
สป.อว. ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
ที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ให้ไว้ เทียบเคียงกับ 
ค่าเป้าหมายและแปลงเป็นคะแนนตามที่ประกาศก าหนด 

รวมด้านที่ 1 70  
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะ
ของการปฏิบัติงาน 
 
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบ
ด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30 คณะกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองและให้คะแนนองค์ประกอบ
ด้านนี้ โดยพิจารณาจาก รายงานการประเมินตนเองของ
อธิการบดี ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี และผลการ 
สัมภาษณผ์ู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย 

รวมทั้ง 2 ด้าน 100  
 
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่  11/2565 เมื่อวันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติ รับทราบ 
และเห็นชอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามที่คณะอนุกรรมการ เสนอ 
ดังนี้ ด้านที่ 1 (1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 50) โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านที่ 1 (2) ผลการประเมิน
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ของ สป.อว. ระดับมหาวิทยาลัย (ค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 20) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์การประเมิน EdPEx200 ของ สป.อว. ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
 (ใช้รายงานการตรวจประเมิน (Feedback Report) จาก สป.อว.) 
     หมวดกระบวนการ        หมวดผลลัพธ์     คะแนนที่ได้ (ร้อยละ) 
    Band 2 หรือสูงกว่า     Band 2 หรือสูงกว่า               20 
    Band 1      Band 2               18 
    Band 2     Band 1               18 
    Band 1     Band 1               16 
 
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้พิจารณา เกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล 
และลักษณะของการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30) ตามที่คณะอนุกรรมการได้เสนอมา จ านวน 6 ข้อแล้ว 
เห็นว่า ควรจะต้องมีการปรับปรุง และแก้ไขเกณฑ์การประเมิน และผลการด าเนินงาน จึงมีมติ เห็นชอบ 
ให้ปรับปรุง และแก้ไข เกณฑ์การประเมินใหม่บางข้อ จากที่คณะอนุกรรมการเสนอ รายละเอียดดังแสดง 
ในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่  2  ภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
                ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลลัพธ์ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) (เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565) 

  

2. จ านวนสว่นงานที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนน (เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน 
ปีการศึกษา 2564) 

  

3. คะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตรเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้นเทียบกับ 
ผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2563) 

  

4. ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.83 
(เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2564) 

  

5. ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการติดตาม 
และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.65 
(เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2564) 

  

6. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้าน EEC  
(เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
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 โดยก าหนดเกณฑ์ในการคิดคะแนนการประเมินภาวะผู้น า ข้อละ 5 คะแนน รายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ 4 
 
 ตารางที่ 4 เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินภาวะผู้น า 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 1 ข้อ 5 คะแนน 
บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 2 ข้อ 10 คะแนน 
บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 3 ข้อ 15 คะแนน 
บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 4 ข้อ 20 คะแนน 
บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อ 25 คะแนน 
บรรลุตามเกณฑ์การประเมิน 6 ข้อ 30 คะแนน 

 
7.  ระดับผลการประเมิน การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     ของอธิการบดี 
 ก าหนดระดับผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ เรียงตามล าดับ ดังนี้ 

  7.1  ผ่านการประเมินในระดับ  ดีมาก 
  7.2  ผ่านการประเมินในระดับ  ดี 
  7.3  ผ่านการประเมินในระดับ  พอใช้ 

7.4  ไม่ผ่านการประเมิน 
  (ตามข้อ 17 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2565) 
  โดยก าหนดวิธีการแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ดังนี้ 
 1.  น าคะแนนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาค านวณตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วคิด
คะแนนเป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 2.  น าคะแนนร้อยละที่ค านวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งระดับผลการประเมิน
เป็น 4 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 5 
 
 ตารางที่ 5  การแปลความหมายคะแนนระดับของผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับของผลการประเมิน 
คะแนนร้อยละ 85.00 ขึ้นไป ดีมาก 
คะแนนร้อยละ 75.00 – 84.99 ดี 
คะแนนร้อยละ 65.00 – 74.99 พอใช้ 
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 65.00 ไม่ผ่านการประเมิน 

หมายเหตุ : ทศนิยมตั้งแต่ต าแหน่งที่ 3 ให้ตัดทิ้ง 



ส่วนที่ 2 
ผลการติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 
 ตามข้อ 15 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ลงวันที่  4 เมษายน  
พ.ศ. 2565 ก าหนดให้ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมิน
ระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี  เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือก าหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี และเพ่ือประโยชน์ 
ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
     พ.ศ. 2565  (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 50) 
   คณะอนุกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบ และสอบทานข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน 
การประเมินตนเองของอธิการบดี ที่อธิการบดีได้ลงนามรับรองความถูกต้อง และส่งให้คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นหลักในการด าเนินงาน ซึ่งจาก
การตรวจสอบข้อมูล ปรากฏว่า จากจ านวนตัวชี้วัดที่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ทั้งหมด 
48 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมาย จ านวน 36 ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด ซึ่งมีค่าน้ าหนัก 
ร้อยละ 50 โดยแปลงเป็นคะแนนเทียบบัญญัติไตรยางศ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 6 ตารางที่ 1 จากคะแนนเฉลี่ย 
ที่ได้ ๔.๓๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ เมื่อน ามาเทียบค่าน้ าหนักร้อยละ ๕๐ ได้ 43.10 
คะแนน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองความต่อการของพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล       

Obj.2 ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก     

ผลสัมฤทธิ์       

KR1 อันดับใน Times Higher Education (THE) Asia Rankings อันดับ 
351-400 

อันดับ 
501+ 

- - 2 3 

KR2 ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรรับรองสมรรถนะ ร้อยละ 80 ร้อยละ 82.37 82.37/80 = 1.03 1.03 X 100 = 103 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 3 

4.5 4.5 

KR3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นที่ ร้อยละ 81 ร้อยละ 98.11 98.11/81 = 1.21 1.21 X 100 = 121 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 21 

5 5 

KR4 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) ที่มีกำรด ำเนินงำน
ตำมรูปแบบ EEC model 

50 หลักสตูร 64 หลักสตูร 64/50 = 1.28 1.28 X 100 = 128 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 28 

5 5 

KR5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญำตรีที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม
แนวทำงของ  
CWIE / EEC model 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 98.31 98.31/60 = 1.64 1.64 X 100 = 164 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 64 

5 5 

KR6 จ ำนวนหลักสูตรที่พัฒนำผู้ประกอบกำรหรือนวัตกร 13 หลักสตูร 32 หลักสตูร 32/13 = 2.46 2.46 X 100 = 246 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

146 

5 5 



- 12 - 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

KR7 อัตรำกำรได้งำนท ำของบัณฑิตในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัย ร้อยละ 40 ร้อยละ 96.78  96.78/40 = 2.42 2.42 X 100 = 242 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

142 

5 5 

Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล       
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และแรงงานในพื้นที่       
KR1 จ ำนวนหลักสูตรประกำศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนำทักษะ  
(Re-skill / Up-skill) 

45 หลักสตูร 200 หลักสูตร 200/45 = 4.44 4.44 X 100 = 444 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

344 

5 5 

KR2 จ ำนวนแรงงำนที่เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะ (Re-skill / Up-skill) 2,500 คน 12,827 คน 12,827 /2,500 = 
5.13 

5.13 X 100 = 513 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

413 

5 5 

KR3 จ ำนวนหลักสูตรปริญญำที่ได้รับกำรรับรองระดับสำกล 4 หลักสูตร 2 หลักสูตร 2/4 = 0.50 0.50 X 100 = 50 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 50 

2 2 

Program 2 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก     
Obj. พัฒนาหลักสูตรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื้นที่     
KR1 จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่รับนิสิตเข้ำโครงกำร CWIE / EEC 
model 

550  
สถาน

ประกอบการ 

1,055 
สถานประกอบการ 

1,055/550 = 1.92 1.92 X 100 = 192 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 92 

5 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

KR2 ร้อยละของสถำนประกอบกำรในพ้ืนที่ภำคตะวันออกท่ีรับนิสิต 
เข้ำโครงกำร CWIE / EEC model 

ร้อยละ 35 ร้อยละ 81.52 81.52/35 = 2.33 2.33X 100 = 233 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

133 
 

5 5 

Program 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต       

Obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะอนาคต       

KR1 จ ำนวนรำยวิชำ BUU - MOOCs 12 รายวิชา 15 รายวิชา 15/12 = 1.25 1.25 X 100 = 125 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 25 

5 5 

KR2 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร BUU - MOOCs 800 คน 36,323 คน 36,323 /800 = 
45.40 

45.40 X 100 = 4,540
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

4,440 

5 5 

KR3 จ ำนวนผู้ใช้บริกำรระบบ Credit Bank 80 คน 37 คน 37/80 = 0.46 0.46 X 100 = 46 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 54 

2 2 

KR4 จ ำนวนนิสิตจิตอำสำ 1,700 คน 3,136 คน 3,136/1,700 = 
1.84 

1.84 X 100 = 184 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 84 

5 5 

Program 4 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล       
Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล       
KR1 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย 
ที่ถูกจัดล ำดับใน 500 ล ำดับแรกของโลก 

10 กิจกรรม 24 กิจกรรม 24/10 = 2.40 2.40 X 100 = 240 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

140 

5 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

KR2 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย 
ที่ถูกจัดล ำดับใน 200 ล ำดับแรกของเอเชีย 

10 กิจกรรม 29 กิจกรรม 29/10 = 2.90 2.90 X 100 = 290 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

190 

5 5 

KR3 จ ำนวนครั้งในกำรน ำเสนอตรำสัญลักษณ์มหำวิทยำลัยในกิจกรรม
ระดับสำกล 

100 ครั้ง 129 ครั้ง 129/100 = 1.29 1.29 X 100 = 129 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 29 

 

5 5 

Program 5 ยกระดับคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการท าวิจัยกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ   

Obj. สร้างการรับรู้ด้านคุณภาพงานวิจัยในระดับสากล       
KR1 จ ำนวนงำนวิจัยที่มีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงชำติ 80 เรื่อง 74 เรื่อง 74/80 = 0.93 0.93 X 100 = 93 

ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 7 
3 3 

KR2 จ ำนวนงำนวิจัยที่มีควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำงชำติ 
ที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล Scopus / ISI   

100 เรื่อง 56 เรื่อง 56/100 = 0.56 0.56 X 100 = 56 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 44 

2 2 

KR3 ร้อยละของนักวิจัยที่มีค่ำเฉลี่ยดัชนีคุณภำพ (H-index) รวมเท่ำกับ 
10 ขึ้นไป 

 ร้อยละ 3 ร้อยละ 1.83 1.83/3 = 0.61 0.61 X 100 = 61 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 39 

2 2 

KR4 จ ำนวนงำนวิจัยที่เผยแพร่ในฐำนข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1 
หรือ 2 

150 เรื่อง 228 เรื่อง 228/150 = 1.52 1.52 X 100 = 152 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 52 

5 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) ที่ 2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน   

Obj.1 เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก     

Obj.2 เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก       

ผลสัมฤทธิ์       

KR1 จ ำนวนงบประมำณที่ EAST Park ได้รับสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ภำยนอกและ 
ได้เริ่มด ำเนินกำร 

14 ล้านบาท 19.44 ล้านบาท 19.44/14 = 1.39 1.39 X 100 = 139 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 39 

5 5 

KR2 จ ำนวนศูนย์เครือข่ำยอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 4 ศูนย ์  5 ศูนย ์ 5/4 = 1.25 1.25 X 100 = 125 
สูงกว่าเป้าหมาย 25 

 

4 5 

Program 6 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย      

Obj. ส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม      

KR1 จ ำนวนผู้ประกอบกำรที่เข้ำใช้ประโยชน์จำกอุทยำนวิทยำศำสตร์ 300 
ผู้ประกอบการ 

1,063
ผู้ประกอบการ 

1,063/300 = 3.54 3.54 X 100 = 354 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

254 

5 5 

KR2 จ ำนวนเงินลงทุนหรือรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดด้ำนวิจัยและพัฒนำ
จำกผู้ประกอบกำรที่เข้ำใช้ประโยชน์ 

4 ล้านบาท 7.81 ล้านบาท 7.81/4 = 1.95 1.95 X 100 = 195 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 95 

5 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

Program 7 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย ววน.    
Obj. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก     
KR1 สัดส่วนงบประมำณทุนวิจัยที่สร้ำง TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป 
ต่องบประมำณทุนวิจัยพื้นฐำน 

ร้อยละ 8 ร้อยละ 35.47 35.47/8 = 4.43 4.43 X 100 = 443 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

343  

5 5 

KR2 จ ำนวนงำนวิจัยที่สร้ำง Startup 2 เรื่อง 4 เรื่อง 4/2 = 2.00 2.00 X 100 = 200 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

100 

5 5 

KR3 จ ำนวนโครงกำรส่งเสริมกำรบ่มเพำะผู้ประกอบกำร 12 โครงการ 30 โครงการ 30/12 = 2.50 2.50 X 100 = 250 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

150 

5 5 

Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม      

Obj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม      
KR1 สัดส่วนของงบประมำณงำนวิจัยแก้ปัญหำเชิงพ้ืนที่ต่องำนวิจัย
พ้ืนฐำน 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 24.77 24.77/10 = 2.๔๗ 2.47 X 100 = 247 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

147 

5 5 

KR2 จ ำนวนนวัตกรชุมชนที่ต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนวิจัยของมหำวิทยำลัย 20 คน 76 คน  76/20 = 3.80 3.80 X 100 = 380 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

280 

5 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

KR3 จ ำนวนโครงกำรบริกำรวิชำกำรท่ีพัฒนำชุมชนภำคตะวันออก 45 โครงการ 152 โครงการ 152/45 = 3.38 3.38 X 100 = 338 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

238 

5 5 

KR4 จ ำนวนงำนวิจัย หรืองำนเชิงสร้ำงสรรค์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ที่เพ่ิมมูลค่ำชุมชน (Creative Economy) 

8 เรื่อง 17 เรื่อง 17/8 = 2.13 2.13 X 100 = 213 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

113 

5 5 

ยุทธศาสตร์ (แพลตฟอร์ม) ที่ 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน     

Obj.1 เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง       
Obj.2 เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน       
Obj.3 เป็นองค์กรที่ยึดหลักธรรมาธิบาลและการรับผิดชอบต่อสังคม       
ผลสัมฤทธิ์       
KR1 ควำมยั่งยืนทำงกำรเงิน 
      (ร้อยละกำรเติบโตของรำยได้ของมหำวิทยำลัยจำกแหล่งเงินรำยได้) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ 10.37 10.37/3 = 3.46 3.46 X 100 = 346 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

246 

5 5 

KR2 คะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (ITA) (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) 

90 คะแนน 86.01 คะแนน 86.01/90 = 0.96 0.96 X 100 = 96 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 4 

3 3 

KR3 คะแนนกำรประเมิน Green University 4,000 
คะแนน 

4,800 คะแนน 4,800/4,000 = 
1.20 

1.20 X 100 = 120 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 20 

5 5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตวัชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ       
Obj. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร       
KR1 จ ำนวน New Believer ด้ำนควำมเป็นเลิศ (EdPEx Assessor  
และ TQA Assessor) 

40 คน 52 คน 52/40 = 1.30 1.30 X 100 = 130 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 30 

5 5 

KR2 จ ำนวนส่วนงำนที่ได้รับคะแนนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับส่วนงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป 

6 ส่วนงาน 16 ส่วนงาน 16/6 = 2.67 2.67 X 100 = 267 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 

167 

5 5 

Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทฺธิภาพรายรับ - รายจ่าย       
Obj. สร้างสมความม่ันคงทางการเงินขององค์กร       
KR1 จ ำนวนส่วนงำนที่มีกำรบริหำรเงินโดยมีรำยจ่ำยไม่เกินกว่ำรำยได้ 10 ส่วนงาน 17 ส่วนงาน 17/10 = 1.70 1.70 X 100 = 170 

สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 70 
5 5 

KR2 จ ำนวนส่วนงำนที่ผ่ำนเกณฑ์ NI – 12 20 ส่วนงาน 15 ส่วนงาน 15/20 = 0.75 0.75 X 100 = 75 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 25 

5 2 

Program 11 การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล       

Obj. ส่งเสริมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย      

KR1 ผลกำรประเมินด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

85 คะแนน 77.46 คะแนน 77.46/85 = 0.91 0.91 X 100 = 91 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 9 

3 3 

KR2 ผลกำรประเมินด้ำนควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 

80 คะแนน 87.61 คะแนน 87.61/80 = 1.10 1.10 X 100 = 110 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 

4.5 4.5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

KR3 ผลกำรประเมินด้ำนควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก  
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 

80 คะแนน 95.81 คะแนน 95.81/80 = 1.20 1.20 X 100 = 120 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ20 

5 5 

Program 12 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว       

Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว      

KR1 จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำน
มหำวิทยำลัยสีเขียว เช่น งำนด้ำนสถำนที่ตั้งและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
งำนบริหำรพื้นที่ภำยในมหำวิทยำลัยในสถำนกำรณ์วิกฤติ งำนก่อสร้ำง
โครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ ภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือประหยัดพลังงำน งำน
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภำยในมหำวิทยำลัย เพ่ือเพ่ิมคุณภำพ
กำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัยของนิสิต กำรจัดกำรพลังงำน และกำร
เปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ กำรจัดกำรขยะ กำรใช้น้ ำ และกำรจัดกำรระบบ
ขนส่ง 

100 กิจกรรม 113 กิจกรรม 113/100 = 1.13 1.13 X 100 = 113 
สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 13 

5 5 

KR2 พลังงำนไฟฟ้ำที่ผลิตได้จำกพลังงำนทดแทน (kWh/ปี) 1,500,000  
kWh 

1,119,791.36 
kWh 

1,119,791.36 
/1,500,000 = 0.75 

0.75 X 100 = 75 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 25 

3 2 

KR3 กำรลดลงของกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 6 ร้อยละ - 4.12 4.12/6 = 0.69 0.69 X 100 = 69 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 31 

2 2 

KR4 กำรลดลงของกำรใช้น้ ำเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ 6 ร้อยละ 2.57 2.57/6 = 0.43 0.43 X 100 = 43 
ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 57 

5 2 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัด (1) 
เป้าหมาย 

(2) 
ผลการด าเนินงาน 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือสัดส่วน
เมื่อเทียบกับระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ

คณะกรรมการ 

คะแนนผลการด าเนินงาน 

คะแนนรวม  212 207 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 212/48
= 4.42 

207/48 = 
4.31 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 88.40 86.20 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) - 4.31 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ - 86.20 

ค่าน ้าหนัก - 50 

คะแนนที่ได ้ - 43.10 

หมายเหตุ :  
1. คะแนนผลการประเมินที่ได้จากคณะอนุกรรมการ มีความแตกต่างจากรายงานผลการประเมินตนเองของอธิการบดี จ านวน 5 ตัวชี้วัด (คะแนนเพ่ิมขึ้น

รวม 2 คะแนนจาก ๒ ตัวชี้วัด (ยุทธศาสตร์ที่ 1 KR1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 KR2) และคะแนนลดลงรวม ๗ คะแนนจาก 3 ตัวชี้วัด (ยุทธศำสตร์ที่ 3 
โปรแกรม 10 KR2 โปรแกรม 12 KR2 และ KR4) รวมลดลง 5 คะแนน ทั้งนี้  คณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์แล้ว  พบว่า 
มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บางรายการ มีความแตกต่างจากการตรวจสอบเล็กน้อย จึงท าให้คะแนนผลการประเมินฯ 
มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

2. จากการตรวจสอบข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่ 3 โปรแกรม 12 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว KR1 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว จ านวน 113 กิจกรรม มีข้อมูลผลการด าเนินงานครอบคลุมครบทุกหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
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 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

จากการพิจารณาข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่คณะอนุกรรมการ ด าเนินการสอบทาน  ทั้ง 48 
ตัวชี้วัด พบว่า ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
รวม 36 ตัวชี้วัด ส าหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด เกิดจากการที่ส่วนงานมีการ
ด าเนินงาน แต่มิได้ส่งข้อมูลอย่างครบถ้วน หรือบางตัวชี้วัดไม่ได้ด าเนินการ ดังนั้น คณะอนุกรรมการจึงมี
ข้อเสนอแนะให้มีการท าความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน ในการรับค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้ชัดเจนก่อนเริ่มด าเนินการ รวมถึงการทบทวนวิธีการจัดระบบการรวบรวม
ข้อมูลและการควบคุมก ากับติดตามอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัดบางตัว มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพียงเล็กน้อย  (ต่ ากว่า 
ร้อยละ 10) ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 โปรแกรม 5 KR1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 KR2 โปรแกรม 11 KR1 และ 
มีตัวชี้วัดบำงตัว มีผลกำรด ำเนินงำนที่สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด เกินร้อยละ 100 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
KR6 และ KR7 โปรแกรม 1 KR1 และ KR2 โปรแกรม 2 KR2 โปรแกรม 3 KR2 โปรแกรม 4 KR1 และ KR2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โปรแกรม 6 KR1 โปรแกรม 7 KR1 ถึง KR3 โปรแกรม 8 KR1 ถึง KR4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
KR1 โปรแกรม 9 KR2 
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรน าผลการด าเนินงานมาประกอบการวิเคราะห์  SWOT Analysis 
เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทบทวนค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัด  ที่แสดงให้เห็น
พัฒนาการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และสถานการณ์ปัจจุบัน อันจะท าให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุเป้าหมาย
ตามสมรรถนะที่แท้จริงได้อย่างเหมาะสมตามความเป็นจริง โดยมหาวิทยาลัยต้องมีระบบการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือท าให้ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายได้ 
 

2.  ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่ อการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) 
     ปีการศึกษา 2564 (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 20) 
 คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ได้เสนอรายงานผลการตรวจประเมิน (Feedback Report) ของมหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับ 
ผลการประเมิน Overall Band ดังนี้ 

1. ระดับการประเมินในภาพรวมหมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) = Band 1 
2. ระดับการประเมินในภาพรวมหมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) = Band 1 

  คณะกรรมการ มีมติเห็นชอบ การใช้ผลการประเมินเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ของ 
สป.อว. แทนคะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับ
มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์จาก  Feedback Report ที่ได้รับ
จาก สป.อว. สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับผลการประเมินอยู่ใน Band 1 ทั้งหมวดกระบวนการ และ
หมวดผลลัพธ์ ดังนั้น ผลการประเมินอธิการบดีตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ปีการศึกษา 2564 ได้เท่ากับ 16 คะแนน 
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 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากบทสรุปและผลการประเมินในภาพรวมในรายงานผล
การประเมิน EdPEx (Feedback Report) 
  ด้านจุดแข็ง 
 1.  หมวดกระบวนการ  พบว่า มีจุดแข็งที่ โดดเด่น ในเรื่องผู้น าระดับสูง  น าองค์กร 
อย่างมีวิสัยทัศน์ มีแนวทางการรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ 
การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ และให้ความส าคัญกับการจัดการต้นทุน ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ 
การปฏิบัติการ 
  2.  หมวดผลลัพธ์ มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มที่ดี หรือมีระดับดีกว่าปีที่ผ่านมา เช่น ผลงาน
ตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติเฉลี่ยต่อบุคลากรนักวิจัย จ านวนหลักสูตรตามแนวทางของ CWIE/Type A จ านวน
หลักสูตรประกาศนียบัตร ที่มีการด าเนินงานตามรูปแบบ EEC Model Type A ความพึงพอใจของนิสิตระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการในรูปแบบต่าง  ๆ 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และมีสัดส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกต่ออาจารย์ประจ าสูงขึ้น จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ได้รับอนุมัติการก าหนดต าแหน่ง
สูงขึ้น มีระบบก ากับองค์กรที่ดี มีจ านวนนิสิตต่างชาติระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นอย่างมาก จ านวน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษารอบ Admission เพ่ิมขี้นในรอบ 4 ปีมีผ่านมา และการได้อันดับ 1 ใน Top 50 
Crisis Management 
 
 ด้านโอกาสที่พัฒนาได้ (OFI)  

1. หมวดกระบวนการ 
  1.1  การพัฒนากระบวนการในการบริหารจัดการให้เป็นระบบ เช่น การสร้าง
สภาพแวดล้อม การชี้น าของผู้น าระดับสูง การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย การวัดผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
  1.2  การพัฒนาปรับปรุงการถ่ายทอดแนวทางสู่การปฏิบัติ เช่น กระบวนการ
ถ่ายทอด ค่านิยม วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ส าคัญ เป็นต้น 
  1.3  การพัฒนาวิธีการที่เป็นระบบในการประเมินประสิทธิผลและการปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญ เช่น การทบทวนประสิทธิผลของวิธีการก าหนด และถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และค่านิยม 
ไปยังบุคลากรเป็นต้น 
  1.4  การพัฒนาปรับปรุงการจัดการนวัตกรรมอย่างบูรณาการ เช่น การสร้าง
นวัตกรรมในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และ
วิธีการจัดการนวัตกรรม เป็นต้น 

2. หมวดผลลัพธ์ 
  2.1  การแสดงผลลัพธ์ ที่ส าคัญ เช่น ผลลัพธ์การจัดการศึกษา ความพึงพอใจของ
ผู้เรียน สุขภาวะของบุคลากร ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ผลลัพธ์ด้าน impact 
ที่เกิดจากการสนับสนุนชุมชน รวมทั้งบางประเด็นด้านการเงินและการตลาด เป็นต้น 
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  2.2  การแสดงผลลัพธ์ที่ไม่สม่ าเสมอ เช่น จ านวนนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ 
และนานาชาติ จ านวนผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ จ านวนครั้งในการอ้างอิง ความพึงพอใจของนิสิตทุกระดับ 
ต่อการจัดการเรียนการสอน สัดส่วนของอาจารย์ต่อนิสิตเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร รวมทั้ง 
บางประเด็นด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร ด้านการเงิน และการตลาด เป็นต้น 
 
 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ จากคณะอนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า จุดแข็ง และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง  (OFI) 
ที่ปรากฎใน Feedback Report เป็นข้อเสนอแนะที่สมบูรณ์เพียงพอ ที่อธิการบดีจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าคัญ
ประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEx) แต่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการ จึงมีความเห็นเพ่ิมเติมจาก Feedback Report ดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมจุดแข็ง 
 1.  มหาวิทยาลัยควรทบทวนและพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการสร้างแรงจูงใจ 
ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติให้ชัดเจน เพ่ือเพ่ิมผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติเฉลี่ยต่อ
บุคลากรนักวิจัยให้มากขึ้น จะท าให้เสริมจุดแข็ง และเพ่ิมศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยได้มากยิ่งข้ึน 
 2.  มหาวิทยาลัยควรน าผลการประเมินความพึงพอใจในนิสิตระดับปริญญาตรี เกี่ยวกับ 
การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย มาพิจารณา และปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของนิสิตระดับปริญญาตรี เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงศักยภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี 
มาเสริมจุดแข็งของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้มากข้ึน 
 3.  มหาวิทยาลัยมีจ านวนนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 
จึงควรรักษาระดับอัตราการเพ่ิมขึ้นนี้ และหาแนวทางเพ่ิมจ านวนนิสิตต่างชาติระดับปริญญาตรี ให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือเสริมจุดแข็งด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน  EdPEx ในภาพรวม อนุกรรมการ มีความเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลเชิงระบบ ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบโดยตรง ในด้านต่าง ๆ 
ต้องก ากับติดตาม และรายงานผลต่ออธิการบดี เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือแสดงกระบวนการและผลลัพธ์ 
ที่แท้จริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
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3.  ผลการประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม 
     ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน (ค่าน้ าหนัก ร้อยละ 30) 
 คณะอนุกรรมการ ได้ด าเนินการตรวจสอบ และสอบทาน ข้อมูลของผลการด าเนินงาน  
ตามเกณฑ์การประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน ทั้ง 6 ข้อ โดยมีผลลัพธ์ของการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 4 ข้อ 
ให้คะแนนข้อละ 5 คะแนน ได้เท่ากับ 20 คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) รายละเอียดดังแสดง 
ในตารางที ่7 
 
ตารางที่ 7 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน 

ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ปีงบประมาณ ผลลัพธ์ 

2564 2565 บรรลุ ไม่บรรลุ 
1. คะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ 2565) 

88.19 86.01  ✓ 

2. จ านวนสว่นงานที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนน (เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2564) 

(ปี
การศึกษา 
2563) 

10 

(ปี
การศึกษา 
2564) 

16 
✓  

3. คะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตรเพิ่มขึ้น (ค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น
เทียบกับผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 2563) 

(ปี
การศึกษา 
2563) 

3.49 

(ปี
การศึกษา 
2564) 

3.70 
✓  

4. ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า 
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.83 (เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 2564) 

3.83 3.71  ✓ 

5. ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการ
ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้คะแนน
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.65 (เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 
2564) 

3.65 4.03 ✓  

6. ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ด้าน EEC (เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 

