
รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
(รองศาสตราจารย ดร.วัชรินทร  กาสลัก)

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(กรณีพิเศษ)

ผลการปฏิบัติงานระหวาง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

โดย
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี

สภามหาวิทยาลัยบูรพา เห็นชอบแลว

ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๕



หน้า 1 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(กรณีพิเศษ) 

 
 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงานระหว่าง 
วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

 



Stamp



หน้า ก 

ค าน า 
 

รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) ฉบับนี้ เป็นการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) ซ่ึงเป็นผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
ถึงวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2564 และเป็นผลการปฏิบัติงานครั้งแรก ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ซ่ึงด าเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี พ.ศ. 2563 

การติดตาม และประเมินผลฯ ในครั้งนี้ เป็นการติดตาม และประเมินผลฯ เพ่ือให้อธิการบดี 
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่อง และสามารถท างานที่ท้าทายทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มากขึ้น คณะกรรมการฯ ได้ค านึงถึงข้อจ ากัด ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วงเวลา
ของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

การติดตาม และประเมินผลฯ ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย  
ทั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส านกังานคณบดี/ผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงานสังกัด
ส านักงานอธิการบดี คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต จึงขอขอบคุณทุกท่าน 
เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
กุมภาพันธ์ 2565 
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สารบัญ 
 
  หน้า 
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ส่วนที่  1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 
๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) 
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องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดี…………………………………………………………………………………….………………. 
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สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) 
ตามท่ีอธิการบดีเสนอ……………………………………………………………..………….………………. 

 
 

8 
ตารางท่ี 4 สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัย

บูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) ผลการปฏิบัติงานระหว่าง 
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564………….……………………… 
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หน้า จ 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564  
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และข้ันตอนแนวทางที่ก าหนดในคู่มือ การติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ)  
(15 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 

การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) จากหลักเกณฑ์การให้คะแนน และแปล 
ความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี สรุปได้ว่า อธิการบดี  
(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) ได้คะแนนผลกำรประเมิน 85.92 คะแนน และผ่านการประเมิน 
ในระดับ ดีมำก 

ส าหรับรายละเอียดต่าง ๆ ของคณะกรรมการฯ จะปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และ
วิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
(กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) ส่วนที่ 2 ผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ส่วนที่ 3 ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อการปฏิบัติงานของอธิการบดีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) และภาคผนวกของรายงานฉบับนี้ ตามล าดับ 
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ส่วนที่  1 
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวธิีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพเิศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) 
 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 มาตรา 21 (18) ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย 
มีอ านาจและหน้าที่ ในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  
ตามมาตรา 9 (3) และ (4) จึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยข้อบังคับฯ 
ดังกล่าว ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี และให้ด าเนินการตามรอบ 
ปงีบประมาณทุกปี คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุม ครั้งที่ 11/2563 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
เพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา
ท้วมสุข อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ โดยให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี พิจารณาแผนการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับของผล 
การประเมิน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ แผนการบริหารมหาวิทยาลัย ที่ได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีต่อไป ประกอบกับข้อ 18 วรรคสอง ของข้อบังคับฯ ระบุว่า “ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะกรรมการด าเนินการมากกว่าปีละหนึ่ง
ครั้งก็ได้ หรือไม่ใช้ตามวงรอบของปีงบประมาณก็ได้” ดังนั้น คณะกรรมการฯ ในการประชุม ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้ให้ความเห็นชอบ รอบระยะเวลาในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
(วันที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี) ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
 
1. วัตถุประสงค์การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 ตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระบุไว้ดังนี้ 

1.1  เพ่ือประเมินระดับความส าเร็จของการบรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดี 

1.2  เพ่ือประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.3  เพ่ือก าหนดระดับผลการประเมินการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
1.4  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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2. หลักในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 ตามข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระบุไว้ดังนี้ 

2.1 ให้อธิการบดีน าเสนอน าเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัยในรอบสี่ปีงบประมาณที่ครอบคลุม
ระยะเวลาด ารงต าแหน่งซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมก าหนดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด  
ที่ครอบคลุมระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละปีงบประมาณ และเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้อธิการบดีน าเสนอแผน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และค ารับรอง 
การปฏิบัติงานในแต่ละปีงบประมาณที่ได้ปรับปรุงแล้ว ต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันก่อนสิ้น
ปีงบประมาณ 

2.2 ให้คณะกรรมการฯ เสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของอธิการบดีที่คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และระดับผลการประเมิน เพ่ือขอความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ แผนการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ให้น าไปใช้ 
ในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีต่อไป 
 
3. องค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี อย่างน้อยต้องมีดังนี้ 
 ตามข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระบุไว้ดังนี้ 

3.1 ด้านความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับ 
การบรรลุผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย อาทิ ชื่อเสียง  
การจัดอันดับสถาบัน คุณภาพบัณฑิต คุณภาพหลักสูตร ความเข้มแข็งด้านการวิจัยและการน าความรู้ไปสู่
สังคม ความมั่นคงทางการเงิน ระบบงานที่เป็นหลักประกันความมีธรรมาภิบาล ระบบงานที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ระดับชาติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน เป็นต้น ทั้งใน กรณีที่มีผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในลักษณะเดียวกันเข้ารับการประเมิน ให้น าผลการประเมิน
มหาวิทยาลัยดังกล่าวมาใช้ ร่วมด้วย 
 3.2 ด้านภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้งพฤติกรรม 
ส่วนบุคคล และลักษณะของการปฏิบัติงาน อาทิ แนวคิด วิธีการบริหารงาน การวางแผน การควบคุมก ากับ 
การใช้อ านาจ การตัดสินใจ การสื่อสารในองค์กร การจัดการกับปัญหา การท างานเป็นทีม กระบวนการ 
ในการขับเคลื่อน การท างานเชิงรุก การริเริ่มในการสร้างงานใหม่ การผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การท างาน
ให้ทันต่อสถานการณ์การให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตและ 
การประพฤติมิชอบการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน การอุทิศตนและเวลาต่องานในหน้าที่ คุณธรรมและ
จริยธรรม การเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจก าหนดหรือน าหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืน
ที่สะท้อนภาวะผู้น าและคุณลักษณะส่วนบุคคลมาใช้ด้วยก็ได้ 
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4. ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มีดังนี้ 
4.๑ คณะกรรมการฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ การติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติงานของอธิการบดี และก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ พร้อมทั้ง จัดท าคู่มือ
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
จากนั้น ประกาศคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้ทราบโดยทั่วไป และ 
แจ้งอธิการบดีให้ด าเนินการตามคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีดังกล่าว 

4.2 คณะกรรมการฯ มีหนังสือแจ้งให้อธิการบดี ส่งแผนการบริหารมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสามารถปรับตัวชี้วัด (หรือ OKRs) และค่าเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด ของรอบการประเมินนี้ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน 2564) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของมหาวิทยาลัยได้ 
   ให้อธิการบดีเสนอแผนการบริหารมหาวิทยาลัย (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว โดยค านึงถึง
รอบการประเมินดังกล่าวด้วย ในกรณีที่อธิการบดี ไม่ประสงค์จะปรับปรุงตัวชี้วัด (หรือ OKRs) และค่าเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ก็ให้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวด้วย 

4.3 ให้อธิการบดีจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการฯ ก าหนด  
ตามคู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยให้เสนอคณะกรรมการฯ ภายในวันที่  
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

4.4 เมื่อคณะกรรมการฯ ได้รับรายงานการประเมินตนเอง ตามข้อ ๔.๓ แล้วให้ด าเนินการ ดังนี้  
 (1)  พิจารณารายงานการประเมินตนเอง (แบบ ปอ. ๑ – ปอ. ๓) สอบทานข้อมูล แสวงหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมถ้ามี และประเมินเพ่ือให้คะแนนความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และ
คุณภาพของงาน ตามองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่ 1 
ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค า
รับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
 (๒)  ด าเนินการเพ่ือส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
อธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดีโดยตรง (จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ 
ได้แก่ กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน และผู้อ านวยการกองในส านักงานอธิการบดี รวมทั้งหัวหน้าส านักงานคณบดี/ 
ผู้อ านวยการ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ กลุ่มคณาจารย์ และกลุ่มที่ ๓ ได้แก่ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน  
(แบบ ปอ.4) ผ่านช่องทางออนไลน์ 
 (๓)  จัดการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูล อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยและการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามหัวข้อที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด กลุ่มเป้าหมายในการจัดการสนทนากลุ่ม มีจ านวน 6 กลุ่ม ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม 
(ยกเว้นกลุ่มที่ 1) ประกอบด้วย 
  กลุ่มท่ี 1 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ที่มิได้เป็นคณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
  กลุ่มท่ี 2 หัวหน้าส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน (จาก 26 ส่วนงาน) จ านวน 3 กลุ่ม
สาขาวิชา ๆ ละ ๕ คน และหัวหน้าส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๒ คน (จาก ๕ ส่วนงาน) 
รวมจ านวน ๑๗ คน 
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  กลุ่มท่ี 3 หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี จ านวน 10 คน และหัวหน้า
ส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ จ านวน ๑๐ คน รวมจ านวน ๒๐ คน 
  กลุ่มท่ี ๔ คณาจารย์ จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๕ คน จากวิทยาเขตจันทบุรี 
จ านวน ๑ คน และจากวิทยาเขตสระแก้ว จ านวน ๑ คน รวมจ านวน 1๗ คน โดยอาจพิจารณาจาก 
ส่วนงานที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มที่ 2 
  กลุ่มท่ี ๕ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๕ คน  
ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน ๒ คน บุคลากรของส านักงานสภามหาวิทยาลัย และ
ส านักงานอธิการบดี จ านวน ๑๐ คน รวมจ านวน 27 คน โดยอาจพิจารณาจากส่วนงานที่ไม่ซ้ ากับกลุ่มท่ี 2  
และกลุ่มที ่3 
  กลุ่มท่ี 6 นิสิต จากทุกคณะ/วิทยาลัย ๆ ละ ๑ คน รวมจ านวน 26 คน 
  กลุ่มท่ี 7 ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 3 กลุ่มสาขาวิชา ๆ ละ ๓ คน รวมจ านวน 9 คน 
 (๔)  คณะกรรมการฯ กลั่นกรอง เพ่ือให้คะแนนผลการประเมินภาวะผู้น าและคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล ตามองค์ประกอบของการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ด้านที่ ๒ 
โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ผลการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า  
และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอธิการบดีตาม (๒) และ 
ผลการสนทนากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย ตาม (๓) 
 (๕)  คณะกรรมการฯ สรุปคะแนนผลการประเมินตามองค์ประกอบของการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ทั้ง ๒ ด้าน คะแนนรวมทั้ง ๒ องค์ประกอบ และก าหนดระดับของ 
ผลการประเมิน 
  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี ก าหนดตามข้อ ๕ และระดับผลการประเมิน ก าหนดตามข้อ ๖ 
 (๖)  คณะกรรมการฯ จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี 
 (๗)  คณะกรรมการฯ ส่ง (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ให้อธิการบดีรับทราบผลการประเมิน และเชิญอธิการบดีมาสนทนา เพ่ือสอบถาม และ
ตรวจสอบในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล รวมทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้อธิการบดี 
ให้ข้อมูลและชี้แจงด้วย 
 (8)  คณะกรรมการฯ ปรับปรุงและจัดท ารายงานผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (9)  เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี และมีมติประการใดแล้ว ให้เผยแพร่ผลการพิจารณาพร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ให้อธิการบดีรับทราบ และแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็นการทั่วไปด้วย 
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๕. องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ของอธิการบดี 

องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี ก าหนดเป็นดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  องค์ประกอบ ค่าน้ าหนัก และวิธีการเก็บข้อมูลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      ของอธิการบดี 

องค์ประกอบในการติดตาม 
และประเมินผลฯ 

ค่าน้ าหนัก
(ร้อยละ) 

แหล่งข้อมูลและวิธีการให้คะแนน 

ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดี 
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย และคุณภาพ 
ของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติงานในต าแหน่ง
อธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

  

(1) ผลการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๕๐ ใช้รายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี  
ในส่วนของผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเทียบเคียงกับตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมาย และแปลงเป็นคะแนนตามที่ประกาศ
ก าหนด 

(2) ผลการประเมินตามเกณฑ์ 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา............ (ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) 

๒๐ ใช้ค่าคะแนนของผลการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา................ 
(ใช้ปีการศึกษาล่าสุด) ที่คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพฯ ให้ไว้เทียบเคียงกับค่าเป้าหมาย และ
แปลงเป็นคะแนนตามที่ประกาศก าหนด 

รวมด้านที่ 1 70  
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ครอบคลุม 
ทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของ
การปฏิบัติงาน  
 

(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบ
ด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๕.00) 

30 คณะกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองและให้คะแนน
องค์ประกอบด้านนี้ โดยพิจารณาจาก รายงาน 
การประเมินตนเองของอธิการบดี ผลการส ารวจ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคลของอธิการบดี ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารของอธิการบดี และผลการสนทนากลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารมหาวิทยาลัย  

รวม 100  
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6. ระดับผลการประเมิน 
  ตามข้อ 17 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระบุไว้ดังนี้ 
 ก าหนดระดับผลการประเมิน เป็น 4 ระดับ เรียงตามล าดับ ดังนี้  

6.1  ผ่านการประเมินในระดับ  ดีมาก 
6.2  ผ่านการประเมินในระดับ  ดี 
6.3  ผ่านการประเมินในระดับ  พอใช้ 
6.4  ไม่ผ่านการประเมิน 

 

๗. การแปลความหมายคะแนนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 ๗.1  น าคะแนนผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มาค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดแล้วคิดคะแนน 
เป็นร้อยละ ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง 
 ๗.2  น าคะแนนร้อยละที่ค านวณได้ มาเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งระดับผลการประเมิน 
เป็น 4 ระดับ โดยการแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน ดังนี้ 
 
 ตารางที่ 2  การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน 

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 



หน้า ๗  

ส่วนที่  2 
ผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กรณีพิเศษ) 
ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

 
คณะกรรมการฯ ได้น ารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  

(รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) มาพิจารณาตรวจสอบ และสอบทาน แล้วสรุปคะแนน 
การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 
1.  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) (ค่าน  าหนัก ร้อยละ 50) 

มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔) โดยสรุปตาม 
ตารางที่ 3 ดังนี้ 
 



หน้า ๘  

ตารางท่ี 3  สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก    
Obj.1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล        
Obj.2 ผลิตบุคลากรคณุภาพในระดบัอดุมศกึษาสนองความตอ้งการพื นทีภ่าคตะวนัออก       
ผลสัมฤทธิ ์       
  KR1 อันดับใน Times Higher Education (THE) Asia Rankings อันดับ 

401 - 500 
อันดับ 
401+ 

401/401 = 1 1 x 100 = 100 4 4 

  KR2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการรับรองสมรรถนะ ร้อยละ 80 ร้อยละ ๙8 98/80 = 1.40 1.40 x 100 = 140  5 5 
  KR3 ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องเชิงพื้นท่ี ร้อยละ 70 ร้อยละ ๙๖ 96/70 = 1.37 1.37 x 100 = 137 5 5 
  KR4 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ท่ีมีการด าเนินงานตามรูปแบบ 
         EEC model 

30 หลักสูตร ๕๕ หลักสูตร 55/30 = 1.83 1.83 x 100 = 183 5 5 

  KR5 ร้อยละของหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ 
         CWIE / EEC model 

ร้อยละ 35 ร้อยละ ๙๐ 90/35 = 2.57 2.57 x 100 = 257 5 5 

  KR6 จ านวนหลักสูตรท่ีพัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 5 หลักสูตร ๒๖ หลักสูตร 26/5 = 5.20 5.20 x 100 = 520 5 5 
  KR7 อัตราการได้งานท าของบัณฑิตในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 60 ร้อยละ ๔๑ 41/60 = 0.68 0.68 x 100 = 68 2 2 
Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะก าลังคนระดบัสากล       
Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงานในพื นที่       
  KR1 จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) เพื่อพัฒนาทักษะทักษะ 
         (Re-skill / Up-skill) 

20 หลักสูตร ๘๑ หลักสูตร 81/20 = 4.05 4.05 x 100 = 405 5 5 

  KR2 จ านวนแรงงานท่ีเข้ารับการพัฒนาทักษะ (Re-skill / Up-skill) 100 คน ๕,๒๘๑ คน 5,281/100 = 52.81 52.81 x 100 = 
5,281 

5 5 

  KR3 จ านวนหลักสูตรมีปริญญาท่ีได้รับการรับรองระดับสากล (นับสะสม) 2 หลักสูตร ๒ หลักสูตร 2/2 = 1 1 x 100 = 100 4 4 



หน้า ๙  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

Program 2 พัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื นทีภ่าคตะวนัออก       
Obj. พัฒนาหลกัสตูรสร้างก าลังคนระดับสูงจากความต้องการของระบบเศรษฐกิจในพื นที่       
   KR1 จ านวนสถานประกอบการที่รับนิสิตเข้าโครงการ CWIE / EEC model 10  

สถานประกอบการ 
816 

สถานประกอบการ 
816/10 = 81.60 81.60x 100= 

8,160 
5 5 

   KR2 ร้อยละของสถานประกอบการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกที่รับนิสิตเข้าโครงการ 
          CWIE / EEC model 

ร้อยละ 5 ร้อยละ ๗๗ 77/5 = 15.4 15.4 x 100 = 
1,540 

5 5 

Program 3 ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติและทกัษะอนาคต       
Obj. พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวติและทกัษะอนาคต       
  KR1 จ านวนรายวิชา BUU - MOOCs 30 รายวิชา ๖ รายวิชา 6/30 = 0.2 0.2 x 100 = 20 2 2 
  KR2 จ านวนผู้ใช้บริการ BUU - MOOCs 100 คน ๔๐๖ คน 406/100 = 4.06 4.06 x 100 = 406 5 5 
  KR3 จ านวนผู้ใช้บริการระบบ Credit Bank 20 คน ๔๕ คน 45/20 = 22.50 22.50 x 100 = 

225 
5 5 

  KR4 จ านวนนิสิตจิตอาสา 300 คน ๒,๔๐๘ คน 2,408/300 = 8.03 8.03 x 100 = 803 5 5 
Program 4 การน ามหาวิทยาลัยสู่การเปน็ทีย่อมรบัในระดบัสากล       
Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดบัสากล       
  KR1 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดล าดับใน 
         500 ล าดับแรกของโลก 

5 กิจกรรม/
โครงการ 

15 กิจกรรม/
โครงการ 

15/5 = 3 3 x 100 = 300 5 5 

  KR2 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีด าเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดล าดับใน 
         200 ล าดับแรกของเอเชีย 

5 กิจกรรม/
โครงการ 

18 กิจกรรม/
โครงการ 

18/5 = 3.6 3.6 x 100 = 360 5 5 

  KR3 จ านวนครั้งในการน าเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล 50 ครั้ง 84 ครั้ง 84/50 = 1.68 1.68 x 100 = 168 5 5 
     
     



หน้า ๑๐  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

Program 5 ยกระดบัคุณภาพและความเป็นสากลของงานวิจัยผ่านความร่วมมือการท าวิจัยกบัสถาบนัการศึกษาจากต่างประเทศ     
Obj. สร้างการรับรูด้้านคุณภาพงานวิจัยในระดบัสากล       
  KR1 จ านวนงานวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติ 40 เรื่อง ๗7 เรื่อง 77/40 = 1.93 1.93 x 100 = 193 5 5 
  KR2 จ านวนงานวิจัยท่ีมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างชาติท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูล 
         Scopus / ISI 

50 เรื่อง ๗7 เรื่อง 77/50 = 1.54 1.54 x 100 = 154 5 5 

  KR3 ร้อยละของนักวิจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10 ขึ้นไป 
         (ส่วนงานรายงานจ านวนนักวิจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพ (H-index) รวมเท่ากับ 10  
         ขึ้นไป) (หน่วยวัด : คน) 

ร้อยละ 3 ร้อยละ ๒.07 2.07/3 = 0.69 0.69 x100 = 69 2 2 

  KR4 จ านวนงานวิจัยท่ีเผยแพร่ในฐานข้อมูล Scopus / ISI ควอไทล์ 1 หรือ 2 120 เรื่อง 195 เรื่อง 195/120 = 1.63 1.63 x 100 = 163 5 5 
Platform 2 การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน    
Obj.1 เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายในภาคตะวันออก        
Obj.2 เป็นศูนย์กลางทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก       
ผลสัมฤทธิ ์       
  KR1 จ านวนงบประมาณท่ี EAST Park ได้รับสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกและ 
         ได้เริ่มด าเนินการ 

15 ล้านบาท ๒๔.๕0 ล้านบาท 24.50/15 = 1.63 1.63 x 100 = 163 5 5 

  KR2 จ านวนศูนย์เครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย 2 ศูนย์ 2 ศูนย์ 2/2 = 1 1 x 100 = 100 4 4 
Program 6 พัฒนาระบบนิเวศนวตักรรมเพื่อขบัเคลื่อนอตุสาหกรรมเป้าหมาย       
Obj. ส่งเสริมการขับเคลื่อนอตุสาหกรรมเป้าหมายด้วยงานวิจัยและนวตักรรม       
  KR1 จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าใช้ประโยชน์จากอุทยานวิทยาศาสตร์ 10 

ผู้ประกอบการ 
446 

ผู้ประกอบการ 
446/10 = 44.60 44.60 x 100 = 

4,460 
5 5 

  KR2 จ านวนเงินลงทุนหรือรายการเทียบเท่าเงินสดด้านวิจัยและพัฒนาจากผู้ประกอบการ 
         ท่ีเข้าใช้ประโยชน์ 

2 ล้านบาท ๒๓.91 ล้านบาท 23.91/2 = 11.96 11.96 x 100 = 
1.196 

5 5 



หน้า ๑๑  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

Program 7 พัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการภาคตะวนัออกดว้ย ววน.      
Obj. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการในพื นทีภ่าคตะวนัออก       
  KR1 สัดส่วนงบประมาณทุนวิจัยท่ีสร้าง TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป ต่องบประมาณทุนวิจัย 
         พื้นฐาน (ส่วนงานรับเป้าจ านวนงานวิจัยท่ีสร้าง TRL หรือ SRL ระดับ 4 ขึ้นไป) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ ๓๕.๘๘ 35.88/5 = 7.18 1.18 x 100 = 718 5 5 

  KR2 จ านวนงานวิจัยท่ีสร้าง Startup 1 เรื่อง ๒ เรื่อง 2/1 = 2 2 x 100 = 200 5 5 
  KR3 จ านวนโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ 12 โครงการ ๒๐ โครงการ 20/12 = 1.67 1.67 x 100 = 167 5 5 
Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวนัออกด้วยงานวิจัยและนวตักรรม       
Obj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบตัิงานรว่มกับผู้ใชป้ระโยชน์จากงานวิจัยและนวตักรรม       
  KR1 สัดส่วนร้อยละของงบประมาณงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ีต่องานวิจัยพื้นฐาน 
         (ส่วนงานรับเป้าจ านวนงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นท่ี) 