- 100 ✓  
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 ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
 1.  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) 
(เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565) 
  จากการพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัย 
ได้ระดับผลคะแนนรวม A ทั้งสองปีติดต่อกัน และมีผลคะแนนต่างกันเพียง ร้อยละ ๒.๑๘ เมื่อพิจารณา 
ในรายละเอียดของแต่ละด้านรวม ๑๐ ด้านพบว่า มหาวิทยาลัยได้คะแนนสูงกว่าปี ๒๕๖๔ รวม ๘ ด้าน และ
ด้านที่มีคะแนนสูงที่สุดคือ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร ซ่ึงได้คะแนน ร้อยละ ๙๖.๓๘  มีเพียง ๒ ด้านที่ได้
คะแนนต่ ากว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ คือ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
  ดังนั้น คณะอนุกรรมการ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัย ด าเนินการทบทวนและ
ปรับปรุงระบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยท าการศึกษาและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับเกณฑ์การประเมินดังกล่าวให้ครบถ้วน 
 2.  จ านวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
200 คะแนน (เทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2564) 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามเกณฑ์ EdPEx จ านวน ๓๒ ส่วนงาน พบว่า ส่วนงานที่ได้คะแนน ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป ในปีการศึกษา 
2563 มีจ านวน 10 ส่วนงาน เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2564 มีจ านวน 16 ส่วนงาน ซึ่งมีจ านวน 
ส่วนงานเพ่ิมข้ึน ๖ ส่วนงาน บรรลุเป้าหมาย 
 ดังนั้น คณะอนุกรรมการ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในการกระตุ้นและส่งเสริม 
ให้ทุกส่วนงานพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และส่วนงานที่มีคะแนนต่ ากว่า ๒๐๐ คะแนน ได้รับ 
การยกระดับโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนงานที่ได้รับคะแนนสูงกว่า ๒๐๐ คะแนน ภายใต้การสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย 
 3.  คะแนนผลการประเมินระดับหลักสูตรเพ่ิมขึ้น  (ค่าเฉลี่ยที่ เพ่ิมขึ้นเทียบกับผลการ
ด าเนินงานของปีการศึกษา 2563) 
 จากการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา
๒๕๖๓ และปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีหลักสูตรที่มีการประเมินตามแนวทางการประเมินของเกณฑ์ AUN-QA 
2 ปีการศึกษาติดต่อกัน จ านวน ๑๗๙ หลักสูตร พบว่า มีจ านวนหลักสูตรที่คะแนนเพ่ิมขึ้น ๕๗ หลักสูตร 
คะแนนคงเดิม ๑๐๑ หลักสูตร และคะแนนลดลง ๒๑ หลักสูตร ซึ่งคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตร ทั้งมหาวิทยาลัย 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เท่ากับ ๓.๔๙ เปรียบเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๖๔ เท่ากับ ๓.๗๐ มีคะแนนเพ่ิมขึ้น 
๐.๒๑ บรรลุเป้าหมาย 
  ดังนั้น คณะอนุกรรมการ มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยรักษาระดับคุณภาพของ
หลักสูตรที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA รวมทั้งพิจารณาข้อจ ากัดและศักยภาพ เพ่ือหาแนวทาง 
การปรับปรุง ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารคุณภาพของหลักสูตรทุกหลักสูตรให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรที่มีผลการประเมินลดลงทั้ง ๒๑ หลักสูตร 
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 4.  ผลการประเมินจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลของอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.83 (เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 
2564) 
  จากการพิจารณาผลการประเมินฯ ในรายละเอียด พบว่า ในการส ารวจความคิดเห็น 
ทางออนไลน์ของบุคลากร เป็นเวลา ๔ เดือน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๓๑๘ คน จากบุคลากรทั้งสิ้น
จ านวน ๓,๔๒๓ คน คิดเป็น ร้อยละ ๙.๒๙ ส าหรับประเด็นค าถาม จ านวน ๒๙ ข้อ มี ๕ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ 
ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า (คะแนนเฉลี่ย 3.79) ด้านที่ ๒ การพัฒนาองค์กร (คะแนนเฉลี่ย 3.71) ด้านที่ ๓ 
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการที่ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.73) ด้านที่ ๔ มนุษยสัมพันธ์ (คะแนนเฉลี่ย 3.68)  
และด้านที่ ๕ ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย 3.62) ซึ่งค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง ๕ ด้าน 
ได้คะแนน ๓.๗๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย ๐.๑๒ คะแนน (โดยค่าเป้าหมายในการ
ประเมินครั้งนี้ ใช้คะแนนเฉลี่ยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทีไ่ด้คะแนน ๓.๘๓) ไม่บรรลุเป้าหมาย 
  จากความคิดเห็นที่ได้จากแบบสอบถาม พบว่า อธิการบดีเป็นผู้น าที่มีความมุ่งมั่น 
มีผลงานที่ โดดเด่น เข้าถึงได้ง่าย ไม่ถือตน มี เมตตา มีคุณธรรม ท างานเป็นทีม และเป็นผู้น าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับงานหลายระบบ ฯลฯ และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เช่น การพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้าน ecosystem กระบวนการสรรหาเพ่ือเสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการ  
สิ่งอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรและนิสิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และการสื่อสารกับ
บุคลากรทุกระดับอย่างชัดเจน เป็นต้น  
  ความคิดเห็นข้างต้นนี้ อธิการบดีสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการ รวมทั้ง
การทบทวนข้อจ ากัดของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 
 5.  ผลการประเมินจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.65 (เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ 
2564) 
  ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน ๖๑ คน มาจาก ๗ กลุ่ม ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย ๒) กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน ๓) กลุ่มคณาจารย์ ๔) กลุ่มผู้อ านวยการกอง
สังกัดส านักงานอธิการบดี ๕) กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ๖) กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ๗) กลุ่มนิสิต ซึ่งมีเกณฑ์ 
การประเมินจ านวน ๘ ประเด็น ได้แก่ ๑) ภาวะความเป็นผู้น า การตัดสินใจ ๒) วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัย ๓) การวางแผนการท างาน การก ากับติดตาม ๔) การแก้ไขปัญหา ๕) การบริหารจัดการ 
๖) การติดตามการท างานของทีมบริหาร ๗) ความสามารถในการท างานของทีมบริหาร และ ๘) การท างาน
เป็นทีมของทีมบริหาร จากผลการประเมินพบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๓ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐๐ คะแนน (ซึ่งสูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนน ๓.๖๕ และได้ใช้เป็นเกณฑ์
เทียบเคียงในการประเมินครั้งนี้) บรรลุเป้าหมาย 
 6.  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้าน EEC (เทียบกับ 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) 
  การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้าน EEC ประกอบด้วย ๑๓ 
ตัวชี้วัด (จากแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม จ านวน ๔๘ ตัวชี้วัด) ดังนี้ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากร
คุณภำพสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนที่ภำคตะวันออก (KR4 และ KR5) 
  โปรแกรม ๑ ระบบพัฒนำสมรรถนะระดับสำกล (KR1 และ KR2) 
  โปรแกรม ๒ พัฒนำก ำลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ภำคตะวันออก 
  (KR1 และ KR2)  
  ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรเป็นกลไกหลัก ในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย และเป็น 
ที่พ่ึงในกำรพัฒนำพ้ืนที่ภำคตะวันออกอย่ำงยั่งยืน (KR1 และ KR2) 
  โปรแกรม ๖ พัฒนำระบบนิเวศนวตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
  (KR1 และ KR2) 
  โปรแกรม ๗ พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรภำคตะวันออก
  ด้วย ววน. (KR1-KR3)  
 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีผลกำรด ำเนินงำนสูงกว่ำ 
ค่ำเป้ำหมำยทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย 
 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมบทบาทเพ่ือตอบสนองนโยบาย  EEC ในรูปแบบของ
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยหลักการของ 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพ่ือผลักดันให้มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัย
บูรพา ขุมปัญญาตะวันออก (Wisdom of The East)” ที่ก าหนดไว้ และแสดงศักยภาพการเป็นมหาวิทยาลัย
หลักท่ีตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 
4.  สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
     บูรพาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จากการที่คณะอนุกรรมการ ได้ด าเนินการ ตรวจสอบ และสอบทานข้อมูลจากรายงาน 
การประเมินตนเองของอธิการบดี การตอบแบบสอบถามการประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ในการปฏิบัติงาน (แบบออนไลน์) และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย กลุ่มกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี กลุ่มบุคลากร 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต และกลุ่มนิสิต สรุปคะแนน ด้านที่ ๑ ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
คุณภาพของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรอง การปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ (1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้ 43.10 คะแนน (2) ผลการประเมิน EdPEx200 ของ สป.อว. ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 
ได้ 16.00 คะแนน รวมคะแนนด้านที่ 1 เท่ากับ ๕๙.๑๐ คะแนน ด้านที่ ๒ ภาวะผู้น าและคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน ได้ ๒๐.๐๐
คะแนน รวมคะแนนผลการด าเนินงานทั้ง ๒ ด้าน เท่ากับ 79.10 คะแนน ซ่ึงผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์ประกอบ 
ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
(คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรอง 
การปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  

(1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

50 43.10 

(2) ผลการประเมิน EdPEx200 ของ สป.อว. ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2564 

20 16.00 

รวมด้านที่ 1 70 59.10 
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน
ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน 
 
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๖๕.00) 

30 20.00 

รวมคะแนนผลการด าเนินงาน (คะแนนถ่วงน้ าหนัก) 100 79.10 
ผลการด าเนินงานอยูในระดับ ดี 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 

ข. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ค. ก าหนดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหาข้อมูล ประกอบการติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ง. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 
จ. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx  
ฉ. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
ช. ผลการประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล 

และลักษณะของการปฏิบัติงาน 
ซ. ผลการประเมินการสัมภาษณ์ เพ่ือแสวงหาข้อมูล ประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ฌ. การสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือแสวงหาข้อมูล

ประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ญ. ความส าเร็จของกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน EEC  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ฎ. ความเห็นแนบท้ายของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
ก. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และการประเมินผล  การด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก 
 
ข. ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่ 001/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

---------------------------- 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0026/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ 
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  
กาสลัก) เพ่ือให้การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ประกอบกับมตคิณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที ่7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผล  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ   ประธานอนุกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ดุษณี  ธนะบริพัฒน์  รองประธานอนุกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา  พงษ์เรืองพันธุ์  อนุกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  อนุกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

5. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท    อนุกรรมการ 
6. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์    เลขานุการ 
7. นางสาวเนื้อทิพย์  ก าแพงแก้ว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางทัชชภร  สุวรรณ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบ และสอบทาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ตรวจสอบ และศึกษารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี 

3. วิเคราะห์ และประมวลผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ 
อธิการบดจีากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี จากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี และจากการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

4. จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มอบหมาย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนนิงำนของมหำวิทยำลัย 
และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที่ 003/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรอง และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  

และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) 

---------------------------- 
 

ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0026/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และ 
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วชัรินทร์  
กาสลัก) เพ่ือให้การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ประกอบกับมตคิณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที ่9/2565 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 (เพ่ิมเติม) ประกอบด้วยบุคคลที่มีต าแหน่งดังนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการกองแผนงาน  อนุกรรมการ 
 
 ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ 

1. ตรวจสอบ และสอบทาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา 
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ตรวจสอบ และศึกษารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี 

3. วิเคราะห์ และประมวลผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ 
อธิการบดจีากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี จากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี และจากการสนทนากลุ่มหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
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4. จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย และ 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มอบหมาย 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที ่ 18  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผล กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย  
และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยบูรพำ 

ที ่002/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบกำรติดตำม และประเมินผล 
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย และกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
---------------------------- 

 
เพ่ือให้การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และ 

การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทีก่ าหนดไว้ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 (3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2565 ประกอบกับมตคิณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม 
ครั้งที ่7/2565 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมขุ  หิรัญสัจจาเลิศ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท    อนุกรรมการ 
3. ดร.สุภรัติ  สุขวสิุทธิ์     อนุกรรมการ 
4. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข    อนุกรรมการ 
5. นางศิรินาฏ  แม้นเหมือน    อนุกรรมการ 
6. นางอรอินทุ์  วนิชวัฒนานุวัต ิ    อนุกรรมการ 
7. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว    อนุกรรมการ 
8. นายบุรินทร์  เหล่าศรี     อนุกรรมการ 
9. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวเนื้อทิพย์  ก าแพงแก้ว    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางทัชชภร  สุวรรณ     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ 
1. รวบรวมและสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม จดบันทกึการสนทนากลุ่มหรือการสัมภาษณ์หรือ 

วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการติดตาม และ
ประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ด าเนินการสรุปและประมวลผลข้อมูล เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผล  
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  6  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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ภาคผนวก 
 
ค. ก าหนดการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหาข้อมูล ประกอบการติดตาม และ

ประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

  



ก ำหนดกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสวงหำข้อมูล ประกอบกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์  กำสลัก) 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
* * * * * * * * * * * 

 
วันอังคำรที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2565  ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5 ส ำนักงำนอธิกำรบดี (อำคำร ภปร) 

เวลำ กิจกรรม 
 คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                รำยชื่อกรรมกำร 

1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  ขันธวิทย์  (Online) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี 

                         ผู้จดบันทกึการสัมภาษณ์ 
1. นางศิรินาฏ  แม้นเหมือน              3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว 
2. นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ          4. นายบุรินทร์  เหล่าศรี 

09:30 – 10:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิตของคณะศิลปกรรมศาสตร์  (Online) 
10:00 – 10:30 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (Online) 
10:30 – 11:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  (Online) 
11:00 – 12:00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 13:30 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ บุคลากรสายสนับสนุนจากบัณฑิตวิทยาลัย 
13:30 – 14:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ บุคลากรสายสนับสนุนจากกองบริหารการศึกษา 
14:00 – 14:30 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ บุคลากรสายสนับสนุนจากกองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
14:30 – 14:45 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
14:45 – 15:15 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 
15:15 – 15:45 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ นิสิตคณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 
15:45 – 16:15 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ นิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล ชั้นปีที่ 4  (Online) 
16:15 – 16:30 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
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วันพุธที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
 
รำยช่ือกรรมกำร 
 

 
         เวลำ 

กรรมกำร ชุดที่ ๑ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ 

ผู้จดบันทกึการสัมภาษณ์ 
1. นางศิรินาฏ  แม้นเหมือน 
2. นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ 

กรรมกำร ชุดที่ 2 
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  ขันธวิทย์ (Online) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี 

ผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ 
1. ดร.สภุรัติ  สุขวิสุทธิ ์
2. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข 

กรรมกำร ชุดที่ 3 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ 
2. รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล (Online) 

ผู้จดบันทกึการสัมภาษณ์ 
1. น.ส.พัชราภรณ์  ศรีบัว  2. น.ส.ศิรินภา 
พ่ึงปรีดา  3. นายบุรินทร์  เหล่าศรี 

09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประชุม ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
10.00 – 11.30 น. 
(เข้าสัมภาษณ์ทีละคน 

คนละ 30 นาที) 

หัวหน้ำส่วนงำน 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  
และส่วนงานสนับสนุน) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 อาคาร ภปร 

หัวหน้ำส่วนงำน 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  
และส่วนงานสนับสนุน) 

จ านวน 2 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที ่5 อาคาร ภปร 

หัวหน้ำส่วนงำน 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา  
และส่วนงานสนับสนุน) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที ่8 อาคาร ภปร 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. 
(เข้าสัมภาษณ์ทีละคน 

คนละ 30 นาที) 
 

คณำจำรย ์
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9 อาคาร ภปร 

และ Online 

คณำจำรย ์
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที ่5 อาคาร ภปร 

และ Online 

คณำจำรย ์
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที ่8 อาคาร ภปร 

และ Online 
14.30 – 14.45 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น  
14.45 – 16.00 น. 
(เข้าสัมภาษณ์ทีละคน 

คนละ 30 นาที) 

ผู้อ ำนวยกำรกอง 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9 อาคาร ภปร 

และ Online 

ผู้อ ำนวยกำรกอง 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5 อาคาร ภปร 

และ Online 

ผู้อ ำนวยกำรกอง 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8 อาคาร ภปร 

และ Online 
16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น  
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วันศุกร์ที ่16 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
 
รำยช่ือกรรมกำร 
 

 
         เวลำ 

กรรมกำร ชุดที่ ๑ 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ  (Online) 
ผู้จดบันทกึการสัมภาษณ์  1. นางศิรินาฏ  แม้นเหมือน   
2. นางอรอินทุ ์ วนิชวัฒนานุวัติ  3. นายบุรินทร์  เหล่าศร ี

กรรมกำร ชุดที่ 3 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ  (Online) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 
ผู้จดบันทกึการสัมภาษณ์  1. ดร.สุภรัติ  สุขวิสุทธิ์  
2. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข  3. นางสาวศิรินภา  พ่ึงปรีดา 

09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการประชุม ครั้งที่ 13/2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
10.00 – 11.30 น. 
(เข้าสัมภาษณ์ทีละคน 

คนละ 30 นาที) 

ผู้ใช้บัณฑิต จ ำนวน 2 คน 
1. ผู้ใช้บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ (Online) 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 อาคาร ภปร 

ผู้ใช้บัณฑิต จ ำนวน 3 คน 
1. ผู้ใช้บัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ 
2. ผู้ใช้บัณฑิตของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
3. ผู้ใช้บัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที ่8 อาคาร ภปร 

11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลำ กรรมกำรชุดที่ 1 กรรมกำรชุดที่ 3 
13.00 – 14.30 น. 
(เข้าสัมภาษณ์ทีละคน 

คนละ 30 นาที) 

บุคลำกร จ ำนวน 3 คน 
1. บุคลากรสายสนับสนุนจากคณะศึกษาศาสตร์ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนจากคณะแพทยศาสตร์ 
3. บุคลากรสายสนับสนุนจากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 อาคาร ภปร 

บุคลำกร จ ำนวน 3 คน 
1. บุคลากรสายสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
2. บุคลากรสายสนับสนุนจากศูนย์จีนศึกษา 
3. บุคลากรสายสนับสนุนจากวิทยาลัยนานาชาติ 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที ่8 อาคาร ภปร 

14.30 – 14.45 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
14.45 – 16.00 น. 
(เข้าสัมภาษณ์ทีละคน 

คนละ 30 นาที) 

นิสิต จ ำนวน 3 คน 
1. นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชัน้ปีที่ 1 
2. นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 
3. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 อาคาร ภปร 

นิสิต จ ำนวน 2 คน 
1. นิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 
2. นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที ่8 อาคาร ภปร 

16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลในภาพรวม 
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วันเสำร์ที่ 17 ธันวำคม พ.ศ. 2565  กำรสัมภำษณ์นำยกสภำมหำวิทยำลัย และกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อำคำร ภปร 
 
รำยช่ือกรรมกำร 
 

 
         เวลำ 

                    รำยช่ือกรรมกำร 
1. ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี 
4. ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา  ขันธวิทย์  (Online) 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ  (Online) 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ  (Online) 

                   ผู้จดบันทกึการสัมภาษณ์ 
1. ดร.สภุรัติ  สุขวิสุทธิ ์
2. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข 
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว 
4. นางสาวเนื้อทิพย์  ก าแพงแก้ว 
5. นายบุรินทร์  เหล่าศรี 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการประชุม ครั้งที่ 14/2565 ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที ่9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
09:30 – 11:30 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11:30 – 12:00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้นที่ 9 อาคาร ภปร 
13:30 – 16.30 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 12/2565 
 
หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ง. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 
  



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 
 ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) ผลการ
ประเมินในภาพรวมของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 สรุปไดดั้งตาราง
ข้างล่างนี้ 
 

แบบประเมิน ด้าน 
คะแนนการประเมินตาม 
ปีงบประมาณ (ร้อยละ) 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายใน 

(๑) ด้านการปฏิบัติหน้าที่  ๙๐.๘๐ ๙๒.๘๙ 
(๒) ด้านการใช้งบประมาณ ๘๑.๔๘ ๘๖.๓๐ 

 (๓) ด้านการใช้อ านาจ  ๘๘.๑๔ ๘๙.๙๑ 
 (4) ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๘๑.๗๘ ๘๔.๘๗ 
 (5) ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๖.๑๓ ๘๔.๐๘ 
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก 

(๖) ด้านคุณภาพการด าเนินงาน  ๘๙.๘๔ ๙๕.๙๒ 
(๗) ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร  ๘๙.๗๗ ๙๖.๓๘ 

 (๘) ด้านการปรับปรุงการท างาน  ๘๔.๒๕ ๙๕.๑๔ 
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ 

(๙) ด้านการเปิดเผยข้อมูล  ๘๙.๗๘ ๗๙.๙๓ 
(๑๐) ด้านการป้องกันการทุจริต  ๙๓.๗๕ ๗๕.๐๐ 

คะแนนรวม ๘๘.๑๙ ๘๖.๐๑ 
ระดับผลคะแนนรวม A A 

 
 จากการเปรียบเทียบผลการประเมินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีที่ผ่านมา พบว่า ผลการประเมินโดยรวมมีค่าคะแนนลดลง ทั้งนี้ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเปิดเผยข้อมูล (ด้านที่ ๙) และด้านการป้องกันการทุจริต (ด้านที่ 
๑๐) เป็นด้านที่มีค่าคะแนนลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อค่าคะแนนโดยรวมของการประเมิน 
ส าหรับผลการประเมินในด้านอ่ืน ๆ มีค่าคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นทุกด้าน 
 จากการพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เกณฑ์การประเมินในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล  
มีการปรับเปลี่ยนและมีความเข้มข้นเพ่ิมขึ้นทุกปี ซึ่งมหาวิทยาลัยควรต้องท าความเข้าใจกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานผลการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 

BUU
Typewriter
- 53 -



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
จ. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx  
  



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ EdPEx
ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

โดยเรียงล าดับจากส่วนงานท่ีมีคะแนนผลการประเมินสูงสุดในปีการศึกษา 2564

ล าดับ ช่ือส่วนงาน คะแนนประเมิน EdPEx ระดับส่วนงาน ผลการประเมิน
ท่ี ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง
1 คณะอัญมณี 176 272.25 √

2 คณะพยาบาลศาสตร์ 193 267.25 √

3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 202 251.25 √

4 ส านักคอมพิวเตอร์ 143.5 242.5 √

5 สถาบันภาษา 259 234 √

6 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 192 226.75 √

7 คณะสหเวชศาสตร์ 201.25 220.5 √

8 คณะวิทยาการสารสนเทศ 364 218.25 √

9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 178.25 216 √

10 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 204 214.25 √

11 ส านักงานอธิการบดี 210 211.25 √

12 สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 211.5 208.5 √

13 คณะดนตรีและการแสดง 222 205.75 √

14 คณะบริหารธุรกิจ 172.75 203 √

15 คณะเภสัชศาสตร์ 209 201.25 √

16 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 201.75 201 √

17 ส านักหอสมุด 152 193 √

18 วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา 187.5 192 √

19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 142 186 √

20 คณะเทคโนโลยีทางทะเล 151 182 √

21 คณะวิทยาศาสตร์ 194 175 √

22 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 120.25 174 √

23 ส านักบริการวิชาการ 160 171.25 √

24 คณะศึกษาศาสตร์ 134.5 165.5 √

25 คณะโลจิสติกส์ 101 163 √

26 คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 189 156.25 √

27 วิทยาลัยนานาชาติ 137 147.25 √

28 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ 172.5 142 √

29 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 180 128 √

30 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 145 116.25 √
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ล าดับ ช่ือส่วนงาน คะแนนประเมิน EdPEx ระดับส่วนงาน ผลการประเมิน
ท่ี ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง

31 บัณฑิตวิทยาลัย 115.75 113 √

32 คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 102.25 112.25 √

33 คณะแพทยศาสตร์ 296 รอผล EdPEx300
คะแนนรวมท้ังหมด 5723.75 6110.50 20 12

ค่าเฉล่ียรวม 178.867 190.953 0.625 0.375
จ านวนส่วนงานท่ีได้ 200 คะแนนหรือมากกว่า 10 ส่วนงาน 16 ส่วนงาน

        2. ผลรวมและค่าเฉล่ีย ค านวณจาก 32 ส่วนงาน โดยไม่รวมคณะแพทยศาสตร์

หมายเหตุ  :  1. คณะแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564 รอรับการประเมิน EdPEx300 จากส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์จึงขอใช้ผลการประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ของ สป.อว. แทนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จึงยังไม่มีคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๖๔
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ฉ. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 
  



ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ AUN-QA
(The Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0)

ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564

ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

คณะบริหารธุรกิจ
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 4 1
2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 4 4 1
3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 3 1
4 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 3 4 1
5 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 4 3 1
6 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 3 3 1
7 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 7 7 1 2 4
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 25 24

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.571 3.429
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร

8 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4 4 1
9 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 2 2 1 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 7 8

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.500 4.000
คณะดนตรีและการแสดง

10 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 3 4 1
11 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 4 4 1
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตส่ือและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 3 3 1
13 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและการแสดง 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 4 4 1 3
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 13 14

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.250 3.500
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

14 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร 4 3 1
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 2 2 1 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 7 7

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.500 3.500

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร
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ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีทางทะเล
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 4 4 1
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 2 2 1 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 7 8

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.500 4.000
คณะพยาบาลศาสตร์

18 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 4 1
19 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 4 2 1
20 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 4 4 1
21 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ 4 4 1
22 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 4 4 1
23 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก 4 4 1
24 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ 4 4 1
25 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 5 w
26 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 4 5 1
27 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (นานาชาติ) 4 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 10 10 2 7
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 36 35

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 4.000 3.889
คณะแพทยศาสตร์

28 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) WFME WFME 1
รวมจ านวนหลักสูตร 1 1

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 4 1
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (นานาชาติ) 3 3 1
31 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 3 1
32 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 4 4 1 3
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 12 13

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.000 3.250
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ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

คณะเภสัชศาสตร์
33 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) 4 3 1
34 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 3 3 1
35 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 3 3 1 1 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 10 10

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.333 3.333
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

36 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 4 4 1
37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 4 w
39 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 3 3 1
40 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม 3 4 1
41 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 3 4 1
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 4 4 1
43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 4 w
44 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 3 4 1
45 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3 4 1
46 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 4 4 1
47 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 4 1
48 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 3 4 1
49 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา 4 4 1
50 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 4 4 1
51 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารแบรนด์ 4 4 1
52 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 4 4 1
53 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 4 1
54 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 4 4 1
55 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา 3 3 1
56 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมส่ือสารทางการเมืองและสังคม 3
57 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 21 20 5 13
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 64 69

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.556 3.833
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ปีการศึกษา
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ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
58 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 4 4 1
59 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคบัณฑิต) (3 ปี) 3
60 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท้องถ่ิน 4 4 1
61 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 4 4 1
62 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 3 4 1
63 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 3 3 1
64 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 3 4 1
65 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 3 1
66 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม 4 3 1
67 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 3 4 1

68

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง 3

4 1
69 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และความม่ันคง 4 4 1
70 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3 2 1

71

หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการจัดการ
ปกครอง 3

3 1
รวมจ านวนหลักสูตร 14 13 4 2 7

คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 47 46
คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.615 3.538

คณะโลจิสติกส์
72 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการขนส่ง (ต่อเน่ือง) 3
73 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3
74 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (5 ปี) 4 4 1
75 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 3
76 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 3
77 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์3
78 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน 3
79 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 4 3 1
80 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 7 5 1 1 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 11 11

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.667 3.667
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ช่ือหลักสูตร

คณะวิทยาการสารสนเทศ
81 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออุตสาหกรรมดิจิทัล 4 4 1

82
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยี
อัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา)

4 ไม่สามารถประเมินได้

83 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 4 1
84 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 4 4 1
85 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 4 4 1
86 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 6 6 1 4
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 18 19

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.600 3.800
คณะวิทยาศาสตร์

87 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3 4 1
88 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 4 1
89 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 4 4 1
90 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 4 3 1
91 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 4 w
92 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 4 1
93 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 3 1
94 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ 4 4 1
95 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 4 4 1
96 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 4 3 1
97 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 4 4 1
98 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 4 1
99 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา 4
100 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี 3 4 1
101 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาศึกษา 4 4 1
102 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3 3 1
103 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา 4 4 1
104 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 1
105 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3 4 1
106 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 4 3 1
107 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3 4 1
108 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 4 3 1
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คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

109 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 4 1
110 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 4 3 1
111 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 4 5 1
112 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4

รวมจ านวนหลักสูตร 26 24 6 6 11
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 85 85

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.696 3.696
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

113 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3 4 1
114 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 4 3 1
115 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชนทางกีฬา 4 w

116

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและ
การกีฬา 3

3 1
117 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 5 5 1 1 2
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 13 13

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.250 3.250
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

118 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 4 4 1
119 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน 4 4 1
120 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4 4 1
121 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล 4 4 1
122 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ 4 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 5 5 5
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 20 20

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 4.000 4.000
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

123 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 3 4 1
124 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 w
125 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 4 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 3 3 1 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 7 8

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.500 4.000
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ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
126 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 3 1
127 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 4 w
128 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 4 4 1
129 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 w

130

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัวและ
อิเล็กทรอนิกส์ส่ือสาร 4

3 1
131 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 3 4 1
132 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 4 4 1
133 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 4 1
134 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3 4 1
135 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 3 3 1
136 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ 3 4 1
137 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 4 4 1
138 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 3 1
139 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 4 4 1
140 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 2 3 1
141 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 16 16 6 1 7
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 46 51

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.286 3.643
คณะศิลปกรรมศาสตร์

142 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 4 1
143 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาครีเอทีฟอาร์ต และกราฟิกครีเอทีฟ 3 4 1
144 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรมสร้างสรรค์ 3 4 1
145 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ 3 4 1
146 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 3 4 1
147 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ 3 3 1
148 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 3

149

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบและการ
จัดการวัฒนธรรม 3

4 1
รวมจ านวนหลักสูตร 8 7 5 2

คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 22 27
คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.143 3.857
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ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์
150 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว 3
151 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) 3 4 1
152 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 4 4 1
153 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 3 4 1
154 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (4 ปี) 4 w

155

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 3

4 1
156 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา (ต่อเน่ือง) 3 2 1
157 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (4 ปี) 3 3 1
158 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) 3 3 1
159 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) 3 4 1
160 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) 3 3 1
161 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 4 4 1
162 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 4 4 1
163 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 3 3 1
164 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ 3 4 1

165

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(นานาชาติ) 4

3 1
166 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ 4 4 1

167

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ
คอมพิวเตอร์ศึกษา 3

4 1
168 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 3 4 1
169 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 3 4 1
170 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมินและสถิติการศึกษา 4 w
171 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 4 4 1
172 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 4 1
173 หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 4 3 1
174 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 3 4 1
175 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 4 1
176 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม 3 3 1
177 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา 4 4 1
178 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 4 3 1
179 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัย ประเมิน และสถิติการศึกษา 3 3 1
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ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

180 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 4 3 1

181

หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก 
(นานาชาติ) 4

4 1
รวมจ านวนหลักสูตร 31 32 11 5 13

คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 98 104
คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.379 3.586

คณะสหเวชศาสตร์
182 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบ าบัด 4 4 1
183 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 4 4 1
184 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 3 4 1
185 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 4 4 1
186 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4
187 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 3
188 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 3 4 1
189 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 4

รวมจ านวนหลักสูตร 6 7 2 3
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 18 20

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.600 4.000
คณะสาธารณสุขศาสตร์

190 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 4 4 1
191 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 4 4 1
192 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม 4 3 1
193 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 4 4 1
194 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 4 4 1
195 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 4 1
196 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 3 4 1
197 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 4 1
198 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 3 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 9 9 2 1 6
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 34 35

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.778 3.889
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ปีการศึกษา
 2563

ปีการศึกษา
 2564 เพ่ิมข้ึน ลดลง คงเดิม

ท่ี

คะแนนประเมินรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมิน

ช่ือหลักสูตร

คณะอัญมณี
199 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเคร่ืองประดับ 3 4 1
200 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 3 4 1
201 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ 3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 3 3 2 1
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 9 11

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.000 3.667
วิทยาลัยนานาชาติ

202 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการการท่องเท่ียว และไมซ์ (หลักสูตรนานาชาติ) 4 4 1

203

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ) 3

3 1
204 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพแบบองค์รวม (หลักสูตรนานาชาติ) 3
205 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 3 4 1
206 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์และการส่ือสาร (หลักสูตรนานาชาติ)3 3 1

รวมจ านวนหลักสูตร 4 5 1 3
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 13 14

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 3.250 3.500
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา

207 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 4 4 1
208 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 4 4 1

รวมจ านวนหลักสูตร 2 2 2
คะแนนรวมของทุกหลักสูตร 8 8

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตร 4.000 4.000
คะแนนรวมของทุกหลักสูตรท้ังมหาวิทยาลัย 630 660 57 21 101

คะแนนเฉล่ียรวมทุกหลักสูตรท้ังมหาวิทยาลัย 3.499 3.701
หมายเหตุ :

2. หลักสูตรสีแดง คือ หลักสูตรท่ีขอปิด (แบบมีเง่ือนไขหรือปิดสมบูรณ์) ในปีการศึกษา 2564
3. หลักสูตรสีน  าเงิน คือ หลักสูตรท่ีเปิดใหม่ในปีการศึกษา 2564
4. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับการรองรับตามเกณฑ์ WFME
5. การคิดคะแนนรวม และค่าเฉล่ีย จากจ านวน 179 หลักสูตร โดยไม่น าข้อมูลหลักสูตรจากข้อ 1 - 4 มาค านวณด้วย

1. w = หลักสูตรท่ีมีการตรวจประเมินเฉพาะองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ของ สปอว. และได้รับการการตรวจประเมินจาก
คณะอนุกรรมการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  (ได้รับความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2565) โดยส่งข้อมูลในระบบ CHE-QA online
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ภาคผนวก 
 
ช. ผลการประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมท้ังพฤติกรรม

ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน 
  



ประมวลผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

ข้อ/จ านวนผู้ตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด N/A รวม ค่าเฉล่ีย
5 4 3 2 1 (ไม่นับ) (คน)

ด้านท่ี 1 ลักษณะผู้น าและภาวะผู้น า
1.1 มีทักษะ และความรู้ในการบริหาร 77 154 60 17 8 2 318 3.870
1.2 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

86 150 45 20 13 4 318 3.879

1.3 ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 92 137 46 28 12 3 318 3.854
1.4 มีการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์