ร้อยละ 5 ร้อยละ ๑๕.๖๗ 15.67/5 = 3.13 3.13 x 100 = 313 5 5 

  KR2 จ านวนนวัตกรชุมชนท่ีต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย 5 คน ๖4 คน 64/5 = 12.8 12.8 x 100 = 
1,280 

5 5 

  KR3 จ ำนวนงานโครงการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชนภาคตะวันออก 12 โครงการ ๑๒4 โครงการ 124/12 = 10.33 10.33 x 100 = 
1,033 

5 5 

  KR4 จ านวนงานวิจัยหรืองานเชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีเพิ่มมูลค่าชุมชน  
         (Creative Economy) 

3 เรื่อง ๑3 เรื่อง 13/3 = 4.33 4.33 x 100 = 433 5 5 

Platform 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธภิาพสูงเพื่อการเตบิโตอย่างยั่งยืน       
Obj.1 เป็นองค์กรประสิทธิภำพสูง       
Obj.2 เป็นองค์กรท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน       
Obj.3 เป็นองค์กรท่ียึดหลักธรรมำภิบำลและกำรรับผิดชอบต่อสังคม       
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(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

ผลสัมฤทธิ ์       
  KR1 คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์ EdPEx 150 คะแนน ๒๐๑.๗๕ คะแนน 201.75/150 = 1.35 1.35 x 100 = 135 5 5 
  KR2 ความยั่งยืนทางการเงิน (ร้อยละการเติบโตของรายได้ของมหาวิทยาลัยจากแหล่งเงิน 
         รายได้) 

ร้อยละ 4 ร้อยละ ๖.๖๕  6.65/4 = 1.66 1.66 x 100 = 166 5 5 

  KR3 คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
         (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

85 คะแนน ๘๘.๑๙ คะแนน 88.19/85 = 1.04 1.04 x 100 = 104 4.5 4.5 

  KR4 คะแนนการประเมิน Green University 3,500 คะแนน ๐ คะแนน 0 0 0 0 
Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มกีารบรหิารจัดการเปน็เลิศ       
Obj.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารขององค์กร       
  KR1 จ านวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ (EdPEx Assessor และ TQA Assessor) 10 คน ๕๒ คน 52/10 = 5.2 5.2 x 100 = 520 5 5 
  KR2 จ านวนส่วนงานท่ีได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงาน 
         ตามเกณฑ์ EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป (ให้ส่วนงานรายงานเป็นคะแนนการประเมิน 
         คุณภาพการศึกษาภายในระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx) 

4 ส่วนงาน ๑๑ ส่วนงาน 11/4 = 2.75 2.75 x 100 = 275 5 5 

Program 10 พัฒนาระบบบรหิารประสทิฺธภิาพรายรับ-รายจ่าย       
Obj.สร้างความมั่นคงทางการเงินขององค์กร       
  KR1 จ านวนส่วนงานท่ีมีการเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4 12 ส่วนงาน ๑5 ส่วนงาน 15/12 = 1.25 1.25 x 100 = 125 5 5 
  KR2 การผ่านเกณฑ์ NI – 12 (Net Income > 12%) 12 ส่วนงาน ๑3 ส่วนงาน 13/12 = 1.08 1.08 x 100 = 108 4.5 4.5 
Program 11 การบรหิารองค์กรด้วยหลักธรรมาภบิาล       
Obj.ส่งเสริมประสิทธภิาพ ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบรหิารมหาวิทยาลัย       
  KR1 ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and  
        Transparency Assessment : OIT) 

85 คะแนน ๙๑.๗๖ คะแนน 81.76/85 = 1.08 1.08 x 100 = 108 4.5 4.5 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

  KR2 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and 
        Transparency Assessment : IIT) 

80 คะแนน ๘๓.๖๗ คะแนน 83.67/80 = 1.05 1.05 x 100 = 105 4.5 4.5 

  KR3 ผลการประเมินด้านความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (External Integrity  
        and Transparency Assessment : EIT) 

80 คะแนน ๘๗.๙๕ คะแนน 87.95/80 = 1.1 1.1 x 100 = 110 4.5 4.5 

Program 12 การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านสถานที่และโครงสร้างพื นฐาน       
Obj.สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยมีพื นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ น       
  KR1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีสีเขียว ร้อยละ 0.5 ร้อยละ ๑.๕๒ 1.52/0.5 = 3.04 3.04 x 100 = 304 5 5 
  KR2 จ านวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน 80 กิจกรรม ๖๓ กิจกรรม 63/80 = 0.79 0.79 x 100 = 79 2 2 
Program 13 การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ       
Obj.สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างมีประสทิธภิาพและใหค้วามส าคัญในการจดัหาพลังงานทดแทน     
  KR1 ร้อยละการลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละปี ร้อยละ 5 ร้อยละ ๓๐ 30/5 = 6 6 x 100 = 600 5 5 
  KR2 พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากพลังงานทดแทน (kWh/ปี) 100,000 kwh 1,108,275 1,108,275/100000 

= 11.08 
11.08 x 100 = 

1,108 
5 5 

Program 14 การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสีย       
Obj.สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการของเสียและการหมนุเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่       
  KR1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย ร้อยละ 15 ร้อยละ ๒4 24/15 = 1.6 1.6 x 100 = 160 5 5 
Program 15 การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านน  า       
Obj.สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยลดการใช้น  าและการน าน  าเสียกลับมาใช้ใหม่       
  KR1 ร้อยละการลดลงของปริมาณการใช้น้ าประปาในแต่ละปี ร้อยละ 5 ร้อยละ -17 -17/5 = -3.4 -3.4 x 100 = -340 0 0 
Program 16 การเปน็มหาวิทยาลัยสีเขียวด้านการขนส่ง       
Obj.สนับสนนุให้มหาวิทยาลัยลดระดบัมลพษิจากการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ โดยการจ ากดัยานยนต์ในมหาวิทยาลัย     
  KR1 จ านวนกิจกรรมการลดปริมาณรถเข้า-ออกในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 3 กิจกรรม ๓ กิจกรรม 3/3 = 1 1 x 100 = 100 4 4 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ตัวชี วัด 

(1) 
เป้าหมาย 

 
 

(2) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
 

(3) 
ผลการด าเนินงาน/

เป้าหมาย 
(2)/(1) 

(4) 
ร้อยละของ 

เป้าหมายหรือ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

% ของ (3) 

(5) 
คะแนน 
ประเมิน
ตนเอง 

 

(๖) 
คะแนนของ 

คณะกรรมการฯ 

คะแนนผลการด าเนินงาน 

คะแนนรวม  231.5 231.5 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
231.5
/52 = 
4.45 

231.5/52 
= 4.45 

ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ 89 89 

คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล  
พิจารณาตรวจสอบ สอบทาน และให้คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย (จากคะแนนเตม็ 5.00 คะแนน) - 4.45 
ค่าคะแนนแปลงเป็นร้อยละ - 89 
ค่าน ้าหนัก - 50 
คะแนนที่ได ้ - 44.50 
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2.  ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
 ปีการศึกษา 2563 (ค่าน  าหนัก ร้อยละ 20) 
  2.1.1  อธิการบดีไดร้ายงานผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นคะแนนปีล่าสุดที่มหาวิทยาลัยไดร้ับรายงานอย่างเป็นทางการ
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยไดค้ะแนน 216 คะแนน 
 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับมหาวิทยาลัย เป้าหมายที่ก าหนด 150 คะแนน (อ้างอิงแผนยุทธศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  216  คะแนน 
หมายเหตุ : คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนหน้าย้อนหลัง ๒ ปี 
ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินฯ  77.50 (เฉพาะผลลัพธ์ 7.1 – 7.5) 
ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินฯ  201.75 

  2.1.2  คณะกรรมการฯ ใชคะแนนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการ 
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2563 ตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแจ้ง 
อย่างเป็นทางการ และเป็นผลการประเมนิปีล่าสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยไดค้ะแนน 216 คะแนน 
 
3.  สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  
 พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
  จากคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2564 ในด้านที่ 1 และด้านที่ 2 น ามาสรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ)  
ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ได้ตามตารางที่ 4
ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4  สรุปคะแนนผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) ผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน  
  พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

องค์ประกอบในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดี มี 2 ด้าน 

ค่าน  าหนัก 
(ร้อยละ) 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
(คะแนนถ่วงน  าหนัก) 

 
ด้านที่ 1 ความส าเร็จของอธิการบดีในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
และคุณภาพของงาน รวมทั้งระดับการบรรลุผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งอธิการบดีที่ให้ไว้ต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  

(1) ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

50 44.50 

(2) ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  
ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 

20 20.00 

รวมด้านที่ 1 70 64.50 
ด้านที่ 2 ภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน 
ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมส่วนบุคคล และลักษณะของ 
การปฏิบัติงาน  
(คะแนนประเมิน ผ่าน ตามองค์ประกอบด้านที่ ๒ ต้องไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๖๕.00) 

30 21.42 

รวมคะแนนผลการด าเนินงาน (คะแนนถ่วงน  าหนัก) 100 85.92 
ผลการด าเนินงานอยูในระดับ ดีมาก 

 
ทั้งนี้ คู่มือ การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 2563 – 30 กนัยายน 2564) หน้า 5 ได้ก าหนดเกณฑ์ 
การแปลความหมายคะแนน ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 5  การแปลความหมายคะแนนระดับผลการประเมิน 

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 
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ส่วนที่  3 
ความเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ต่อการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ได้น ารายงานการประเมิน
ตนเองของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) มาพิจารณา
ตรวจสอบ สอบทาน และสรุปคะแนนผลการประเมิน รวมทั้งจัดให้มีการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กับการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย และการประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ผลงานที่มีความก้าวหน้า หรือการปรับปรุงและพัฒนาที่ประสบความส าเร็จ และการแก้ไขปัญหา 
     และอุปสรรคที่โดดเด่น 
 1.1 การให้ความส าคัญกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย และความเป็นนานาชาติ โดยน าผลการจัด 
  อันดับของ THE World University THE Asia Ranking โดยก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของ 
  มหาวิทยาลัย และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจาก THE Asia Ranking อยู่ในอันดับที่ 401+  
  ซึ่งเริ่มมีความก้าวหน้าในด าเนินการแล้ว นอกจากให้ความส าคัญแล้ว ยังได้รางวัลเชิงประจักษ์ 
  เช่น Crisis Management 