81 130 57 32 14 4 318 3.739

1.5 รับฟังปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาของ
องค์กรได้

80 117 59 29 26 7 318 3.630

ผลรวมจ านวนค าตอบด้านท่ี 1 416 688 267 126 73 20 1590
ค่าเฉล่ียด้านท่ี 1 3.794

ด้านท่ี 2 การพัฒนาองค์กร
2.1 มีการวางแผนอัตราก าลัง การคัดเลือก
บุคคลให้ตรงกับงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคล

62 129 73 30 19 5 318 3.591

2.2 มีการวางแผนและก าหนดเป้าหมายการ
บริหารจัดการอย่างชัดเจน

84 135 54 31 11 3 318 3.794

2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการ

103 129 52 21 10 3 318 3.933

2.4 มีการบริหารงบประมาณได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

68 125 68 25 26 6 318 3.590

2.5 มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความ
สะดวก อาคารสถานท่ีท่ีสนับสนุนการเรียนการ
สอน/การปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

63 128 71 30 22 4 318 3.573

2.6 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 86 121 59 28 19 5 318 3.725
2.7 ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

85 125 63 22 17 6 318 3.766

2.8 น าผลการประเมิน มาทบทวนนโยบาย 
ปรับปรุง และพัฒนาองค์กร

80 119 60 35 16 8 318 3.684

ผลรวมจ านวนค าตอบด้านท่ี 2 631 1011 500 222 140 40 2544
ค่าเฉล่ียด้านท่ี 2 3.707
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ข้อ/จ านวนผู้ตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด N/A รวม ค่าเฉล่ีย
5 4 3 2 1 (ไม่นับ) (คน)

ด้านท่ี 3 การก ากับดูแลและบริหารจัดการท่ีดี
3.1 มีวิสัยทัศน์และก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน
ให้แก่องค์กร

88 132 60 23 12 3 318 3.829

3.2 มีหลักนิติธรรม กฎระเบียบท่ีมหาวิทยาลัย
ออกมีความเหมาะสม

81 127 62 22 18 8 318 3.745

3.3 มีหลักคุณธรรม ยึดม่ันในความถูกต้องดีงาม
 ซ่ือสัตย์ มีความชอบธรรมในการใช้อ านาจ

85 125 55 20 25 8 318 3.726

3.4 มีหลักความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ถูกต้อง บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข และร่วมรับผิดชอบ

81 119 61 27 21 9 318 3.686

3.5 มีหลักในการท างานแบบมีส่วนร่วมตาม
แบบแผน

85 122 58 27 19 7 318 3.730

3.6 มีการใช้หลักความคุ้มค่า โดยการบริหาร
จัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดร่วมกัน ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มเงิน คุ้มเวลา คุ้มแรงงาน

80 118 69 27 20 4 318 3.672

3.7 มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ี
เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ

86 117 67 26 16 6 318 3.740

ผลรวมจ านวนค าตอบด้านท่ี 3 586 860 432 172 131 45 2226
ค่าเฉล่ียด้านท่ี 3 3.733

ด้านท่ี 4 มนุษยสัมพันธ์
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นท่ียอมรับ 96 111 61 23 21 6 318 3.763
4.2 มีความรัก เอ้ืออาทรอย่างเสมอภาคกับ
บุคลากรทุกระดับ

83 113 63 27 26 6 318 3.641

4.3 มีความสามารถในการส่ือสาร และสร้าง
บรรยากาศในการท างาน

83 108 65 31 25 6 318 3.619

4.4 ยอมรับความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกระดับ

89 106 66 28 22 7 318 3.682

4.5 มีจิตบริการ มีความจริงใจ ต่อเพ่ือนร่วมงาน
 และผู้ใต้บังคับบัญชา

83 119 57 24 26 9 318 3.676

ผลรวมจ านวนค าตอบด้านท่ี 4 434 557 312 133 120 34 1590
ค่าเฉล่ียด้านท่ี 4 3.676
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ข้อ/จ านวนผู้ตอบ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด N/A รวม ค่าเฉล่ีย
5 4 3 2 1 (ไม่นับ) (คน)

ด้านท่ี 5 ศิลปะในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา
5.1 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการด าเนินชีวิต ด้าน
ความขยันหม่ันเพียร และความรับผิดชอบ

80 122 59 21 29 7 318 3.653

5.2 มีการจัดหาส่ิงเสริมแรงจูงใจให้บุคลากร
ร่วมกันพัฒนางาน

77 109 65 30 30 7 318 3.556

5.3 รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรในองค์กร 79 108 66 21 33 11 318 3.583
5.4 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน ซ่ือสัตย์ สุจริต
 และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

79 127 55 22 27 8 318 3.674

ผลรวมจ านวนค าตอบด้านท่ี 5 315 466 245 94 119 33 1272
ค่าเฉล่ียด้านท่ี 5 3.617

ผลรวมจ านวนค าตอบท้ัง 5 ด้าน 2382 3582 1756 747 583 172 9222
ค่าเฉล่ียรวมท้ัง 5 ด้าน 3.710

ข้อมูล ณ วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565
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กรำฟแสดงผลกำรตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ และคุณลักษณะส่วนบุคคล 
ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชรินทร์  กำสลัก) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลำคม 2564 – 30 กันยำยน 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUU
Typewriter
- 72 -



2 
 

12 23 60
132

88
18 22

62

127
81

25 20

55

125

85

21 27

61

119

81

19 27

58

122

85

20 27

69

118

80

16 26

67

117

86

131
172

432

860

586

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 2 3 4 5

ค ำ
ตอ

บร
วม

ด้ำ
นท

ี่ 3

คะแนน (1-5)

แผนภูมิด้ำนที่ 3 กำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำรที่ดี

ขอ้ 3.1 ขอ้ 3.2 ขอ้ 3.3 ขอ้ 3.4 ขอ้ 3.5 ขอ้ 3.6 ขอ้ 3.7 รวม

21 23
61

111 96
26 27

63

113
83

25 31

65

108

83

22 28

66

106

89

26 24

57

119

83

120
133 

312

557

434

0

200

400

600

800

1000

1200

1 2 3 4 5

ค ำ
ตอ

บร
วม

ด้ำ
นท

ี่ 4

คะแนน (1-5)

แผนภูมิด้ำนที่ 4 มนุษยสัมพันธ์

ขอ้ 4.1 ขอ้ 4.2 ขอ้ 4.3 ขอ้ 4.4 ขอ้ 4.5 รวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUU
Typewriter
- 73 -



3 
 

29 21
59

122
8030 30

65

109

77
33 21

66

108

79

27 22

55

127

79

119
94

245

466

315

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1 2 3 4 5

ค ำ
ตอ

บร
วม

ด้ำ
นท

ี่ 5

คะแนน (1-5)

แผนภูมิด้ำนที่ 5 ศิลปะในกำรครองใจผู้ใต้บังคับบัญชำ

ขอ้ 5.1 ขอ้ 5.2 ขอ้ 5.3 ขอ้ 5.4 รวม

583
747

1756

3582

2382

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1 2 3 4 5

ค ำ
ตอ

บร
วม

ทั้ง
 5

 ด้
ำน

คะแนน (1 - 5)

แผนภูมิแสดงผลรวมทั้ง 5 ด้ำน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUU
Typewriter
- 74 -



 

สรุปประเด็นความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) 

จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี 
* * * * * * * * * * * * *  

 
1.  จุดแข็ง 

1.1 เป็นผู้น ำที่มคีวำมมุ่งม่ัน ด ำเนินกำรไปตำมเป้ำหมำย และทิศทำงที่ก ำหนด 
1.2 มีผลงำนที่โดดเด่น 
1.3 เป็นผู้ที่เข้ำถึงง่ำย ไม่ถือตน 
1.4 มีเมตตำ และคุณธรรม 
1.5 มีกำรสร้ำงกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดี รวมถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยในกำรท ำงำนด้วย 
1.6 เป็นผู้น ำระบบ Electronic มำใช้กับงำนหลำย ๆ ระบบ เช่น ด้ำนงำนวิจัย ด้ำนกำรเงิน เป็นต้น 

 
2.  สิ่งท่ีควรพัฒนา 

2.1 ควรด ำเนินกำรเลือกหัวหน้ำส่วนงำน ที่มีควำมสำมำรถ เหมำะสมกับบริบทของส่วนงำน 
 และควรเลือกผู้บริหำรจำกกำรลงคะแนน ไม่ใช่ระบบกำรสรรหำ ไม่ควรใช้ควำมสนิทสนม 
2.2 ควรพัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำน ecosystem และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพของบคคลำกร 
 ให้เป็นรูปธรรม ควรมีสถำนที่ออกก ำลังกำยท่ีมี และมีมำตรฐำน 
2.3 ควรลดกำรใช้งบประมำณในกำรปรับปรุงอำคำร 
2.4 ควรปรับปรุงถนนภำยในมหำวิทยำลัย ให้เหมำะสม ซึ่งในขณะนี้ยังเป็นหลุม เป็นบ่อ 
2.5 ควรด ำเนินกำรเร่งรัดกำรก่อสร้ำงอำคำรที่เป็นจุดเริ่มต้นของมหำวิทยำลัย 
2.6 กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย ควรค ำนึงถึงบุคลำกรทุกฝ่ำย ควรใช้คนให้ตรงกับงำน 
2.7 ควรจะจัดกำรปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นธรรม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำส่วนบุคคล  
 และควรต้องสืบสวนหำข้อเท็จจริงก่อนตัดสินปัญหำ 
3.8 กำรสื่อสำร ควรสื่อสำรกับบุคลำกรทุกระดับ และควรสืบหำข้อเท็จจริงของปัญหำ  
 ก่อนกำรตัดสินใจ เพ่ือให้เกิดควำมเป็นธรรมกับบุคลำกรทุกฝ่ำย 
2.9 ควรไปตรวจเยี่ยมและพบปะส่วนงำนทุกส่วนงำน เพื่อจะได้แก้ไข กรณีที่ส่วนงำนมีปัญหำ 
 ซึ่งส่วนงำนก็เป็นส่วนหนึ่งของมหำวิทยำลัย 
2.10 กำรท ำงำนของทีมอธิกำรบดี เป็นแบบไซโล ซึ่งบำงส่วนงำนก็บริหำรงำนเป็นแบบไซโล 
 เช่นเดียวกัน ควรจะประสำนกำรท ำงำนด้วยกันให้มำกกว่ำนี้ 
2.11 กำรข้ึนเงินเดือนของหัวหน้ำส่วนงำน กับทีมรองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี ควรจะพิจำรณำ 
 ไปในแนวทำงเดียวกัน เพื่อลดกำรลักหลั่น 
2.12 ควรจัดสวัสดิกำร สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกแก่ปฏิบัติงำน และนิสิต ให้เป็นรูปธรรม 
2.13 ควรยอมรับควำมคิดเห็น และกำรเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย 
2.14 ควรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยภำยใต้หลักธรรมำภิบำล 
2.15 ควรแก้ปัญหำหัวหน้ำส่วนงำนที่ถูกร้องเรียน หำกผลกำรประเมินหัวหน้ำส่วนงำน 
 อยู่ในระดับไม่ดี หรือพอใช้ 
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2.16 ควรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้กับหัวหน้ำส่วนงำน และดูกลไกตลำดด้ำนกำรวิจัย 
2.17 ไม่ควรใช้กฎ ระเบียบ และกำรลงโทษ ในกรณีที่บังคับให้บุคลำกรต้องท ำงำนตำมเป้ำหมำย 
2.18 ควรมีทีมรองอธิกำรบดี ที่มำจำกสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ เพื่อสำมำรถท ำให้เป็นผู้น ำ 
 ด้ำนกำรแพทย์ และสำธำรณสุขของมหำวิทยำลัย ไปทิศทำงเดียวกับ และสำมำรถขับเคลื่อน 
 สู่เป้ำหมำยที่ชัดเจน ด้ำน EEC 
2.19 ควรตั้งทีมรองอธิกำรบดีที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ หรือมีควำมโดดเด่น และเชี่ยวชำญ 
 ในกำรปฏิบัติงำนจริง โดยเฉพำะกำรตั้งทีมรองอธิกำรบดีที่เกษียณอำยุรำชกำรแล้ว ต้องดู 
 ควำมเหมำะสมด้วย ควรค ำนึงถึงผลประโยชน์ของมหำวิทยำลัย เนื่องจำกต้องใช้งบประมำณ 
 ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนสูงกว่ำบุคคลที่ยังปฏิบัติงำนอยู่ในมหำวิทยำลัย 
2.20 ควรเร่งให้มหำวิทยำลัยมีที่ส ำหรับบริกำรด้ำนอำหำรและเครื่องดื่มให้กับบุคลำกรและนิสิต 
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ภาคผนวก 
 
ซ. ผลการประเมินการสัมภาษณ์ เพื่อแสวงหาข้อมูล ประกอบการติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  



คะแนนผลการประเมินการสัมภาษณ์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก)

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหว่างวันท่ี 13 - 14 และวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อท่ี เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉล่ีย
1 ภาวะความเป็นผู้น า การตัดสินใจ 4.66
2 วิสัยทัศน์ในการขับเคล่ือนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน 4.33
3 การวางแผนการท างาน การก ากับติดตามงาน 4.00
4 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 3.83
5 ความสามารถในการบริหารจัดการ 3.83
6 การก ากับติดตาม การท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 3.87
7 ความสามารถในการท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 3.87
8 การท างานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 3.83

คะแนนเฉล่ียรวม 4.03
หมายเหตุ :-

คะแนนผลการประเมินการสัมภาษณ์ เพ่ือแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 พิจารณาจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 4 กลุ่ม 
ประกอบด้วย กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มผู้อ านวยการกองสังกัด
ส านักงานอธิการบดี และกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
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ภาวะความเป็นผู้น า การตัดสินใจ

วิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะใน…

การวางแผนการท างาน การก ากับติดตามงาน

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

ความสามารถในการบริหารจัดการ

การก ากับติดตาม การท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วย…

ความสามารถในการท างานของทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วย…

การท างานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธกิารบดี
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แผนภูมิแสดงคะแนนผลการประเมินการสัมภาษณ์
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ภาคผนวก 
 
ฌ. การสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

เพ่ือแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

  



การสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ระหว่างเวลา 09:30 – 11:30 น. 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

* * * * * * * * * * * 
 

1. กิจกรรม/โครงการ/งานใด ที่ท่านคิดว่าอธิการบดีในรอบปีที่ผ่านมา ท าได้ดี 
และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
(1) การปรับโครงสร้างองค์กรในมหาวิทยาลัยระดับส่วนงาน ด าเนินการได้ส าเร็จ  และเป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย ซึ่งปกติเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนัก ได้แก่ การรวมคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
กับคณะสหเวชศาสตร์ การยุบเลิกโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ วิทยาเขต
สระแก้ว และการยุบเลิกวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์  ส าเร็จและอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี
มาตรการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อนิสิตที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และก าหนดมาตรการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่ยอมรับได้ และที่ส าคัญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะไม่เกิดคดีความ
ตามมา 

(2) การปรับระบบบริหารงานแบบใหม่ที่ไม่ถาวร โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทาง 
การบริหารงานในลักษณะโครงการ ซึ่งปัจจุบันที่การด าเนินงานในลักษณะนี้ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น
พอสมควร และท าให้เกิดความคล่องตัว นอกจากนั้น ยังปรับระบบบริหารงานบุคคล โดยการเพ่ิม 
“พนักงานตามภารกิจ” ซึ่งเอ้ือต่องานที่อาจไม่ถาวร 

(3) ผลงานของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนและต่อยอดแพลตฟอร์ม “กิน อยู่ ดี” ของอาจารย์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่แพลตฟอร์มชื่อ “weSAFE@HOME by BUU” โดยความร่วมมือของ
หลายคณะในมหาวิทยาลัย นอกจากน าไปใช้ประโยชน์จริงในช่วงการระบาดของโควิด-19 และ
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงกว้างระดับประเทศ ผลงานดังกล่าวยังสร้างชื่อเสียง  
โดยได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation ประเภทหน่วยงานรัฐ ในงาน STARTUP 
X INNOVATION THAILAND EXPO 2021 จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, รางวัลชนะเลิศ 
ที่ 1 ของ THE Asia Award 2022 ด้าน Technological or digital Innovation of the Year 
และรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของโลก ด้าน Crisis Management จาก WURI Ranking 2022 