1.2 การท าหน้าที่การเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เช่น ก าหนด Position มหาวิทยาลัยให้มีบทบาท 
 ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างชัดเจน โดยใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปด าเนินการ 
 และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน อุตสาหกรรม ประชาชน เช่น โครงการ EEC Automation Park 
 จะเป็นฐานหลักในการขับเคลื่อน Robotics & Automation การพัฒนาก าลังคนสู่ภาคอุตสาหกรรม  
 โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ U2T โครงการบัณฑิตอาสา EEC กระตุ้น 
 สนับสนุนงานวิจัยให้สามารถผลักดันงานวิจัยของคณาจารย์ที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ 
 ภาคตะวันออก อีกทั้งการแก้ไขปัญหา เพื่อฟ้ืนฟูและพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว และสนับสนุน 
 การพัฒนาวิทยาเขตจันทบุรี ให้เป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในด้านอัญมณี  
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเทคโนโลยีทางทะเล และการพัฒนาทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ และ 
 มีผลงาน เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก 
 1.3 การปรับโครงสร้างการบริหารงาน ด้วยการเสนอยกเลิกโครงการจัดตั้งคณะบริหารธุรกิจและ 
  พาณิชยศาสตร์ เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาทั้งหมด การเสนอรวมคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
  กับคณะสหเวชศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน แก้ไขปัญหารายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย 
  และการแก้ปัญหาเรื้อรังของมหาวิทยาลัย เช่น การก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ สุนัขจรจัด 
  การจราจร ที่จอดรถในมหาวิทยาลัย 
 1.4 การก ากับ บริหารงบประมาณภายใต้ข้อจ ากัดรายได้ที่ลดลง 
 1.5 การปรับปรุงรูปแบบการบริหารงานในลักษณะ Sandbox เพ่ือสร้างความคล่องตัวให้หน่วยงาน 
  ทีด่ าเนินการจัดตั้ง เช่น โครงการ EEC Automation Park การจัดตั้ง BUU Counseling 
  Center ส าหรับการดูแลให้ค าปรึกษานิสิตที่มีความเครียดและส่งเสริมสุขภาวะทางจิตใจของนิสิต  
  เป็นต้น รวมทั้งการยกเลิกโครงการต่าง ๆ ที่หมดความจ าเป็น หรือด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย  
  อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. ผลงานหรือการปฏิบัติงานของอธิการบดีที่ควรปรับปรุงและพัฒนา 
 2.1 เรื่องเร่งด่วน 
  2.1.1  การปรับรื้อหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรแนวใหม่ และตอบโจทย์ในปัจจุบัน บูรณาการ 
     ให้เป็นหลักสูตรแบบ non degree 
  2.1.2  การประเมินและบริหารจัดการสถานการณ์โควิด ให้ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์ 
     ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายการจัด 
     การเรียนการสอนของหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวก 
     ที่ปลอดภัย การป้องกันเชื้อ COVID-19 อาทิ รถราง ร้านค้า การสร้างมาตรฐาน ความมั่นใจ 
     ในระบบดูแลการเข้าออก การเข้าชั้นเรียน และการจัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้ชีวิต 
     ร่วมกับ COVID-19 อย่างปลอดภัย ไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ (cluster) ของผู้เรียนและบุคลากร 
  2.1.3  การจัดทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยให้สามารถเผยแพร่ในวารสารระดับ 
     นานาชาติให้เพ่ิมข้ึน 
  2.1.4  การปรับปรุงวิธีการ ช่องทาง การสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์ กับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับ 
     ในมหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมือ ขวัญก าลังใจในการท างานร่วมกัน จากบุคลากรได้ 
     ทุกหน่วยและทุกระดับ พบปะกับบุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับในมหาวิทยาลัย สร้างการรับรู้ 
     ให้บุคลากรทราบว่า อธิการบดีสามารถเข้าถึงได้ และให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2.2 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  2.2.1  การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome)  
     ในทุกหลักสูตรเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างตรงเป้าหมาย 
     ของหลักสูตร 
  2.2.2  การน ามหาวิทยาลัยเข้าสู่การประเมิน EdPEx 200 ของ สป.อว. 
  2.2.3  การก าหนดนโยบายพร้อมทั้งกระบวนการน าไปสู่การปฏิบัติควรจัดท าพร้อมกัน 
     และจัดท าอย่างชัดเจนในมุมมองของผู้รับนโยบาย 
  2.2.4  การบริหารงานบุคคล ระเบียบการด าเนินการ ในทุกระดับยังไม่ชัดเจน อาทิ  
     การประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีได้ผลในระดับควรปรับปรุง จะด าเนินการต่อไป 
     อย่างไร ควรจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรบุคคล อัตราก าลัง การพัฒนาความรู้  
     ความสามารถ ทักษะของผู้ปฏิบัติงานในทุกระดับ และจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ 
     เพ่ือรองรับการด าเนินการให้สอดคล้องกันทั้งหมด 

2.2.5  ควรทบทวนและจัดระบบการท างานของกองต่าง ๆ ภายในส านักงานอธิการบดี ให้มี 
     การท างานที่เชื่อมโยง บูรณาการกัน ลดขั้นตอน ความซ้ าซ้อน การใช้ข้อมูลร่วมกัน ฯลฯ 
     ควรปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
     รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของส่วนกลางกับส่วนงานให้เชื่อมโยงกัน และ 
     ทุกส่วนงาน สามารถดงึข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการท างานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ 
     ทรัพยากร ก าลังคน ความรวดเร็ว และความถูกต้องของข้อมูล 
  2.2.6  หัวหน้าส่วนงาน เป็นกลไกที่ส าคัญมากในขับเคลื่อน ส่วนงาน มหาวิทยาลัย จึงควร 
     มีการพัฒนายกระดับศักยภาพของหัวหน้าส่วนงาน การเตรียมความพร้อมในการ 
     เป็นผู้บริหาร อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร การจัด KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     การศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
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  2.2.7  ความสัมพันธ์ในระหว่างภาพรวมของมหาวิทยาลัยกับศิษย์เก่า ตั้งแต่วิธีการ ช่องทาง 
     การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพันธ์ (Engagement) 
     ให้มากขึ้น 
  2.2.8  การให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากร รวมทั้งการจัดการ 
     สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสู่ Healthy University  
  2.2.9  ควรจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินใน ระยะ 3 – 5 ปี ทั้งนี้ควรน าความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ 
     มาวิเคราะห์ให้รอบด้าน 
  2.2.10 ในปีถัดไป การตั้งเป้าหมาย การจัดท ากิจกรรม/โครงการ ควรมีความชัดเจน  
      มีการวางแผน และให้ระบุชื่อกิจกรรม ก าหนดการจัดกิจกรรมด้วย 

2.2.11  การตั้งเป้าหมาย และผลการด าเนินงาน ควรต้องสอดคล้องกัน 
2.2.12  ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 ระบุไว้ 2 ที่ ควรจะพิจารณาทบทวนว่า จะอยู่ในส่วนใด 
 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของอธิการบดี อาทิ เช่น นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ 
 3.1  ปรับปรุง ระเบียบ ระบบการเงิน และบัญชี ให้มีความยืดหยุ่นภายใต้การด ารงไว้ซึ่งความถูกต้อง 
    และโปร่งใส สามารถให้สารสนเทศ ที่ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 3.2  ปรับปรุง ระเบียบที่เก่ียวข้องกับภาระงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3.3  การได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลที่ลดลง ท าให้ต้องปรับตัวและปรับเปลี่ยนแนวทาง 
    การบริหารจัดการ สร้างความเข้าใจกับส่วนงานต่าง ๆ ให้พร้อมในการรับสถานการณ์ 
    ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้สามารถบริหารจัดการได้ดี 
 3.4  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
    การใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัยในการสร้างรายได้ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ 
    ในระดับท่ีสูงขึ้น และสามารถสร้างรายได้มากขึ้น 
 

4.  สิ่งท่ีต้องการให้สภามหาวิทยาลัยสนับสนุน / ข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัย 
 4.1 บทบาทในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและการเผยแพร่ 
  ผลงานสู่ประชาคม 
 4.2 ควรวางระบบการก ากับติดตาม ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงให้เชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ 
  ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลมหาวิทยาลัยและการติดตาม และ 
  ประเมินผลอธิการบดี ให้เชื่อมโยงกัน 
 4.3 การส่งเสริมสนับสนุน แนวคิดการกระจายอ านาจ แทนการรวมศูนย์ เพ่ือให้แต่ละส่วนงาน 
  ได้พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรได้มากข้ึน 
 4.4 การเร่งรัดการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ยังไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของ 
  มหาวิทยาลัย 
 4.5 ควรมีการพบปะ ระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการประจ าส่วนงาน อย่างเป็น 
  ระบบและทั่วถึง เพื่อความเข้าใจในบริบทของแต่ละส่วนงาน ทั้งปัญหา แนวทางการพัฒนา  
  ศักยภาพต่าง ๆ และให้การสนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน าได้อย่างชัดเจน 
 4.6 ถ้าด าเนินการได้ สภามหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการพบปะ พูดคุยโดยตรงกับกับบุคลากรทุกระดับ 
  สักครั้ง เพื่อรับทราบข่าวสารและเยี่ยมเยียนบุคลากร 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี 
ที ่ 001/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
-------------------------------- 

ตามค าสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0052/2563 
และค าสั่งสภามหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์  กาสลัก) เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจ
ตามความในข้อ 10 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖3 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที ่5/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖4 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ศรีสมรัก  อินทุจันทร์ยง  ประธานอนุกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. ดร.ญาณิฐา  หลิมวัฒนา    อนุกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. ดร.ปิติ  โรจน์วรรณสินธุ ์    อนุกรรมการ 
4. ดร.เวธกา  กลิ่นวิชิต     อนุกรรมการ 
5. นางพิสมัย  น้ าจันทร์     อนุกรรมการ 
6. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท    อนุกรรมการ 
7. นางสาวเนาวรัตน์  ดรุณศร ี    อนุกรรมการ 
8. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
9. นางทัชชภร  สุวรรณ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ 
1. ตรวจสอบและศึกษารายงานการประเมินตนเองของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ือให้ค าแนะน า 
และชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

2. วิเคราะห์ และประมวลผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี จากรายงานการประเมินตนเอง 
ของอธิการบดี จากการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า และคุณลักษณะส่วนบุคคลของอธิการบดี และ 
จากการตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิานของอธิการบดีเพ่ือประกอบการสนทนากลุ่ม 
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3. จัดท า (ร่าง) รายงานผลการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนายน ๒๕๖๓ – 30 กันยายน ๒๕๖๔)  
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของอธิการบดี เสนอต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีเพ่ือพิจารณา 

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลฯ มอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

สั่ง  ณ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี 

ที ่ 002/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
-------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่  
3 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมขุ  หิรัญสัจจาเลิศ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท    อนุกรรมการ 
3. ดร.สุภรัติ  สุขวสิุทธิ์     อนุกรรมการ 
4. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข    อนุกรรมการ 
5. นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ    อนุกรรมการ 
6. นางอโณทัย  เฟ่ืองลักษณะกุล    อนุกรรมการ 
7. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
8. นางทัชชภร  สุวรรณ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ 
1. รวบรวมและสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม และจดบันทึกการสนทนากลุ่มของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ด าเนินการสรุปและประมวลผลข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

สั่ง  ณ  วันที่  3  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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ค ำสั่งคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของอธิกำรบดี 

ที ่ 003/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อประกอบกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

ของอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ (เพิ่มเติม) 
-------------------------------- 

เพ่ือให้การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในข้อ 10 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖3 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่  
3 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และมติคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูล เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา (เพ่ิมเติม) ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นางศิรินาฏ  แม้นเหมือน   อนุกรรมการ 
2. นางอรอินทุ์  วนิชวัฒนานุวัต ิ   อนุกรรมการ 

ให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ 
1. รวบรวมและสรุปข้อมูลจากแบบสอบถาม และจดบันทึกการสนทนากลุ่มของ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ด าเนินการสรุปและประมวลผลข้อมูลเพ่ือประกอบการติดตาม และประเมินผล 
การปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป  หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 

สั่ง  ณ  วันที่  15  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข) 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประธานกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
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หน้า ๓๔ 
ก ำหนดกำรสนทนำกลุ่มเพื่อแสวงหำข้อมูลประกอบกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ) (15 มิถุนำยน 2563 - 30 กันยำยน 2564) 

ณ ส ำนักงำนอธิกำรบดี (อำคำร ภปร) มหำวิทยำลัยบูรพำ 
* * * * * * * * * * * * 

วันอังคำรที ่14 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เวลำ กิจกรรมด ำเนินกำร 

08:45 – ๐๙:๐๐ น. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เดินทางถึงมหาวิทยาลัยบูรพา  
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

๐๙:๐๐ – 10:00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุม ครั้งที่ 7/2564 ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
ในการสนทนากลุ่ม และเตรียมความพร้อมก่อนการสนทนากลุ่มกับผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 512  
ชั้นที่ 5 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

 คณะกรรมกำรฯ สนทนำกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้อง 
 กรรมกำรชุดที่ ๑ 

1. ศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข 
2. ผศ.ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ 
ผู้จดบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
1. นางศิรินาฏ  แมน้เหมือน 
2. นางอรอินทุ์  วนชิวัฒนานุวัต ิ

กรรมกำรชุดที่ ๒ 
1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย ์
2. ผศ.ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี 
ผู้จดบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
1. นางอโณทัย  เฟื่องลักษณะกลุ 
2. นางสาวอัจฉรียา  ยินดีสุข 

กรรมกำรชุดที่ 3 
1. รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ 
2. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท 
ผู้จดบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
1. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์ 
2. นางทชัชภร  สุวรรณ 

10:00 – 11:30 น. 
 

หัวหน้ำส่วนงำน 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 6 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8 
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

หัวหน้ำส่วนงำน 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 6 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

หัวหน้ำส่วนงำน 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 5 คน 
ณ ห้องประชุม 209 ชั้นที่ 2
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

11:30 – 12:00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้นที่ 9 อาคาร ภปร 
13:00 – 14:30 น. 

 
คณำจำรย ์

(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 
จ านวน 6 คน 

ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8 
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

คณำจำรย ์
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 6 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

คณำจำรย ์
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 5 คน 
ณ ห้องประชุม 209 ชั้นที่ 2
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

14:30 – 14:45 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
14:45 – 16:00 น. 

 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี/ผอ. 

และ ผอ.สังกัดส ำนักงำน
อธิกำรบดี 

(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 
จ านวน 7 คน 

ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี/ผอ. 
และ ผอ.สังกัดส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 7 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี/ผอ. 
และ ผอ.สังกัดส ำนักงำน

อธิกำรบดี 
 (พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 6 คน 
ณ ห้องประชุม 209 ชั้นที่ 2
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

16:00 – 16:30 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนาประจ ากลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลการสนทนากลุ่มในเบื้องต้น  
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 



หน้า ๓๕ 
 

วันพุธที ่15 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖4 
เวลำ กิจกรรมด ำเนินกำร 

08:45 – ๐๙:๐๐ น. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เดินทางถึงมหาวิทยาลัยบูรพา  
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

 คณะกรรมกำรฯ สนทนำกลุ่มกับผู้เกี่ยวข้อง 
 กรรมกำรชุดที่ ๑ 

1. ศ.ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข 
2. ผศ.ดร.รชนิมุข  หิรัญสัจจาเลิศ 
ผู้จดบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
1. นางศิรินาฏ  แมน้เหมือน 
2. นางอรอินทุ์  วนชิวัฒนานุวัต ิ

กรรมกำรชุดที่ ๒ 
1. ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย ์
2. ผศ.ดร.พรรณี  พิมาพันธุ์ศรี 
ผู้จดบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
1. นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ 
2. นางอโณทัย  เฟื่องลักษณะกลุ 

กรรมกำรชุดที่ 3 
1. รศ.ดร.กิตติ  ตีรเศรษฐ 
2. นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท 
ผู้จดบนัทึกการสนทนากลุ่ม 
1. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์ 
2. นางทชัชภร  สุวรรณ 

09:00 – 10:30 น. 
 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

ผู้ใช้บัณฑิต 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 3 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

10:30 – 10:45 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
10:45 – 12:00 น. 

 
นิสิต 

(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 
จ านวน 9 คน 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

นิสิต 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 9 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

นิสิต 
(สุ่มจาก 3 กลุ่มสาขาวิชา) 

จ านวน 8 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

12:00 – 12:15 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนากลุ่มแต่ละกลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้นที่ 9 อาคาร ภปร 
13:00 – 14:30 น. 

 
ผู้ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 9 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

ผู้ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 9 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้นที่ 8
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

ผู้ปฏิบัติงำนสำยสนับสนุน 
(พิจารณาโดยวิธีการสุ่ม) 

จ านวน 9 คน 
ณ ห้องประชุม 512 ชั้นที่ 5
อาคาร ภปร และออนไลน์ 

14:30 – 15:00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสนทนาประจ ากลุ่ม ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินฯ ในเบื้องต้น  
ณ ห้องประชุม 903 ชั้นที่ 9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

15:00 – 16:00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุม ครั้งที่ 8/2564 เพ่ือสรุปผลการสนทนากลุ่มในภาพรวม ณ ห้องประชุม 903 
ชั้นที่ 9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

16:00 น. คณะกรรมการฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 



หน้า ๓๖ 
วันเสำร์ที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
เวลำ กิจกรรมด ำเนินกำร ณ ห้องประชุม 

๐๘:45 – ๐๙:๐๐ น. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี เดินทางถึง 
ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

903 ชั้นที่ 9 

๐๙:๐๐ – 09:30 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุม ครั้งที่ 9/2564 ปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือวางแผน 
การด าเนินการในการสัมภาษณ์ และเตรียมความพร้อมก่อนการสัมภาษณ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

903 ชั้นที่ 9 

09:30 – 10:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุมนต์  สกลไชย 
                                 นำยกสภำมหำวิทยำลัย 

903 ชั้นที่ 9 

10:00 – 10:30 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์  ดร.อภิชำต  ทองอยู่ 
                                  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

903 ชั้นที่ 9 

10:30 – 11:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์  นำยนฤดม  พิสิษฐเกษม 
                                  นำยกสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยบูรพำ 

903 ชั้นที่ 9 

11:00 – 12:00 น. คณะกรรมการฯ และผู้จดบันทึกการสัมภาษณ์ ประชุมเพ่ือสรุปผลเบื้องต้น 903 ชั้นที่ 9 
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้นที่ 9 อาคาร ภปร 
13:30 – 16.30 น. ประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 7/2564 903 ชั้นที่ 9 

 

หมำยเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



หน้า ๓๗ 

สรุปการประเมินผลการสนทนากลุ่ม เพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีพิเศษ)ฯ 

วันที ่14 – 15  ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ณ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 

* * * * * * * * * * *  
 
งานที่คาดหวังว่า มหาวิทยาลัยควรจะด าเนินการ 
 
1.  กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน 
 - การปรับกฎระเบียบที่สอดรับกับสถานการณ์ และรวดเร็ว 
 - การเปิดหลักสูตร reskill/upskill ศิษย์เก่า 
 - การสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าที่เป็นระบบ 
 - การพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่อันดับนานาชาติ (University Ranking) 
 - การเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 
 - การสร้างระบบที่เอ้ือต่อการจัดการหลักสูตรแบบ life long learning ควรมีต้นแบบ หรือระบบ 

  ที่ท าไดจ้ริง เพ่ือแต่ละคณะจะสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
- แผนยุทธศาสตร์ ก าหนดเป้าหมายสูงเกินไป 
- การตั้งเป้าหมายยังไม่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ปฏิบัติ ในเชิงทรัพยากร และผลการด าเนินงาน  
  จึงท าให้เป็นเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 
- การสื่อสารควรเป็นแบบ two way / การสื่อสารในเชิงลบ  
- monitor close mention และศึกษาร่วมกันถึงแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานของ 
  หน่วยงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
- คณะผู้บริหาร เป็นผู้บริหารของหน่วยงาน 
- อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ควรมีทักษะด้าน Management เป็นสิ่งจ าเป็นในการน า 
  องค์กรสู่ความส าเร็จ ตาม vision และ objective 
- Management skill ของผู้บริหารมีปัญหา 
- มหาวิทยาลัยควรจัดเสวนาผู้ที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ ตัวชี้วัด KR ในแต่ละ Program  
  เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 
- มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้เอ้ืออ านวยกับการปฏิบัติงาน เช่น  
  การจัดประชุมนานาชาติ 
- การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยไปในทิศทางใด ควรประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพ่ือให้บุคลากรทุกคน 
  ได้รับทราบ 
- ควรจัดให้มีการจัดเสวนาหารือระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนงานร่วมกัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

            ซึ่งกันและกัน รวมถึงการแก้ไขปัญหา 
- ควรมีระบบและกลไกในการรับนิสิตให้มากขึ้น 
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2.  กลุ่มคณาจารย์ 
- การจัดท า short course ทีส่นับสนุน reskill/upskill 
- มีอุปกรณ์ส่วนกลางที่สนับสนุนงานวิจัยทุกสาขาวิชา 
- การเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการตีพิมพ์ เช่น อนุญาต license ฐานข้อมูลบทความ 
- การขับเคลื่อนที่ดีและรวดเร็วขึ้น ถูกต้อง และทันสถานการณ์ 
- ยุทธศาสตร์ สื่อสารไม่ชัดเจน เปลี่ยนทันทีทันใด โดยไม่รอให้มี Transition change 
- ทรัพยากรไม่พร้อม การสนับสนุน 
- การรักษา core value / competency ต้องชัดเจน 

 

3.  กลุ่มหัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ทั้งสายสนับสนุนและคณาจารย์ โดยให้วิทยาเขตมีส่วนร่วมด้วย 
- สร้าง “ส านึกด”ี ให้กับบุคลากร 
- ขวัญและก าลังใจของบุคลากรสายสนับสนุน 
- ความส าคัญของงานของสายสนับสนุน 
- ค่านิยม ONE ควรมีความชัดเจน ในการสร้างความเป็น ONE โดยมีความผูกพันกันมากข้ึน และ 
  รักมหาวิทยาลัยบูรพามากข้ึน 
- มหาวิทยาลัยบูรพาควรเป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ 

 

4.  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
 - การ pool ข้อมูลส่วนกลาง เพ่ือให้สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ทั้งองค์กร 
 - ระบบการประเมินที่ยังสามารถวัด Performance ของคน และการท างานได้จริง 
 - ความเข้าใจในการท างานเป็นทีม ระหว่าง เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ (ความเท่าเทียม) 
 - ความต้องการในการ upskill ด้าน IT และ ภาษาอังกฤษ 
 - Career path ของสายสนับสนุนที่ยังไม่ได้รับการดูแลที่ชัดเจน 
 
5.  กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
 - การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรของมหาวิทยาลัยบูรพาและอธิการบดีต่อชุมชน สังคม และ 

  ภาคผู้ประกอบการ 
 - การพัฒนาทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารของบัณฑิต และการเพ่ิม presentation skill 
 - หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ยังบกพร่องเรื่อง data analysis และ robotic รวมทั้งการเสริมเรื่อง 
   routine to research (R2R) ให้แก่นิสิต 
 - ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านหลักสูตรที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 - ต้องเพ่ิม ทักษะการท างานกับผู้อ่ืน 
 - ต้องเพ่ิม ประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน 
 - ต้องเพ่ิม service mind / จิตสาธารณะ 
 - ต้องเพ่ิม ความอดทนในการท างาน 
 - มีความกังวลในช่วงเรียน online จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านสังคม และทักษะ 