(4) สถานะเชิงเปรียบเทียบผ่านระบบ Ranking ส าหรับ THE World University Ranking ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2023 ล าดับตกลงจากปี 2022 1001+ เป็น 1201+ แต่ยังอยู่ใน
ระนาบเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนของประเทศไทย นอกจากนั้นยังได้เข้าสู่การประเมิน THE 
Impact Ranking เป็นปีที่ ๒ ปี 2022 อยู่ในล าดับ 800-1000 ส่วนปี 2023 ขณะนี้ ยังไม่
ทราบผล ส าหรับระบบ World University Ranking with Real Impact (WURI) ปี 2022 
มีผลเป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ อันดับ 1 ด้าน Crisis Management, อันดับ 60 จาก Top 100 
Innovative universities (อันดับดีขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งได้อันดับ 68) เป็นต้น ดังนั้น ในภาพรวม 
ผลการจัดอันดับใน Ranking ของสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ก็ยังมีผลงานที่ดี  และ 
คงสถานะได ้
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(5) ผลการด าเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มีความคืบหน้าในผลผลิตต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการสร้างระบบนิเวศการประอบการ การบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  
นวัตรรม 

(6) ผลการด าเนินการด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีพัฒนาการและความคืบหน้าที่ดี ส่งผลให้จ านวน
และคุณภาพของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฎในฐานข้อมูลเพ่ิมขึ้น  และงบประมาณ
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมขึ้น รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีระบบการสนับสนุนและการบริหาร
งานวิจัยที่ดี 

(7) ผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ปี 2565 แม้ไม่ได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนของ
รัฐบาล แต่มหาวิทยาลัยสามารถแสวงหางบประมาณจากภายนอกถึงกว่า 523 ล้านบาท และ  
มีโครงการบริการวิชาการกว่า 870 โครงการ นอกจากนั้นยังด าเนินการสนองนโยบายของรัฐบาล 
อาทิ โครงการ U2T for BCG เป็นต้น 

(8) การแก้ปัญหาที่สะสมต่อเนื่องมายาวนาน อาทิ ความคืบหน้าการหยุดชะงักของการก่อสร้าง
อาคารคณะศึกษาศาสตร์ การหยุดชะงักของการก่อสร้างอาคารโลกใต้ทะเลของสถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล จนกระท่ังสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได ้

(9) ความส าเร็จในการเสนอเรื่องแผนอัตราก าลังผู้ปฎิบัติงานของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
จนกระทั่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแผนอัตราก าลังดังกล่าวแล้ว นอกจากนั้นอธิการบดี ยังได้
เดินทางไปพบผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เพ่ือประสานงานเกี่ยวกับการจัดท าค าขอ
งบประมาณกรณีแผนอัตราก าลังดังกล่าวต่อรัฐบาลด้วย 

 (10)  ปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยบูรพามีรายรับจริง 4,430.7331 ล้านบาท มีรายจ่ายจริง 
 3,780.9773 ดังนั้น มีรายรับจริงสูงว่ารายจ่ายจริง 649, 7558 ล้านบาท ซึ่งรายรับจริง 
        ที่สูงกว่ารายจ่ายจริงนี้สูงกว่า ปี 2563 และ ปี 2564 ติดต่อกัน (ปี 2562 448 ,0239  
        ล้านบาท และปี 2564 543,7988 ล้านบาท) เป็นสถานการณ์เงินที่พึงประสงค์ติดต่อกัน 
        หลายปีท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 
(11)  อธิการบดีให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาผู้บริหารระดับต่าง ๆ สนับสนุนให้เกิดหลักสูตร 
        อบรมผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ระดับหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานระดับหลักสูตร 
(12)  เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดของมหาวิทยาลัยบูรพา มีความมุ่งมั่นและอยากพัฒนา  
        มหาวิทยาลัยบูรพาแบบก้าวกระโดด ในช่วงเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ขึ้นอันดับ 
        Ranking อย่างรวดเร็ว เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(13)  มีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่ที่เข้ามาช่วยในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(14)  มีความพยายาม พิจารณาส่วนที่เป็นปัญหาของมหาวิทยาลัย ทั้งในส่วนของวิทยาเขตจันทบุรี  

                   และวิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นท่ีจะเข้าไปดูแลส่วนงานที่มีปัญหา การเข้าไป 
                   ช่วยเหลือทั้งในส่วนของปัญหาที่เกิดจากจ านวนนิสิตลดลง สร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์  
                   และนิสิตให้มีก าลังใจ ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ก็จะท าให้คนท างาน  
                   ที่ไม่มีก าลังใจ แต่เมื่อผู้บริหารเข้าไปช่วยเหลือ ท าให้คนท างานมีก าลังใจมากขึ้น กระตุ้น 
                   การสร้าง knowhow ในพ้ืนที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับวิทยาเขต 
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2. กิจกรรม/โครงการ/งานใด ที่ท่านคิดว่าอธิการบดีในรอบปีที่ผ่านมา ยังท าได้ไม่ดี 
หรือ ยังไม่ประสบความส าเร็จ หรือยังไม่ได้ท า 
(1) ด้านหลักสูตร จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี เพ่ิมจาก 104 เป็น 106 หลักสูตร ระดับ

ปริญญาโท ลดลงจาก 69 เป็น 61 หลักสูตร และปริญญาเอก ลดลงจาก 35 เป็น 31 หลักสูตร
เป็นตัวเลขที่เป็นปกติ แต่ไม่ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี เกี่ยวกับ 
การรายงานหลักสูตรท่ีมีลักษณะเด่น ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้เรียน ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยประกาศไว้ 

(2) การรับนิสิตใหม่ พิจารณาจากตัวเลข แม้ว่าจ านวนนิสิตใหม่ในภาพรวม ปีการศึกษา 2565 จะ
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 4.28 % (จาก 7,104   เป็น 7,408 คน) โดยระดับปริญญาตรี เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีก่อน 5.82 % (จาก 6,545 เป็น 6,926 คน) ปริญญาโท ลดลงจากปีก่อน 8.59 % (จาก 
454 เป็น 415 คน) และปริญญาเอกลดลง ลดลงจากปีก่อน 36.19 % (จาก 105 เป็น 67 
คน) ดังนั้น การลดลงของนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่องหลายปี เป็นประเด็นที่ 
ส่วนงานต่าง ๆ ควรน าไปทบทวนและหาวิธีการต่อไป นอกจากนั้น เมื่อพิจารณา ตัวเลขการรับ
นิสิต เมื่อเทียบกับแผนการรับของระดับปริญญาตรี มีหลายหลักสูตรที่จ านวนนิสิตลดลง 
อย่างน่าเป็นห่วง ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และพิจารณาสถานการณ์ดังกล่าวอย่างจริงจัง
และมีมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

(3) ด้านการประเมินคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยใช้ระบบ AUN QA การประเมินระดับหลักสูตร 
ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตซึ่งใช้เกณฑ์ WFME โดยผลการประเมินปีการศึกษา 2564 
ซึ่งเป็นปีล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ปรากฎว่า จาก 184 หลักสูตร มีผลการประเมินดีขึ้น 
57 หลักสูตร เท่าเดิม 101 หลักสูตร และลดลง 22 หลักสูตร นอกจากนั้น มีหลักสูตร  
ที่ผลประเมินระดับ 3 หรือต่ ากว่า จ านวน 59 หลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยพึงให้ความส าคัญ
และหาทางยกระดับคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างจริงจัง 

(4) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA  
ผลการประเมินปีล่าสุด (ปี 2565) แม้ว่าได้ระดับเท่าเดิม คือ A แต่คะแนนเมื่อเทียบกับ 2  
ปีก่อน ลดลง (ปี 2563 ได้ 91.22 ; ปี 2564 ได้ 88.19 และปี 2565 ได้ 86.01)
มหาวิทยาลัยพึงเร่งสอบทานผลการด าเนินงานและปรับปรุงเพื่อรองรับผลการประเมินในปีต่อไป 

(5) ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2565 ปรากฎตาม
รายงานการประเมินตนเองของอธิการดี ปรากฎว่า มีตัวชี้วัดที่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 37 
ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยพึงวิเคราะห์
สถานะและผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายเพื่อปรับปรุงต่อไป 

(6) การพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีความเข้มแข็งด้านการวิจัย ทั้งในส่วนกลาง วิทยาเขตจันทบุรี 
และวิทยาเขตสระแก้ว 

(7) พิกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา มีท าเลที่ตั้งที่มีอนาคตมาก ทั้งในส่วนของชลบุรี  ที่มีพิกัด 
ในภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ใกล้พ้ืนที่ EEC และติดชายหาดบางแสน ส าหรับในส่วนของวิทยาเขต
จั นทบุ รี  ตั้ ง อยู่ ใ น พ้ืนที่ ที่ เ ป็ น พิกั ดของ  GEMs of the Region, Marine Science อีกทั้ ง 
มหาวิทยาลัยบูรพา ยังเป็นสถาบันการศึกษาที่สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านการเป็น
ศูนย์กลางด้านการผลิตอาหารโลกได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นับเป็น opportunity for growth ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้ ส าหรับวิทยาเขตจันทบุรียังมีสิ่งที่น่าท า น่าสนใจ และน่าศึกษาส ารวจ
เพ่ิมเติมในส่วนของมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือการสร้างและการพัฒนาเครือข่าย อาทิ cross 
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border education, cross border agriculture, one belt road, marine science build 
road, marine time silk road มหาวิทยาลัยบู รพาควรพัฒนาให้ เป็นสถาบันการศึกษา 
แห่งความรู้และปัญญาแห่งภูมิภาคตะวันออกให้ได้ 

(8) ส าหรับในส่วนของ EEC มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งข้อมูลความรู้ 
ในภูมิภาคตะวันออกให้ได้ ต้องรู้บริบทในพ้ืนที่ EEC อย่างลึกซึ้ง เช่น การลงทุนใน EEC บริษัท
ต่างชาติลงทุนในด้านใดบ้าง ต้องการบุคลากร หรือองค์ความรู้เพ่ิมเติมในด้านใดบ้าง มหาวิทยาลัย
ต้องเตรียมการในเรื่องการวิจัย ซึ่งต้อง based on data การเรียนการสอน และการสร้าง 
องค์ความรู้ (establish knowledge) ให้รองรับความต้องการเหล่านั้น ให้รวดเร็ว และชัดเจน 
เห็นว่ามหาวิทยาลัยท า แต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นอะไร 

(9) การพัฒนามหาวิทยาลัยควรมีการวางเป้าหมาย (target) ที่ชัดเจน ควรจัดล าดับความส าคัญ
ก่อนหลัง 1st priority 2nd priority เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการท างานที่มหาวิทยาลัยวางไว้ 
ใช้ความกระตือรือร้นและพลังของคนหนุ่มสาวของมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันขับเคลื่อนและ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

(10)  Touching Point หรือความเชื่อมโยงที่ส าคัญอย่างยิ่ง ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับ  
                   อธิการบดี และผู้บริหารส่วนงาน คือ การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือก าหนดยุทธศาสตร์  
                   ที่ส าคัญ ๆ ในระยะยาวเป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงาน และยังไม่เห็น 
                   Flagship ของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจน 
 (11)  สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ยังไม่ได้มีการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ หรือ ยุทธศาสตร์  เช่น 
                   เรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในบางเรื่องที่ เป็นระดับ Top executive ของ 
                   มหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องมีการก าหนดให้ชัดเจน เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่าง  
                   สภามหาวิทยาลัยกับอธิการบดี 
 (12)  สภามหาวิทยาลัย ต้องไม่ไปก้าวก่ายงานด้านบริหารจัดการ (day to day) ของอธิการบดี 
                   ยกเว้นเรื่องที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(13) เรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย ควรเป็นเรื่องที่ต้อง make decision ที่นอกเหนือจาก 
                  authority ของอธิการบดี หรือเรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญ เรื่องท่ีเป็น issue หรือเป็นเรื่องท่ีต้องใช้ 
                  expertise ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

(14) ยังไม่เห็นนโยบายด้านบุคลากรที่ชัดเจน เช่น การขอต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์   
  การเติบโตของ Competency ยังด าเนินไปเรื่อย ๆ ควรปรับ ให้เข้มแข็งกว่านี้ 

(15) อธิการบดีเข้ามารับต าแหน่งในช่วงวิกฤติของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประสบกับปัญหา
 หลากหลาย อาทิ เช่น รายได้ของส่วนงานน้อยลง ประสบกับวิกฤติโควิด-19 มหาวิทยาลัย
 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจส่งผลให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

(16) อธิการบดีควรมีแนวทางในการขจัดปัญหาที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง
 ซึ่งเป็นปัญหาในอดีต โดยให้ด าเนินการเป็นเรื่อง ๆ ไป ไม่ควรจะเอามารวมกับงานในปัจจุบัน
 ควรก าจัดปัญหาให้จบและเร็วที่สุด โดยอาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือด าเนินการในแต่ละ 
  เรื่องให้ชัดเจน และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ซึ่งจะส่งผลท าให้บุคลากร มีขวัญและ 
  ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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(17) นโยบายด้าน EEC ยังไม่พบว่า มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการอะไรไปบ้าง ผลลัพธ์คืออะไร  
  ควรมี Project ที่ชัดเจน และมีการสนับสนุนในด้านใดบ้าง 

 
3. เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา ท่านเห็นว่า มหาวิทยาลัยบูรพา มีการพัฒนา 

เป็นอย่างไรก่อนที่อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) เข้ารับหน้าที่ 
 ก่อนที่อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก)  ปฏิบัติหน้าที่  เป็นช่วงที่
มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และบริหารภายใต้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา การบริหารงานในมหาวิทยาลัย ดูเหมือนว่า การมีส่วนร่วม และ
ความกระตือรือร้นของผู้บริหารภายใน และผู้ปฏิบัติงานไม่เต็มที่นัก เมื่อ (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ 
กาสลัก) ด ารงต าแหน่งอธิการบดี  บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยจึง เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ  
สภามหาวิทยาลัยเป็นสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย อธิการบดีมาจากการ  
โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง จึงปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น มีผู้บริหารระดับส่วนงานรุ่นใหม่ ๆ มากขึ้น 
มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพามีพัฒนาการดีขึ้น 
ในทุกด้าน มากบ้าง น้อยบ้าง โดยเฉพาะภาพลักษณ์และชื่อเสียง และก าลังเดินหน้าไปได้ด้วยดี 
 

4. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องใด และอย่างไร 
ในอนาคต 
(1) เร่งรัดให้การก่อสร้างอาคารหอประชุมธ ารง บัวศรี แล้วเสร็จทันก าหนดการพิธีพระราชทาน

ปริญญาในเดือนมีนาคม 2565 และสามารถจัดพิธีพระราชทานปริญญาได้อย่างเรียบร้อย 
(2) สนับสนุนให้การก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ที่หยุดชะงักมานาน สามารถสร้างต่อไปได้ 

แม้ว่าอาจต้องมีการปรับบ้าง 
(3) ขับเคลื่อนกองทุนสนับสนุนความเป็นนานาชาติ ให้สามารถยกระดับศักยภาพของมหาวิทยาลัย  

สู่ระดับนานาชาติตามเป้าหมาย 
(4) เร่งสร้างผลงานตามเป้าหมายของแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ที่เสนอต่อกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และสามารถสร้างผลงานเพ่ือให้มีโอกาสปรับเปลี่ยนการเลือก
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาไปสู่กลุ่มท่ี 1 

(5) คาดหวังให้ส่วนงานต่าง ๆ ปรับปรุงและพัฒนาให้ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ดีขึ้น รวมทั้งระดับสถาบัน สามารถผ่าน EdPEx200  
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได ้

(6) เร่งสร้างผลงานเพ่ือยกระดับ Ranking ของมหาวิทยาลัย ให้ดีขึ้น 
(7) เร่งสร้างความพร้อมของระบบบริหารงานตามแนวปฏิบัติว่าด้วยธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเปิดเผยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามแนวทางที่ สป.อว 
ก าหนด 

(8) การจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต และการเปิดหลักสูตรที่เน้นร่วมผลิตกับผู้ประกอบการ 
รวมทั้งการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษามีการเริ่มต้นบ้าง ในระดับหนึ่ง 
น่าจะด าเนินการให้มากขึ้น 

 

BUU
Typewriter
- 84 -



(9) การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือสนับสนุนการผลิตแพทย์และแพทย์
เฉพาะทาง ตลอดจนปรับปรุงระบบการบริหารงาน เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงินและการเป็น
ที่ พ่ึงด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่  นอกจากนั้น ที่ส าคัญคาดหวังให้ โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างจริงจัง 
ให้มากขึ้น 

(10)  การด าเนินการเพ่ือปรับการบริหารงานเป็น Digital based management อย่างกว้างขวาง 
        โดยเฉพาะด้านการงบประมาณและการเงิน 
(11)  การพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว 
(12)  ความส าคัญและความร่วมมือระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วนงาน ทั้งคณบดี 
        ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้ขับเคลื่อนเป้าหมายเดียวกัน เพ่ือให้เกิดพลัง 
        แห่งความร่วมมือ Collaborative synergy เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพาท างานแบบก้าวกระโดด 
        ห้ามท างานแบบไซโล 
(13)  ค่าตอบแทนของบุคลากร salary base ควรคล้ายกับของสถาบันการศึกษาอ่ืน เช่น บุคลากร 

                   ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ยังได้รับค่าตอบแทนยังต่ ากว่าที่อ่ืน แต่ทั้งนี้เข้าใจ 
                   บริบทของมหาวิทยาลัยบูรพา อาจเพ่ิมในส่วนของการจัดสวัสดิการดึงดูด เช่น ที่พักอาศัย  
                   โรงเรียนของลูก อาจจะไม่ให้ฟรีหมด แต่อาจจะจัดให้ที่มีความสมเหตุสมผล เพ่ือป้องกันไม่ให้  
                   เกิดการดึงคนเก่งและคนดีไปท างาน กลายเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็นเพียงที่ฝึกงาน 
                   ที่สถาบันอ่ืน เอาคนเก่งไปใช้ 

(14)  การแบ่งเงินหรือจ่ายโบนัสให้หน่วยงานที่มีผลงานเด่น อาจพิจารณาการจ่ายเงินว่าหน่วยงาน  
                  ไหนมีผลงานดีผลงานเด่น ต้องมีการแบ่งเงิน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ ซึ่งการแบ่งเงินไม่ควร 
                  แบ่งเงินให้เฉพาะคนเพียงอย่างเดียว แต่ควรแบ่งให้หน่วยงานด้วย 

(15)  ควรจะพัฒนาภูมิภาคตะวันออก ให้โดดเด่นมากกว่านี้ มหาวิทยาลัยบูรพา มี 2 วิทยาเขต อยู่ใน 
                  จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว ควรต้องพัฒนาวิทยาเขตทั้ง 2 แห่งอย่างจริงจัง โดยท าให้ 
                  เป็นลักษณะ unique ในเรื่องของการเกษตร การประมง หรือการค้าชายแดน เป็นต้น 
 (16)  การขับเคลื่อนโครงการด้าน EEC ให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัย 
                  หลัก และตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
 (17)  มหาวิทยาลัยบูรพาก าเนิดจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน 
                   เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษา (การผลิตครู) ซึ่งเป็นหัวใจหรือจุดแข็งของ 
                   มหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยบูรพา ควรจะให้ความส าคัญ และน าเรื่องนี้มาเป็นจุดแข็ง 
                   ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง 
 (18)  มหาวิทยาลัยควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือประชุมทบทวนนโยบาย (Retreat) ระหว่าง 
                   กรรมการสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 (19)  การเป็นหนี้ของคณะแพทยศาสตร์ ที่ผ่านมา performance base ขาดทุนเยอะ การยืมเงิน 
                   ของมหาวิทยาลัย การเป็นหนี้ของมหาวิทยาลัยนั้น การรับรู้ของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 
                   กับของมหาวิทยาลัยไม่เท่ากัน เช่น การขาดทุนของคณะแพทยศาสตร์ บุคลากรของคณะ 
                   แพทยศาสตร์เข้าใจว่าเป็นเพราะกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 
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 (20)  คณะแพทยศาสตร์ เป็นคณะที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ซึ่งไม่มีการให้ความส าคัญว่า จะต้อง  
                   เป็นโรงเรียนแพทย์ ไม่สามารถผลักดันให้เป็น ๔๐๐ เตียงได้ การได้รับสนับสนุนจากรัฐบาล 
                  จะต้องโอนไปให้โรงพยาบาลอ่ืนหมด ท าให้เกิดการขาดทุน ต้องตั้งเป้าส าคัญ ที่จะต้องผลักดัน  
                  ให้คณะแพทยศาสตร์ท าให้ได้ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ไม่สามารถสอนแบบพรีคลีนิคได้ เพราะ 
                  ไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ต้องปรับ mindset ผู้บริหารของคณะ 
 (21)  ต้องมาคิดว่าความต้องการของมหาวิทยาลัยคืออะไร ต้องส ารวจว่า ในพ้ืนที่ต้องการบัณฑิต  
                   แบบไหน ดูว่าในพ้ืนที่มีนิสิตบูรพาแบบไหน บูรพาต้องการผลิตบัณฑิตแบบไหน ส่งให้พ้ืนที่ 
                   ไหน แล้วพิจารณาดูที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอย่างไร แล้วมาดูตัวเองว่าเป็นตามความต้องการ 
                   ในพ้ืนที่หรือไม่ เนื่องจากเราอยู่ในพ้ืนที่ที่มีโอกาส ต้องส ารวจว่านิสิตที่ส่งออกไป ตกงาน 
                   มากน้อยแค่ไหน สาขาวิชาอะไร อะไรที่เคยท ามาแล้ว ไม่ดี ก็เปลี่ยนได้ 
 (21)  ยุทธศาสตร์เร่งด่วน และมีความส าคัญของคณะแพทยศาสตร์ ที่ต้องท าคือ ภายใน 2 ปีต้องท า  
                  ให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ให้เป็นศูนย์รวมสหสาขาวิชาชีพ เป็นโรงพยาบาลที่รองรับ   
                  400 - 500 เตียงให้ได้ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทั้งแหล่งฝึกของนิสิตสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                  คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์  
                  คณะเภสัชศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อาจารย์เชิญแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงจากภายนอก 
                  มาเป็นอาจารย์แพทย์ หรือแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของโรงพยาบาลมาเป็น part-time เพ่ือดึงคนไข ้
                  ประจ าเหล่านั้นเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาล เชิญสาธารณสุขศาสตร์ช่วยท า Promotion 
                  คณะพยาบาลศาสตร์ท า Nursing care นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค จากคณะสหเวช 
                  ศาสตร์ ต้องปรับ mindset ของคนในองค์กรของคณะแพทย์ให้ตระหนักและเล็ง เห็น 
                  ความส าคัญร่ วมกัน  การ เป็น  automotive medicine Medical tourism Healthcare/ 
                  wellness Center Healthcare Business โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือสร้างคนมีสุขภาพดี ตั้งแต่ 
                  ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน 
 

5. จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของอธิการบดี 
5.1  จุดเด่นของอธิการบดี 

1) อธิการบดีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันท างานและรับผิดชอบในการท างานในต าแหน่งดังกล่าว 
มีสุขภาพแข็งแรงดี จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเดินทางไปนอกสถานที่
รวมทั้งวิทยาเขตท้ังสองแห่งได้เสมอ 

2) อธิการบดีเคยปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐมาก่อน มีความเข้าใจและรู้ถึงงาน
ธรรมชาติงาน อุปสรรค ข้อจ ากัดและจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยของรัฐและอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย 

3) อธิการบดีมี Connection ส่วนตัวและจากการปฏิบัติงาน มีมิตรสหายมาก สามารถใช้
ประโยชน์จาก Connection มาสนับสนุนงานของมหาวิทยาลัย 

4) ปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน บรรยากาศการท างานในช่วงปีแรกถือว่าดี (ไม่แน่ว่า 
อาจเป็น Honeymoon period หรือไม่) คดีความของมหาวิทยาลัยที่ต่อเนื่องมาหลายปี
สิ้นสุดลง และถึงที่สุด ผลออกมาในทางบวกต่อมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่
เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง กระตือรือล้น รักองค์กร มีความรู้ด้านวิชาการดี ขยัน มุ่งมั่นตั้งใจ 
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มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย แม้ว่าประสบการณ์การบริหารระดับส่วนงาน และศิลปะ 
ในเชิงการบริหารจะค่อนข้างน้อยไปบ้างส าหรับบางคน 

5) ทีมงานของอธิการบดี ทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี มีความหลากหลาย ทั้งอายุ 
ประสบการณ์ฝีมือ ความสามารถ มีทั้งที่ท างานเชิงรุกและเชิงรับ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและการริเริ่มงานใหม่ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานใหม่  ๆ ท าได้มากบ้าง น้อยบ้าง 
แล้วแต่ศักยภาพส่วนบุคคล อธิการบดี มีภาวะผู้น าที่ดี ในแง่ของความเชื่อมั่นตนเอง 
การเผชิญปัญหา และการกล้าตัดสินใจ 

 
5.2  จุดที่ควรพัฒนา 

1) การเปิดช่องทางให้หัวหน้าส่วนงาน หรือผู้ปฏิบัติงาน เข้าถึงอธิการบดีได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น
วิธีการรับรู้ปัญหาและข้อมูลเป็นประเด็นที่ควรพิจารณา ผู้เข้าถึงอธิการบดีอาจเลือกให้ข้อมูล
หรือให้ไม่ครบหรือเจตนาบิดเบือนไม่ว่าด้วยเหตุใด เรื่องบางเรื่องหรือหลายเรื่อง อธิการบดี
อาจไม่รับรู้หรือไปไม่ถึง ดังนั้น แหล่งข่าวของอธิการบดีหรือการรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ของ
อธิการบดีเพ่ือประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ เป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาถึง
ความน่าเชื่อถือ อธิการบดีรายล้อมด้วยผู้คนที่หลากหลายต่างจิตต่างใจ การเชื่อและรับฟัง
ข้อมูลที่ควรต้องไตร่ตรองให้รอบคอบ เป็นความท้าทาย และเป็นทักษะที่พึงเรียนรู้ 

2) การสื่อสารของอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสื่อสาร น่าจะเป็นประเด็นที่อธิการบดี  
พึงต้องประเมินตนเองว่า สมควรปรับปรุงพัฒนาหรือไม่ โดยอาจประเมินจากหัวหน้าส่วนงาน
หรือคนรอบตัวก็ได้ ส าหรับการฟัง การฟังเป็นทักษะที่ดูเหมือนง่าย และจ าเป็นในการ
บริหารงาน การให้ความส าคัญกับการรับฟัง การรับฟังอย่างรอบคอบ และไม่เชื่อหรือไม่
ปฏิเสธในทันที การแสวงหาข้อมูลที่รอบด้านและปราศจากอคติหรือความล าเอียง และ 
การแสดงออกจากการรับฟัง ซ่ึงพึงระมัดระวังและแสดงออก ตามควรแก่กรณี ส าหรับการคิด 
อธิการบดีเป็นผู้ที่หัวไว คิดเร็ว และสามารถพูดแสดงความเห็นได้อย่างรวดเร็ว แต่พึง
ระมัดระวังค าพูดที่อาจจะผูกพันหรือตัดรอนในทันที หรือระวังค าพูดที่ตรงไปตรงมาเกินไป 
หรือแรงเกินไปหรือไม่  หรืออาจต้องพยายามใช้ค าพูดในเชิงบวกให้มากขึ้นหรือไม่ 
การแสวงหาจุดที่เหมาะสมในการสื่อสารเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง 

3) การท าให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรส่วนใหญ่เกิดความเชื่อมั่น (จนยอม 
ที่จะร่วมมือหรือยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่ต่อต้าน หรือเต็มใจท างานที่ยากหรือท้าทาย) 
และพร้อมปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมสร้างผลงานตามเป้าหมายของ OKR ต่าง ๆ หรือตามที่ 
ขอความร่วมมือ อธิการบดีอาจต้องประเมินว่า ในปัจจุบันท่านได้รับความเชื่อมั่นจากหัวหน้า
ส่วนงานต่าง ๆ แล้วหรือยัง มากขึ้นหรือลดลง ถ้าไม่เป็นไปอย่างท่านคาดหวัง จะต้องท า
อย่างไร อาจต้องพยายามมากขึ้น ในแง่การสื่อสารในวงกว้างหรือไม่ หรืออาจต้องพยายาม
สื่อสารเพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเชิงลึกหรือไม่อย่างไร  นอกจากการสร้าง
ความเชื่อมั่นแล้ว หากสามารถท าให้หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรส่วนใหญ่เกิดความไว้วางใจ
ต่อผู้น าได้ ก็จะดียิ่งขึ้น จากนั้นขั้นตอนต่อไป คือพยายามท าให้หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร
ส่วนใหญ่เกิดความศรัทธาต่อตัวอธิการบดี แม้ว่าขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาและความพยายาม
มากยิ่งขึ้นก็ตาม หากสามารถท าได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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4) หัวหน้าส่วนงาน (กว่า ๓๐ ส่วนงาน) เป็นผู้บริหารระดับที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยประสงค์ให้เจริญก้าวหน้า หัวหน้าส่วนงานส่วนใหญ่ยังมีความหลากหลายของ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเชิงการบริหาร วิสัยทัศน์/มุมมอง/แนวคิดที่หากสามารถ
ยกระดับศักยภาพของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ได้  จะเป็นโอกาสของ
มหาวิทยาลัยอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา อธิการบดีก็ได้พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของหัวหน้า
ส่วนงานมากพอสมควร 

5) ผลงานของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เกิดจากผลรวมของของงานของส่วนงานต่าง ๆ การที่
หัวหน้าส่วนงานรับงานหรือ OKR ของมหาวิทยาลัยไปด าเนินการนั้น มีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของส่วนงานด้วย มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีและกองต่าง ๆ ควรสนับสนุน
อย่างไรด้วยหรือไม่ เนื่องจากอาจมีข้อขัดข้องจากกฎระเบียบกลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
รวมทั้งอุปสรรคจากกระบวนการภายในส านักงานอธิการบดีหรือส านักงานสภามหาวิทยาลัย
หรือแม้แต่จากสภามหาวิทยาลัย และที่ส าคัญอุปสรรคจากงบประมาณหรือวิธีการ 
ทางงบประมาณหรือการเบิกจ่ายหรือเหตุอ่ืน อธิการบดีพึงตระหนักและแก้ปัญหาต่าง  ๆ 
เหล่านั้นให้ด้วย 

6) ความสามัคคีและการท างานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นไปอย่างที่ควรจะ
เป็นหรือยัง เป็นเรื่องที่พึงตระหนัก และพิจารณาหาทางแก้ไข นอกจากนั้น ประเด็นฝีมือ/
ความสามารถ/ประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการแก้ปัญหา การขับเคลื่อนงานที่มี
ลักษณะบูรณาการและต้องการความเชื่อมโยงที่รวดเร็วระหว่างทีมรองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการดี รวมไปถึงการริเริ่ม/ขับเคลื่อนงานใหม่ ๆ ปัจจัยนี้ย่อมส่งผลถึงความไม่ส าเร็จหรือ
ความล่าช้าของผลงานได้ 

7) การท างานเป็นทีม และความเป็นเอกภาพระหว่างรองอธิการบดี  และหัวหน้าส่วนงาน 
เป็นไปอย่างที่คาดหวังหรือไม่ มีความขัดแย้งระหว่างกัน ไม่ว่าในแง่ของสไตล์  และวิธีการ
ท างาน หรือผลประโยชน์ขัดกันหรือไม่อย่างไร เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่อธิการบดี พึงใส่ใจ
และให้ความส าคัญ 