  ในการท างาน office (หัตถาการ) จึงต้องยังคงมีการฝึกปฏิบัติงาน 
 



หน้า ๓๙ 

6.  กลุ่มนิสิต 
 - การตอบสนองต่อนิสิตอย่างทันต่อเหตุการณ์ ตรงไปตรงมา และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
 - การให้นิสิตได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันต่อการออกฝึกงาน 
 - กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ รักสถาบัน เชื่อมโยงศิษย์เก่า เช่น สามารถใช้ ID ได้ตลอดชีพ 
 - โรงอาหารส่วนกลางที่กว้างขวาง เพียงพอ รองรับการใช้บริการของนิสิต 
 - การสร้าง branding ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
 
1.  กลุ่มหัวหน้าส่วนงาน 
 - การปรับแผนยุทธศาสตร์ให้ทันต่อการปรับตัวและกลุ่ม reinventing 
 - ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลง ได้อย่างจริงจัง 
 - การบริหารบุคคลที่ยังมีกลุ่มที่ไม่ท างานสนองนโยบาย 

- ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศในเรื่องข้อมูล และควรสื่อสารให้รู้ทั้งองค์กร โดยเอาระบบ IT  
  มาช่วยจัดเก็บและสรุปข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถน าไปใช้ได้จริง 

 
2.  กลุ่มคณาจารย์ 
 - ฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศที่สนับสนุนการวิจัย 
 - ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่มีความยืดหยุ่น ค านึงถึงความแตกต่างของสาขาวิชา 
 - ใช้ EdPEx เป็นตัวขับเคลื่อนนโยบายที่ส าคัญ ให้ชัดเจน 
 - การประชาสัมพันธ์ ที่ต้องเข้าถึงประชาคมให้มากข้ึน และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
 - การจัดการงานต่าง ๆ ให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การให้ทุนวิจัยล่าช้า  

  (ทุนวิจัยดีมาก แต่ออกช้า) 
- การประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน และภายนอก 
- การสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม ที่แสดงให้เห็นช่องทางการพัฒนาสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- มหาวิทยาลัยควรหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนจะประกาศในเรื่องใด ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนด้านศิลปะ วัฒนธรรมเชิงรุก และควรจัดสรรหางบประมาณให้  
  ไม่น้อยกว่าที่เคยสนับสนุน 
- มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนให้คณาจารย์มีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในด้านการบริการวิชาการ  
- สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเก่ียวกับงานพัฒนาคุณภาพด้านเกณฑ์ EdPEx 

 
3.  กลุ่มหัวหน้าส านักงานคณบดี/ผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการกองสังกัดส านักงานอธิการบดี 

- กองทุนสวัสดิการ ควรท าให้คณะมีอ านาจ/โอกาสในการจัดสรรเงินรายได้ เพื่อเป็นสวัสดิการ 
  ให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานได้ด้วย 
- จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามัคคี ปลูกจิตส านึก “รักองค์กร” – “ส านึกด”ี 
- วิทยาเขตสระแก้ว – ความมั่นคงในงาน การสานสัมพันธ์กับส่วนกลาง 
- กองทุนสวัสดิการที่ยั่งยืน และปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
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- การสื่อสารแก่ประชาคม เรื่องทีมบริหารที่มีจ านวนมาก แต่สอดคล้องกับงานที่มีมาก 
- มหาวิทยาลัยควรจัดให้มีสวัสดิการให้กับบุคลากร เช่น สมทบเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ให้มากกว่า 
  ร้อยละ 3 สวัสดิการค่าเล่าเรียนของบุตรบุคลากร ควรถึงระดับปริญญาตรี 
- ควรสร้างขวัญ และก าลังใจให้บุคลากร ด้านเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ 
- ควรจัดให้มีประกันสุขภาพกลุ่ม ที่สามารถครอบคลุมถึงครอบครัวของบุคลากร โดยให้บุคคล 
  ในครอบครัวออกค่าใช้จ่ายเพ่ิมในส่วนของเงินประกัน (หรือให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนและรับผิดชอบให้) 
  และรวมถึงบุคลากรที่เกษียณอายุแล้ว 
- อธิการบดีพูดมา 2 ปีแล้ว ว่าจะมีการปรับเพ่ิมค่าสวัสดิการ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กับบุคลากร  
  แต่ ณ ขณะนี้ ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ มีแต่ลดจ านวนลง 

 
4.  กลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน 
 - การประกาศข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ค่อนข้างล่าช้า ควรตอบสนองอย่างทันที 
 - การปรับสิทธิ สวัสดิการที่เท่าเทียม (เชิง total right) ระหว่างโสดและสมรส 
 - การ “ใส่ใจ” เพ่ือให้ “ได้ใจ” ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร 
 - การมีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนงาน เพ่ือให้รู้จักกัน ให้ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน 
 - อธิการบดี ควรลงมาพูดคุยกับระดับผู้ปฏิบัติการให้มากขึ้น 
 - การจัดการระหว่างส่วนกลางกับส่วนงาน ควรมีระบบสารสนเทศเพ่ือการประสานงานที่ดี  

  มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจให้มากข้ึน ลดขั้นตอนการท างาน 
 - การออกกฎระเบียบต่าง ๆ ควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม และน าความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณา 
 
5.  กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต 
 - การทดสอบภาษา exit – exam ดีอยู่แล้ว ควรต่อยอดให้เกิดการพัฒนาทักษาะภาษาอังกฤษจริง ๆ 
 - การเชื่อมโยง และสานสัมพันธ์กับผู้ประกอบการยังไม่ยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา 

  หลักสูตรใหม่ ๆ และโอกาสในการได้งานท าของบัณฑิต 
 - การใช้ประโยชน์จากศิษย์เก่า ในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
 - อาจารย์ยังขาดความคิดเชิงสร้างสรรค์และทันสมัย 
 - การให้บริการวิชาการแก่สังคม ควรนึกถึงโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีโอกาสน้อย 
 - เพ่ิมช่องทางการ/มาตรการส่งส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ใช้ประโยชน์ทางวิชาการ ได้เข้าใช้ข้อมูลได้ 
 - การด าเนินกิจการเพ่ือสังคมในเชิงรุก identify demand เพ่ือ create value 
 
6.  กลุ่มนิสิต 
 - ปรับปรุงตารางเวลารถเหลือง ลูกระนาดที่เป็นมาตรฐาน ท่อระบายน้ าที่มีระดับเดียวกันกับถนน 
 - แสงสว่าง ถนน ที่จอดรถ สวนนันทนาการ สุนัขจรจัด ควรปรับปรุงให้มีมาตรฐานและดีขึ้น 
 - internet อาคารปฏิบัติการของวิทยาเขต 
 - ให้ license ที่สนับสนุนการเรียนการสอนของนิสิต เช่น โปรแกรม SPSS Adobe 
 - การดูแลนิสิต กยส. 
 
 



หน้า ๔๑ 

 - การยึดโยงหลักสูตรกับผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมความต้องการเข้าท างานของนิสิต 
 - การสร้างหลักสูตรที่สนับสนุนพื้นที่ภาคตะวันออก ที่มีความเฉพาะด้าน เช่น พ้ืนที่พิเศษ EEC  

  และองค์ความรู้ต่าง ๆ 
- Ranking ในระดับสูง เป็นความส าเร็จที่เป็นรูปธรรม แต่การสื่อสารไปไม่ถึงนิสิต 
- ความเป็น Wisdom of the East ไม่มีความส าคัญ เพราะเป็นการ limit ความสามารถของบุคลากร 
  ของมหาวิทยาลัย 
- อาจารย์เข้าถึงได้ยาก ไม่ได้ถูกนึกถึงก่อนเวลาที่มีข้อสงสัย 
- Green Management ยังไม่เห็นการปฏิบัติในการสร้าง Green Management เช่น แยกขยะ  
  ลดการใช้พลาสติก ฯลฯ 
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สรุปการสัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัยและผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อแสวงหาข้อมูลประกอบการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรณีพิเศษ) 
วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้นที่ ๙ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา 
* * * * * * * * * * * * * *  

 
๑. กิจกรรม/โครงการใด ทีท่่านคิดว่าอธิการบดี ท าได้ดี และประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

๑) ระบบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รอบ ๔ ปีงบประมาณ และมาตรการที่จะ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จตามแผนดังกล่าว มีจุดเด่นที่ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ มีเป้าหมายที่
เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แม้ว่าบาง OKR อาจเห็นว่ามีเป้าหมายไม่สูงนัก แต่เป็น
ระยะเริ่มต้น นอกจากนั้นเป็นแผนที่ถ่ายทอดให้ส่วนงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสร้างผลงานได้ 
อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่ต้องพิจารณาปรับในเรื่องของการน าไปสู่การปฏิบัติ การสื่อสารและ
การสร้างความเข้าใจภายในระดับต่าง ๆ การถ่ายทอด OKR สู่ระดับส่วนงาน ผู้รับผิดชอบระดับ
ต่าง ๆ การขับเคลื่อนและการสนับสนุนให้เกิดผลงาน ทั้งนี้ ความส าเร็จของการด าเนินการให้ได้
ตามแผน เป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลต่อไป และผลการด าเนินการปีแรกจะเป็นบทเรียนที่น าไปสู่ 
การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๒) การปรับระบบงานภายในเพ่ือส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเป็นรูปธรรมและมี
ส่วนสนับสนุนเกิดผลงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมที่น่าพอใจระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขยายบทบาทสนับสนุนความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม 

๓) ผลงานด้านให้บริการทางวิชาการเพ่ือรับใช้สังคมและสร้างรายได้ในภาพรวม มหาวิทยาลัยยังคงมี
ผลงานการให้บริการทางวิชาการที่สร้างรายได้ในระดับที่น่าพอใจ แต่ที่ปรากฎชัดเจนขึ้น คือ 
มหาวิทยาลัยมีผลงานที่เด่นชัดขึ้นในการรับใช้สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้สังคม โดยเฉพาะ
โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ หรือ U2T, โครงการภายใต้ EEC 
จ านวนมาก โครงการช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ผ่าน 
WeSafe@Home by BUU ซึ่ ง ได้ รับรางวัล  Prime Minster Award เป็นต้น นอกจากนั้ น 
ส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งวิทยาเขตจันทบุรีและวิทยาเขตสระแก้ว ต่างมีบทบาทด้านการให้บริการ
ทางวิชาการเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นไดช้ัดเจน 

๔) มหาวิทยาลัยก าหนด Position ขององค์กรในการมีบทบาทในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
วางโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือสนับสนุนอย่างจริงจัง มีผู้บริหารรบัผิดชอบโดยตรง 
จัดกลไกเชิงการบริหารในมหาวิทยาลัย และหลายส่วนงานด าเนินกิจกรรมและโครงการจ านวน
มาก รวมทั้งการได้รับงบประมาณจาก EEC และการสนับสนุนจาก EEC ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๕) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการเข้าสู่การประเมิน และมีพัฒนาการของผลการจัดอันดับ 
ในระดับที่น่ าพอใจระดับหนึ่ ง  แม้ว่ าผลการจัดอันดับดังกล่าว ในเชิง เปรียบเทียบกับ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนยังต้องพัฒนามากขึ้น 
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๖) มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานโดยเสนอยุบเลิกส่วนงาน ได้แก่ โครงการจัดตั้ง
คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ กับทั้งเสนอการรวม 
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกับคณะสหเวชศาสตร์  เป็นความกล้าหาญในการตัดสินใจ 
ในเชิงการบริหารเพื่อประโยชน์โดยรวม  

๗) มหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบบริหารงานแบบใหม่ในลักษณะโครงการเพ่ือสนับสนุน 
การด าเนินการบางลักษณะให้สะดวกคล่องตัวขึ้นและเอ้ือต่อการสร้างผลงาน ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๘๗๑/๒๕๖๔ และเริ่มมีการด าเนินการภายใต้ระบบใหม่นี้แล้ว อย่างน้อย 
๑๐ โครงการ 

๘) มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลเพ่ือเอ้ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงภารกิจของมหาวิทยาลัย 

๙) อธิการบดีแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน กรณีการก่อสร้างอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ที่เกิดอาคาร
ถล่มระหว่างการก่อสร้างและมีผู้เสียชีวิต บัดนี้มีแนวทางที่ชัดเจนร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ 
ซึ่งก าลังเดินหน้าตามกระบวนการ และสามารถด าเนินการให้เกิดการสร้างอาคารที่จอดรถ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โดยให้เอกชนมาลงทุน ขณะนี้การก่อสร้างมีความคืบหน้าและ 
ใกล้จะแล้วเสร็จ 

๑๐) มหาวิทยาลัยก ากับการบริหารงบประมาณในภาพรวมได้ดีภายใต้ข้อจ ากัดที่รายได้ลดลงจากการ
ลดการสนับสนุนของรัฐและจ านวนนิสิตที่ลดลง โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีรายได้
สูงกว่ารายจ่าย ๗๙๔ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 
๖๓๒ ล้านบาท สูงกว่าปีก่อนร้อยละ ๒๕.๖๓ ส่งผลต่อความมั่นคงของสถานะการเงินของ
มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

๑๑) มหาวิทยาลัย สามารถรับนิสิตเข้ามาศึกษาและจัดการเรียนการสอนได้ตามเป้าหมาย ทั้งระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อพิจารณาจากจ านวนของนิสิตใหม่แรกเข้า 

๑๒) มหาวิทยาลัย สามารถส่งเสริมการวิจัย ให้บุคลากรสายอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งใน
ด้านการให้ความรู้ ฝึกฝนทักษะ การให้ทุนสนับสนุน ทั้งของมหาวิทยาลัยและของส่วนงานเอง 
รวมถึงการประสานงาน สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 
อยู่ เป็นประจ า จนมีผลงานวิจัยออกมาเป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการ การเสริมสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และประยุกต์ใช้กับการใช้ประโยชน์
ต่อสังคม 

๑๓) มหาวิทยาลัย ได้ส่งเสริมและจัดให้มีการให้บริการวิชาการ ทั้งที่มีเงินรายได้และทั้งที่เป็นบริการ
ให้ เปล่ าแก่สั งคม โดยด าเนินการผ่านทางส านักบริการวิชาการ และส่วนงานต่าง ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ จนเป็นที่ประจักษ์ น่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงที่ดี ซึ่งได้ท าการ
ให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่อง 

๑๔) มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือธ ารงรักษา ท านุบ ารุงและสืบสานศิลปะวัฒนธรรม 
อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายด้าน ทั้งกิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี สถาบันชาติ 
สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกท้ัง กิจกรรม/โครงการ สัมพันธ์กับภูมิปัญญาไทย 
ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ เป็นต้น 
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๒. กิจกรรม/โครงการใด ที่ท่านคิดว่าอธิการบดี ยังท าได้ไม่ดี หรือยังไม่ประสบความส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย หรือยังไม่ได้ท า 
๑) ด้านการจัดการศึกษา ปี ๒๕๖๔ มีหลักสูตรใหม่เพียง ๑ หลักสูตร ในขณะที่ศาสตร์และ 

ความต้องการในการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีหลักสูตรปรับปรุงจ านวน ๑๓๓ 
หลักสูตร ส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงในสาระไม่มากนัก การรับนิสิตจ านวนรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ใกล้เคียงกับแผนการรับในขณะที่ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนรับจริงต่ ากว่าแผนการรับ
ค่อนข้างมาก มหาวิทยาลัยพึงวิเคราะห์สาเหตุและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง หลักสูตรภายใต้ระบบ
คลังหน่วยกิตยังไม่ปรากฎในรายงาน แม้ว่ามีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลัง 
หน่วยกิตได้ออกมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ระเบียบหรือประกาศลูกตามข้อบังคับดังกล่าวยังไม่ปรากฎ 
รวมทั้งกลไกและระบบสนับสนุนที่จะเอ้ือให้ส่วนงานสามารถจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต 
ยังไม่ปรากฎเช่นกัน 

๒) แม้ว่าจะมีพัฒนาการของผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงานตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่สัดส่วนของ
ส่วนงานที่มีผลการประเมินดังกล่าวในระดับท่ีน่าพอใจยังต่ าอยู่ 

๓) จ านวนผู้ ได้ รับการแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการระดับผู้ ช่ วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แม้ว่าจะเพ่ิมขึ้นในช่วง ๒-๓ ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่น่ายินดี แต่สัดส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไปยังถือว่า 
ต่ าอยู่เมื่อเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาในยุคเดียวกันหรือสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า โดยปี ๒๕๖๔ 
จากจ านวนอาจารย์ทั้งสิ้น ๑,๔๕๓ คน มีผู้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ ๙๒๕ คน (ส่วนหนึ่งเป็น
อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ) หรือร้อยละ ๖๓.๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔๔๑ คน (ร้อยละ ๓๐.๓๕) 
รองศาสตราจารย์ ๘๗ คน (ร้อยละ ๕.๙๘) และศาสตราจารย์ ๒ คน (ร้อยละ ๐.๑๓)  ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยพึงเร่งสนับสนุนการเพ่ิมสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ด้วยมาตรการ
เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔) อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด – 19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายระลอก อาจท าให้มีกิจกรรม/
โครงการ ที่ยั งไม่ ได้ด า เนินการจัดตามเป้าหมาย หรือจัดได้ ในรูปแบบปกติตามแผน 
ซึ่งได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนิสิต เช่น งานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ กิจกรรม
รับน้อง ประชุมเชียร์ การแข่งขันกีฬาเทาทองเกมส์ งานประเพณีวิ่งเขาสามมุข กิจกรรม  
คืนสู่เหย้าของคณะต่าง ๆ เป็นต้น 

๕) ควรก าหนดสัดส่วนในการ สร้างอนาคต : แก้ไขอดีต (๘๐:๒๐) ให้เหมาะสม และให้มีการ
ปรับเปลี่ยนข้อบังคับ กฎ ระเบียบที่ล้าหลัง ให้เอื้อต่อการบริหารจัดการในปัจจุบัน  

๖) ปรับความคิด วิสัยทัศน์ของทั้งผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เน้นเรื่องส าคัญ
ที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ควรก าหนดเป้าหมายในอนาคตให้ชัดเจน เพ่ือน าพามหาวิทยาลัย
ไปสู่เป้าหมาย 

๗) มหาวิทยาลัย ควรมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมตามแนวนโยบายด้าน EEC ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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๓. เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยบูรพา มีการพัฒนาเป็นอย่างไร 
ก่อนที่อธิการบดเีข้ารับหน้าที่ 

๑) ก่อนที่อธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยบูรพาอยู่ภายใต้การควบคุมของ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ และบริหารภายใต้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่ออธิการบดีเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ระยะหนึ่ง สภามหาวิทยาลัยบูรพาตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๐ เกิดขึ้น บรรยากาศของการบริหารงานจึง
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเดิมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ฯ อาจยังไม่ก าหนดนโยบายหรือ
ด าเนินการเอง เนื่องจากรอให้สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่เป็นผู้ตัดสินใจ และปัจจุบันผู้บริหาร
และผู้แทนคณาจารย์และสายสนับสนุนได้เข้ามามีส่วนร่วมในสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่
เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยบูรพาจึงเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 

๒) บ ท บ า ท ใ น ลั ก ษ ณ ะ  Outsider/Community/Social engagement เ ห็ น ไ ด้ ชั ด ขึ้ น
มหาวิทยาลัยเริ่มมีผลงานภายใต้พันธกิจนี้ชัดเจนขึ้น และมองเห็นการมีส่วนร่วมของคณะ/
ส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

๓) การด าเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่
พัฒนาดีขึ้น ทั้งด้านนโยบาย กฎระเบียบ สนับสนุนและบริหาร กระบวนการภายใน 
โครงสร้างหน่วยงานภายในรองรับ ส่งผลต่อผลผลิต ความพยายามของผู้บริหารและนักวิจัย 
มีผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบที่น่าพอใจ แม้ว่าในแง่ผลลัพธ์และผลกระทบต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่ง และภายใต้การแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงต้อง
พยายามพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปอีก 

๔) เริ่มเห็นการเอาจริงเอาจังและความเอาใจใส่ในการเข้าสู่การประเมินโดยองค์กรภายนอก 
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการน าผลการจัดอันดับของ THE Ranking  
มาเป็น OKR ของแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่  THE World University 
Ranking, THE Asia ranking, THE Impact Ranking, WURI, ITA ร วมถึ ง  ก า ร เ ข้ า สู่ 
การประเมิน EdPEx ทั้งระดับส่วนงานและระดับมหาวิทยาลัย ไม่ว่าผลการประเมินจะเป็น
อย่างไร แต่การด าเนินการด้านนี้ต้องใช้เวลาและต้องมีความต่อเนื่อง 

๕) มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในหลายด้าน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา 
ได้แก่ ด้านกายภาพ มีการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักของ
วิศวกรรม ทั้งความสวยงาม เกิดคุณประโยชน์ในการใช้สอย และปลอดภัย รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่สีเขียว การจัดการจราจร เส้นทางคมนาคมภายใน การควบคุมและ
บริหารจัดการสุนัขจรจัด ให้เป็นระบบและเป็นสัดส่วน รวมถึงการรักษาความสะอาดภายใน
มหาวิทยาลัยที่ดูดียิ่งขึ้น 

 
๔. ท่านคาดหวังให้มหาวิทยาลัยบูรพา มีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องใด และอย่างไรในอนาคต 

๑) ผู้บริหารควรร่วมกันระดมสมอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาคม มองและวิเคราะห์เจาะลึก 
อย่างจริงจังถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งโอกาส วิกฤต และภาวะคุกคามที่เกิดขึ้นและ
ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือสร้างความตระหนัก ยอมรับและก าหนดทิศทางในอนาคต
รวมทั้งแนวทางการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ส่วนงาน หน่วยงานและบุคลากร ทั้งนี้ การสร้าง
หรือปรับ Mindset ของบุคลากรเป็นเรื่องท่ีส าคัญแม้ว่าจะท าได้ไม่ง่ายนัก 
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๒) การให้ความส าคัญอย่างจริงจังเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนที่ไม่มุ่งปริญญาและการจัดการศึกษา
ผ่านระบบคลังหน่วยกิตส าหรับสาขาวิชาที่ปริญญาอาจไม่ ใช่เป้าหมายหลัก และรองรับ
กลุ่มเป้าหมายวัยท างาน 

๓) การเตรียมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรุ่นใหม่ เนื่องจากมีศาสตร์ใหม่หรือสาขาต่าง  ๆ 
เกิดขึ้นมากมายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยากที่บุคลากรที่มีอยูในปัจจุบันจะตามทัน หรือ
บางสาขาจ าเป็นต้องสนับสนุนให้ไปศึกษาในต่างประเทศบ้าง การค านึงถึงการมีบุคลกรที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่มิได้ผูกกับปริญญาโทหรือเอก แต่มีใบอนุญาตหรือหลักฐาน
รับรองความเชี่ยวชาญอ่ืนที่มิใช่ใบปริญญาโทหรือเอก ในด้านต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
ยังมีสัดส่วนรองศาสตราจารย์น้อยและศาสตราจารย์น้อยมาก พึงต้องเร่งพัฒนาสัดส่วนดังกล่าว
ให้สูงขึ้นอย่างจริงจัง 