 
6. ประเด็นหรือความเห็นอื่น ๆ 

(1) การได้มาซึ่งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยบูรพาโดยตรง แต่การที่นายกสมามศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง และเคยเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มาแล้วกรณีข้อพิพาทจากการ
เลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งส่งผลต่อเนื่องมาถึงการด าเนินการของสภา
มหาวิทยาลัยบูรพาจนกระทั่งรัฐบาลต้องเข้าควบคุมมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อปี 2559 ขณะนี้  
ปี 2565 ได้เกิดเหตุการณ์คล้ายกับเหตุการณ์ในอดีตอีก คือ ข้อพิพาทจากการเลือกนายกสมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการใดได้ เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
และมีปัจจัยอื่นที่ค่อนข้างอ่อนไหวเกีย่วข้องอยู่ 

(2) สืบเนื่องจากกรณีข้อ 1 ช่วงเดือน พฤศจิกายน 2565 มีการเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้ชื่อว่า  
(ขอสงวนชื่อ) เผยแพร่ข่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวของมหาวิทยาลัยบูรพาและของสมาคมศิษย์เก่า 
เป็นกรณีที่น่าจับตาและสะท้อนสถานการณ์เรื่องราวที่น่าสนใจยิ่ง  
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(3) ประเด็นที่เป็นข่าวเผยแพร่ในสื่ออย่างกว้างขวางทั่วไปในช่วงกลางปี 2565 ได้แก่ ข่าวการเข้า 
ตรวจค้นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยบูรพา กรณีการกล่าวหาหัวหน้าส่วนงานหนึ่งว่ามีการกระท า 
ที่เข้าข่ายทุจริต สร้างความเสียหายแก่ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยในระดับหนึ่ง  
แม้ว่าเป็นเพียงข้อกล่าวหา นอกจากนั้น เรื่องดังกล่าวส่งผลถึงสัญญานความวุ่นวายภายในส่วน
งานนั้น กรณีเรื่องที่เกิดขึ้น อธิการบดีได้ด าเนินการ โดยมีมาตรการต่าง ๆ ตามที่ควรแล้ว ท าให้
ความวุ่นวายที่ส่อเค้าจะเกิดขึ้นก็สงบลง 

(4) การพัฒนาและบริหารโรงพยาบาล ถ้า EEC เกิด สามารถพัฒนาโรงพยาบาล ให้เป็นที่ต้องการ 
ต้องมี professional เก่ง ๆ จากภายนอกมาช่วยบริหารให้เกิดการพัฒนา ไปสู่ healthcare 
business หรือท า wellness center ต้อง build ส่วนนี้ขึ้นมา และศาสตร์แห่งความงาม  
ท าโรงพยาบาลให้ดี ให้คนเก่ง ไม่จ าเป็นต้องจ้างประจ า รวมทั้ง การบูรณาการในศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา  ต้องเร่งผลักดันให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
บู รพา  มี  potentials  เพราะหลาย  ๆ  สิ่ ง เ อ้ื ออ านวย  ทั้ ง พิกั ดท า เลที่ ตั้ ง  น โยบาย 
การสนับสนุนจากส่วนกลาง เป็นต้น 

(5) ตอนนี้เราก าลังหลงระเริงกับมาตรฐานตะวันตก เราต้องมาดูตัวเองว่าความมุ่งหมาย (purpose) 
ของมหาวิทยาลัยต้องการท าอะไร “ผลิตบัณฑิตของประเทศ” เราบอกว่าเราเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่เป็นศูนย์กลางของ EEC เราต้องส ารวจว่า เด็กที่ส าเร็จการศึกษาจากเราไปนั้น มีกี่เปอร์เซ็นต์  
ที่ท างานอยู่ใน EEC ถ้าเด็กเราน้อย แสดงว่าเราก็จะไม่เป็นศูนย์กลางของ EEC 

(6) ส ารวจ stakeholder ผู้ใช้บัณฑิตของเราคือใคร เราได้ผลิตเด็กได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตเหล่านั้นหรือยัง ตรงตามความต้องการในพื้นท่ี (Target area) หรือไม่ 

(7) มหาวิทยาลัยบูรพา มีความโชคดีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพ้ืนที่ติดชายฝั่ง เป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ 
(8) ศักยภาพของมหาวิทยาลัยบูรพาคือ มี Location และภาพลักษณ์ที่เป็นจุดเด่น ควรใช้จุดเด่น 

ในด้านนี้พัฒนาในเรื่อง 
 - Ageing เพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
 - Health Care เพราะมหาวิทยาลัยบูรพามีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง 
 - HRD (Human Resources Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุน 
   และรองรับโครงการของ EEC 
 - โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ โดยก าหนดเป็น Policy ของมหาวิทยาลัย  
   ซึ่งอาจท าเป็น Cluster โดยการรวมคณะต่าง ๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
   คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะมนุษยศาสตร์และ 
   สังคมศาสตร์ เป็นต้น โดยเน้นและจัดการเรียนการสอนในเชิง Practical อย่างจริงจัง 
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ภาคผนวก 
 
ญ. ความส าเร็จของกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน EEC

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  



 
ความส าเร็จของกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน EEC 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะ
แพลตฟอร์มความร่วมมือ (Platform) ในรูปแบบ 3 แพลตฟอร์ม และมีการด าเนินการตามโปรแกรมภายใต้แต่ละ
แพลตฟอร์ม รวมจ านวนทั้งสิ้น 12 โปรแกรม เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective: 
SO) ที่มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งเป้าหมายไว้ 5 ประการดังนี้ 

1. แสดงบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก 
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและงานวิจัยสู่มาตรฐานระดับสากล 
3. ผลิตบุคลากรคุณภาพสูงและผู้ประกอบการ startup สนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก 
4. เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นองค์กรยั่งยืน 

และเชื่อมโยงไปยังวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งเป้าให้ “มหาวิทยาลัยบูรพา ขุมปัญญาตะวันออก”
W.E. (Wisdom of the East) BURAPHA 

    ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของมหาวิทยาลัยบรรลุถึงวิสัยทัศน์และบทบาทของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่  
ภาคตะวันนอก แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพามีแพลตฟอร์มและโปรแกรมที่ต้องด าเนินการให้
สนองตอบต่อการเป็นมหาวิทยาลัยหลักในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันเป็นโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกมุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง
ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งแผนการพัฒนา EEC เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทางกายภาพและ
ทางสังคม เพ่ือเป็นการยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  จากเหตุผลข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเชื่อมโยงการเป็นมหาวิทยาลัยหลักใน EEC และภาคตะวันออก 
ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ 
สนองต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก 

Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล 
Obj.2 ผลิตบุคลากรคุณภาพในระดับอุดมศึกษาสนองความต้องการพื้นที่ภาคตะวันออก 

KR4 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่มีการด าเนินงานตามรูปแบบ EEC 
                     model 

KR5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE / EEC  
           model  
Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดับสากล 
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และแรงงานในพ้ืนที่ 

KR1 "จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพ่ือพัฒนาทักษะ  
(Re-skill / Up-skill)" 

KR2 จ านวนแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาทักษะ (Re-skill / Up-skill) 
Program 2 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก 
Obj. พัฒนาหลักสูตรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

KR1 จ านวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model  
KR2 ร้อยละของสถานประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าโครงการ  

CWIE / EEC model 
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       Platform 2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนา
พื้นที่ภาคตะวันออกอย่างย่ังยืน 

Obj.1 เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก 
Obj.2 เป็นศูนย์กลางการวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ภาคตะวันออก 

KR1 จ านวนงบประมาณท่ี EAST Park ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและได้เริ่ม 
ด าเนินการ 

KR2 จ านวนศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย  
Program 6 พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
Obj. ส่งเสริมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม 

KR1 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ 
KR2 จ านวนเงินลงทุนหรือรายการเทียบเท่าเงินสดด้านวิจัยและพัฒนาจากผู้ประกอบการ 
           ที่เข้าใช้ประโยชน์ 

Program 7 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย ววน. 
Obj. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 KR1 สัดส่วนงบประมาณทุนวิจัยที่สร้าง TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป ต่องบประมาณ 
                     ทุนวิจัยพื้นฐาน  

KR2 จ านวนงานวิจัยที่สร้าง Startup 
KR3 จ านวนโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 

แผนภาพสรุปผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน EEC
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
บูรพา ด้าน EEC ไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และให้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิบัติการ และ 
การทบทวนแผนงาน โดยได้ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะแพลตฟอร์มความร่วมมือ 
(Platform) ที่เกี่ยวข้องจ านวน 2 แพลตฟอร์ม 13 ตัวชี้วัด และมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง 13 ตัวชี้วัด 
ตามภาพที ่1 

 

 
ภาพที่ 1  แผนภาพสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาด้าน EEC ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่มา : รายงานผลการด าเนินงานจากส่วนงานและส่วนกลางรายงานผ่านระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : SPMS (Strategy Performance Monitor System) 
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ภาพที่  2 แผนภาพสรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน EEC ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของ 2 Platform 
 

 
ภาพที่ 3 สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน EEC ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตาม Program 
ที่มา : ภาพที ่2 และภาพท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานจากส่วนงาน/ส่วนกลางรายงานผ่านระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : SPMS (Strategy Performance Monitor 
System) 
 

จากภาพที่ 1 – 3 มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลลัพธ์การจากน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติด้าน EEC ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 2 แพลตฟอร์ม 4 Program ในภาพรวมมหาวิทยาลัย ร้อยละ 
100 

ส าหรับความส าเร็จของกลยุทธ์ และผลลัพธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจ าแนกตามตัวชี้วัด (KR) ภายใต้ 
Platform 1 ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน  EEC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า
มหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด Platform 1 จ านวน 6 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายเกินร้อยละ 80 ทั้ง 6 ตัวชี้วัด แสดงตาม 
ภาพที่ 4 
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ภาพที่ 4 แผนภาพสรุปผลลัพธ์การด าเนินงานจ าแนกตามตัวชี้วัด (KR) ภายใต้ Platform 1 ของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน  EEC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
ภาพที่ 5 แผนภาพสรุปผลลัพธ์การด าเนินงานจ าแนกตามตัวชี้วัด (KR) ภายใต้ Platform 2 ของแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน  EEC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ที่มา : ภาพที่ 4 และภาพท่ี 5 รายงานผลการด าเนินงานจากส่วนงาน/ส่วนกลางรายงานผ่านระบบติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : SPMS (Strategy Performance Monitor 
System) 

 
 จากภาพที่ 5 ข้อมูลความส าเร็จของกลยุทธ์ และผลลัพธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจ าแนกตามตัวชี้วัด (KR) 
ภายใต้ Platform 2 ของแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน  EEC ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า
มหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัด Platform 2 จ านวน 7 ตัวชี้วัด บรรลุเป้าหมายเกินร้อยละ 80 ทั้ง 7 ตัวชี้วัด 

 
ตารางที่ 1  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน EEC  
                ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ 

1. ค่าเป้ามหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2565 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 2. ผลการด าเนินงานจากส่วนงานและส่วนกลางรายงานผ่านระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : SPMS (Strategy Performance Monitor System) 
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ตารางที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้าน EEC    
              ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 จ าแนกตามตัวชี้วัด 
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หมายเหตุ 

1. ค่าเป้าหมายมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 และมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
7/2565 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 2. ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลที่ส่วนงานและส่วนกลางรายงานผ่านระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : SPMS (Strategy Performance Monitor System) 
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ภาคผนวก 
 
ฎ. ความเห็นแนบท้ายของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และประเมินผล การด าเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 



ความเห็นแนบท้ายของคณะอนุกรรมการกลัน่กรอง และประเมินผล การด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
* * * * * * * * * * 

 

  ในการติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะอนุกรรมการ มีความเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 1.  วิธีการคิดคะแนนผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จ าแนกเป็น     
3 วิธี คือ ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ก าหนดเป็นอันดับ) ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย (ก าหนดเป็นร้อยละหรือระดับค่าคะแนน) และผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (ก าหนด  
เป็นระยะเวลา) ตามที่ปรากฏอยู่ในหน้า 14 ของคู่มือ การติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยคณะกรรมการเห็นชอบแล้ว 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบแล้ว ในการ
ประชุม ครั้งที ่4/2564 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  คณะอนุกรรมการ มีความเห็นว่า ควรปรับปรุงวิธีการคิดคะแนนใหม่ และคณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผล การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 3/2566 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 ไดเ้ห็นชอบและปรับปรุงวิธีการคิดคะแนน เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่4 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 4  ข้อเสนอแนะแนวทางการคิดคะแนนผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ผลการด าเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมาย คะแนนที่ได้ 

ด าเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือด าเนินการได้แล้วเสร็จก่อนเวลา 
ที่ก าหนด หรือด าเนินการได้โดยมีผลลัพธ์ที่โดดเด่น 

5 

ด าเนินการได้ ร้อยละ 100 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 4 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 90.00 – 99.99 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 80.00 – 89.99 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 2 
ด าเนินการได้ ร้อยละ 70.00 – 79.99 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 1 

 
 2.  ในกรณีของเกณฑ์การให้คะแนนการจัดอันดับของ  THE Asia Rankings ซึ่งมีการวัดผล
สัมฤทธิ์ 5 ด้าน ดังนี้ 1) การเรียนการสอน (ร้อยละ 25) 2) การวิจัย (ร้อยละ 30)  3) การอ้างอิงงานวิจัย 
(ร้อยละ 30) 4) รายได้ทางอุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.5) 5) ความเป็นนานาชาติ (ร้อยละ 7.5) นั้น ในปี 2022 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในประเทศ และในเอเชีย ดังนี้ 1) 
การเรียนการสอน (19.4) 2) การวิจัย (10.3) 3) การอ้างอิงงานวิจัย (9.8) 4) รายได้ทางอุตสาหกรรม (34.9) 
5) ความเป็นนานาชาติ (25.1) ในภาพรวมมีผลลัพธ์ 13.4 – 20.8 และได้รับการจัดอันดับที่ 501+ จากจ านวน 
616 สถาบัน  
 ซึ่งคณะอนุกรรมการ  มีความเห็นว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย  THE Asia Rankings 
เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอันดับดังกล่าว มีลักษณะ  
เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวม จึงไม่เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดปลายทาง  
ของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 3.  การประเมินตามเกณฑ์ EdPEx นั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการก าหนดค่าเป้าหมาย หรือ
รูปแบบการประเมินในระหว่างปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจะมีการก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินให้ เหมาะสม ชัดเจน และแจ้งให้อธิการบดีทราบล่วงหน้า โดยเร็ว  เ พ่ือให้อธิการบดีและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เตรียมการรองรับการประเมินตามเกณฑ์ดังกล่าวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4.  การประเมินภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน 
 คณะอนุกรรมการ มีความเห็นว่า การประเมินภาวะผู้น าฯ ตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 
ที่อยู่ในส่วนที่ ๑ ของรายงานฯ (หน้า 7) “คณะกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองและให้คะแนนองค์ประกอบด้านนี้ 
โดยพิจารณาจาก รายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี และผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย” นั้น 
ควรจะมีการปรับปรุง โดยใช้คะแนนจากผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ตามองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น า และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งผลการสัมภาษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหาร
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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 5.  การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน EEC มหาวิทยาลัยควรเพิ่มบทบาท
ที่ชัดเจน ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นมหาวิทยาลัยหลักที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา EEC ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการและสามารถปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้ทันทีเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนงานต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ ด าเนินการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เช่น ด้านโลจิสติกส์ ด้าน 
การท่องเที่ยว ด้านสุขภาพ ด้านสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น และปรับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
กับ EEC ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน และประเมินผลได้ว่า มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนอง
ความต้องการของ EEC ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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มหาวิทยาลัยบูรพา  ขุมปัญญาตะวันออก 
(Wisdom of the East) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
169 ถนนลงหาดบางแสน ต าบลแสนสุข อ าเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุร ี20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2176-7 
Website : http://council.buu.ac.th 
E-mail : council@go.buu.ac.th 
Facebook : OBUUC2021 
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