๔) การเข้าสู่การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวงและตามนโยบายการพลิกโฉม
สถาบันอุดมศึกษาเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยที่จะปรับเปลี่ยนและเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของส่วนงานต่าง ๆ และบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศ และเป็น
โอกาสที่จะสร้างผลงานให้เป็นไปตามแผนฯ อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยควรมีกลยุทธ์ที่ดีและ
เหมาะสม 

๕) แม้ว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจะมีผลงานด้านการรับใช้สังคมและชุมชนที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แต่
ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัย เชื่อว่าจะสามารถเพ่ิมและขยายงานและบทบาทที่ส่งผลต่อชุมชน
และสังคมได้อีก 

๖) มหาวิทยาลัยพึงด าเนินการอย่างจริงจังในการแสวงหารายได้ที่มิใช่จากการจัดการศึกษา ทั้งจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และจากกิจกรรมต่าง ๆ 

๗) มหาวิทยาลัยบูรพา มีอาคารสถานที่ ที่เก่าและทรุดโทรมตามสภาพ มหาวิทยาลัยพึงบ ารุงรักษา 
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม รวมทั้งการคงสภาพและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับนิสิต 

๘) ปรับการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาล การตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง ให้มีความเชื่อมโยง
กับบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และปรับกระบวนการ การติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของอธิการบดี 

๙) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ควรปรับให้นิสิตตามหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
มหาวิทยาลัยเข้าฝึกงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น 

๑๐) โครงการ/กิจกรรมในด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้มีจ านวนมากขึ้น ควรเพ่ิมการสนับสนุน ส่งเสริม
ด้านกีฬาในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ทั้งสนามกีฬากลางแจ้งท่ีได้มาตรฐานที่เพ่ิมเติมจากสนามกีฬา
เชาวน์  มณีวงษ์ และควรมีนโยบายจัดสร้างโรงยิมเนเซี่ยมแห่งใหม่ ที่น่าจะได้พัฒนาให้เป็นศูนย์
กีฬา (Sport Complex) ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือรองรับทั้งการออกก าลังกาย และการแข่งขันกีฬา
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย นิสิต ศิษย์เก่า และการให้บริการสังคมในเชิงวิสาหกิจ เพ่ือเป็น
รายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย และรองรับการเป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ อันจะส่งผลต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย เช่น กีฬาสาธิตสามัคคี 
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน กีฬามหาวิทยาลัยโลก กีฬา
แห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นต้น 
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๑๑) ควรให้มหาวิทยาลัยมีนโยบายและการด าเนินการ โครงการ/กิจกรรม ที่จะเป็นเครื่องมือช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจ ระหว่างศิษย์เก่าให้มีต่อ
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยด าเนินการร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๒) ในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ควรเชิญผู้แทนศิษย์ เก่าของแต่ละคณะ/ส่วนงาน 
รองอธิการบดีที่รับผิดชอบ และสมาคมศิษย์เก่ามาประชุมร่วมกัน เพ่ือให้การจัดกิจกรรม/
โครงการ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (unity) และมหาวิทยาลัยควรมองสมาคมศิษย์เก่าเป็น 
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วย 

 
๕. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก) 

๕.๑ จุดเด่นของอธิการบดี 
อธิการบดีมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และรับผิดชอบในการท างานในต าแหน่งดังกล่าว เนื่องจาก

เกษียณราชการจากงานประจ า และไม่มีภารกิจประจ าอ่ืน มีสุขภาพแข็งแรง จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเต็มที ่

อธิการบดีได้รับการยอมรับจากประชาคมภายในมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ต าแหน่ง ไม่ปรากฎ
สัญญาณของความแตกแยกหรือการขาดความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย ไม่มีคดีความส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัย บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยถือว่าดี จึงเป็น
ปัจจัยเชิงบวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 

ผู้บริหารระดับรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงานเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านวิชาการ/วิชาชีพ มีพลัง มีความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างาน 
และมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยและต่ออธิการบดี แต่ประสบการณ์ในเชิงการบริหารและศิลปะ 
การบริหารงานอาจยังมีข้อจ ากัดอยู่บ้าง  

อธิการบดีมีภาวะผู้น าที่ดี ในแง่ของความเชื่อมั่นตนเอง การเผชิญปัญหา การกล้าตัดสินใจ 
อธิการบดีเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น และตั้งใจในการท างานมาก โดยมีวิธีการท างานอย่างมีระบบ 

มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่จะน าพามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  
มีความมุ่งเน้นด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้น 
อย่างชัดเจน 

 
5.2 จุดที่ควรพัฒนา 

๑)  อธิการบดีมีบุคลิกที่อาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกเข้าถึงได้ยากหรือไม่กล้าเข้าถึง ท าให้
ปัญหา/ข้อมูล/ข้อเท็จจริง/ความจริง บางเรื่องหรือหลายอย่าง อธิการบดีอาจไม่รับรู้หรือไปไม่ถึง 

แหล่งข่าวของอธิการบดีหรือการรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ของอธิการบดีเพ่ือประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจ เป็นประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ (ผู้ให้ข้อมูลอาจเลือกให้
หรือไม่ให้ข้อมูลบางส่วน) อธิการบดีรายล้อมด้วยผู้คนที่หลากหลายต่างจิตต่างใจ การเชื่อและรับฟัง
ข้อมูลที่ควรต้องไตร่ตรองให้รอบคอบเป็นความท้าทายและเป็นทักษะที่พึงเรียนรู้ 
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การฟัง เป็นทักษะที่ดูเหมือนง่ายและจ าเป็นในการบริหารงาน การแสดงออกจากการ 
รับฟังพึงระมัดระวังและแสดงออกตามควรแก่กรณ ี

อธิการบดีเป็นผู้ที่คิดเร็ว สามารถแสดงความเห็นได้อย่างรวดเร็ว แต่พึงระมัดระวังค าพูด
ที่อาจจะผูกพัน หรือระวังค าพูดที่ตรงไปตรงมาเกินไป หรือพยายามใช้ค าพูดในเชิงบวกให้มากขึ้น 
หรือไม่  

การสื่อสาร น่าจะเป็นประเด็นที่อธิการบดีพึงต้องประเมินตนเองว่า สมควรปรับปรุง
พัฒนาหรือไม่ อย่างไร โดยอาจประเมินจากหัวหน้าส่วนงานหรือคนรอบตัวก็ได้ จะตรงประเด็นกว่า 

๒)  การสร้างหรือท าให้ผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงานและบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นต่อ 
อธิการบดี (จนยอมที่จะร่วมมือหรือยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงและไม่ต่อต้าน ยินดีท าถวายหัวได้ยิ่งดี) 
และพร้อมปฏิบัติตามนโยบาย ร่วมสร้างผลงานตามเป้าหมายของ OKR ต่าง ๆ หรือตามที่ขอความ
ร่วมมือ อธิการบดีอาจต้องประเมินว่าในปัจจุบันท่านได้รับความเชื่อมั่นจากหัวหน้าส่วนงานแล้วหรือยัง 
และในระดับใด ถ้ายังควรจะต้องท าอย่างไร อาจต้องพยายามมากขึ้นในแง่การสื่อสารในวงกว้างหรือไม่ 
หรืออาจต้องพยายามสื่อสาร เพ่ือสร้างความตระหนักและความเข้าใจในเชิงลึกหรือไม่อย่างไร  

นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นแล้ว หากสามารถท าให้หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรเกิด
ความไว้วางใจต่อผู้น าได้ ก็ถือว่ามีชัยไปอีกขั้นหนึ่ง 

และข้ันตอนต่อไป คือ พยายามท าให้หัวหน้าส่วนงานและบุคลากรเกิดความศรัทธาต่อตัว
อธิการบดี ขั้นตอนนี้อาจต้องใช้เวลาและความพยายามมากยิ่งขึ้น 

๓)  หัวหน้าส่วนงาน (๓๔ แห่ง) ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า ยังมีความหลากหลายของฝีมือ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเชิงการบริหาร 
วิสัยทัศน์/มุมมอง/แนวคิด ที่หากสามารถยกระดับศักยภาพของหัวหน้าส่วนงานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
ได ้จะเป็นโอกาสของมหาวิทยาลัยอย่างมาก 

ข้อคิดที่อธิการบดีพึงตระหนัก คือ ผลงานของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เกิดจากผลรวมของ
ผลงานของส่วนงานต่าง ๆ การที่หัวหน้าส่วนงานรับงานหรือ OKR ของมหาวิทยาลัยไปด าเนินการนั้น 
มีปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของส่วนงานด้วย มหาวิทยาลัยโดยรองอธิการบดีและกองต่าง ๆ 
ควรสนับสนุนอย่างไรด้วยหรือไม่ เพราะอาจมีข้อขัดข้องจากกฎระเบียบกลางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
อุปสรรคจากกระบวนการภายในส านักงานอธิการบดีหรือส านักงานสภามหาวิทยาลัยหรือแม้แต่ 
จากสภามหาวิทยาลัย และที่ส าคัญอุปสรรคจากงบประมาณหรือวิธีการทางงบประมาณหรือ 
การเบิกจ่ายหรือเหตุอื่น อธิการบดีพึงตระหนักและแก้ปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นให้ด้วย 

๔)  ความสามัคคีและการท างานเป็นทีมของรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นไปอย่างที่
ควรจะเป็นหรือยัง เป็นประเด็นที่พึงตระหนักและพิจารณาหาทางแก้ไข นอกจากนั้น ประเด็น ฝีมือ/
ความสามารถ/ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการแก้ปัญหา และการริเริ่ม/ขับเคลื่อนงานใหม่ ๆ ซ่ึง
ต้องด าเนินการโดยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ปัจจัยนี้ย่อมส่งผลถึงความไม่ส าเร็จหรือ 
ความล่าช้าของผลงานได้ เป็นประเด็นที่อธิการบดีพึงพิจารณาหาทางแก้ไข 

5)  ความสัมพันธ์และวิธีการท างานระหว่างอธิการบดีและรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี  
มีความส าคัญ อธิการบดีพึงหมั่นประเมินตนเองเกี่ยวกับประเด็นและหาทางปรับปรุงหรือแก้ไข 
โดยเฉพาะหากมีกรณีที่รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดี  ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือไม่สามารถ
ท างานตามทีไ่ด้รับมอบหมายได้หรือมีพฤติกรรมที่อาจไม่สมควร 
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6)  ความสัมพันธ์และวิธีการด าเนินงานระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน มีความส าคัญ
มาก และค่อนข้างละเอียดอ่อน ปี 2564 เป็นปีแรกของการท างานร่วมกันในฐานะผู้บริหารระดับสูง 
ที่อาจมิได้มีพ้ืนฐานของความสัมพันธ์เดิมมาก่อน การท างานร่วมกันกับผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน
ที่มีหลากหลายสไตล์ มีทัศนะคติ แนวคิด มุมมอง ความคาดหวัง และความแตกต่างในบริบทและ
วัฒนธรรมของแต่ละส่วนงานเป็นเรื่องที่ยาก จึงเป็นความท้าทายที่อธิการบดีพึงประเมินตนเองและพึง
ประเมินสถานการณ์เรื่องนี้ เพ่ือน าไปสู่การปรับทั้งของตนเองและของหัวหน้าส่วนงาน 

7)  การสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกับ
ศิษย์เก่า ที่มีอยู่หลายช่วงยุคสมัย หลากหลายสาขาวิชาที่เรียน หลากหลายอาชีพ ภูมิล าเนา เป็นต้น 
ให้ได้รับรู้ข่าวสาร และมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัย
ได้มากยิ่งขึ้น 



มหาวิทยาลัยบูรพา  ขุมปญญาตะวันออก

(Wisdom of the East)
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