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โครงการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุนคณะศึกษาศาสตร 

เรื่อง “ทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อรองรับพื้นท่ี EEC และ นโยบายไทยแลนด 4.0” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จะตองเตรียมการปรับแผนการดําเนินงาน 

เพ่ือใหสอดคลองและรองรับการเปลี่ยนแปลงกับนโยบาย “การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” 

(Eastern Economic Corridor: EEC) โดยมุงหวังจะทําการพัฒนาการศึกษาในสวนของ “พ้ืนท่ี EEC”  

3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง) นั้น คณะศึกษาศาสตร จึงไดจัดโครงการพัฒนาความรูและทักษะ 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร  เรื่อง  “ทิศทาง 

การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และ นโยบายไทยแลนด 4.0” ข้ึน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ 

ในการปฏิบัติงานและนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลจึงไดดําเนินการจัดโครงการฯ ดังกลาวข้ึน 

 ผูจัดโครงการฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการดําเนินงานฉบับนี้จะเปนประโยชนกับผูท่ีจัด

โครงการฯ ในลักษณะเดียวกันตอไป 
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งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

รายงานผลการดําเนินงาน 
“โครงการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุน  

คณะศึกษาศาสตร เรื่อง“ทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และ นโยบายไทยแลนด 4.0” 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

 ภายใตการนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดมีคําสั่งเก่ียวกับ “การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” (Eastern Economic Corridor: EEC) เม่ือวันท่ี 17 มกราคม  
พ.ศ.2560  อีกท้ังคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เห็นชอบยุทธศาสตรพัฒนา
กําลังคนสนับสนุน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)  
ไดมีคําสั่ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษา 
ในพ้ืนท่ี EEC” โดยคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนฯ มี รมว.ศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ
ศิลป) เปนประธาน และคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ มี รมช.ศึกษาธิการ (พล.อ.สุรเชษฐ ชัยวงศ)  
เปนประธาน โดยมุงหวังจะทําใหการพัฒนาการศึกษาในสวนของ “พ้ืนท่ี EEC” 3 จังหวดั (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ระยอง) จะตองสอดรับกับยุทธศาสตรและทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาคตามนโยบายรัฐบาล และสิ่งท่ีเห็น
เปนรูปธรรมชดัเจนในการจัดการศึกษา คือ กระทรวงศึกษาธิการไดอนุมัติแผนพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) โดยวาง 4 เปาหมายหลักในการจัดการศึกษา  
คือ 1) ผูเรียนมีทักษะดานภาษา การใชเทคโนโลยี มีความรูดานอุตสาหกรรมใหม สามารถสรางนวัตกรรมและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 2) ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูดานอุตสาหกรรมใหมและมีศักยภาพ
ในจัดการเรียนรู ควบคูกับการปฏิบัติจากสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง 3) สถานศึกษาเปนแหลง
เรียนรูในการพัฒนากําลังคน 4) เครือขายทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยูในเขตภาคตะวันออก ฉะนั้นเพ่ือเปนการรองรับการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จึงมีความจําเปนตอง
เพ่ิมพูนความรูใหกับบุคลากรท้ังสายคณาจารยและสายสนับสนุน เก่ียวกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก และเตรียมพรอมในการกําหนดทิศทางการจัดทําแผนการศึกษาโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
นโยบายสําคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนาระบบและกระบวน 
การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ  
และสมรรถนะ  
 รวมถึงคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการเพ่ิมผลผลิตในเชิงคุณภาพและ 
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน ประกอบกับเกณฑ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ไดเนนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานวิชาการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  คณะศึกษาศาสตรจึงมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดโครงการสัมมนา
บุคลากรท้ังสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ิมมาก
ข้ึน และสามารถนําความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
จึงไดดําเนินการจัดโครงการฯ ดังกลาวข้ึนเพ่ือตอบโจทยและสนองนโยบายของคณะศึกษาศาสตร และปฏิบัติ
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 
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งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

2.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
3.  บุคคลท่ีรับผิดชอบ/คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
 1. ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์   รองคณบดีฝายบริหาร 
 2. นางสาวกชนุช  เจริญผล หัวหนาสํานักงานคณบดี 
4.  วัตถุประสงคของโครงการ 

1.  เพ่ือใหบุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความเขาใจทิศทาง 
การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และ นโยบายไทยแลนด 4.0 

2.  เพ่ือใหบุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความเขาใจ กฎหมาย
สําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. เพ่ือใหบุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําองคความรูท่ีไดรับไปใช 
ในการพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

5. ประโยชนท่ีไดรับ 
1.  บุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความเขาใจทิศทาง 

การจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และ นโยบายไทยแลนด 4.0 
2.  บุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน มีความรู ความเขาใจ กฎหมาย 

สําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยกํากับของรัฐ และทักษะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 3. บุคลากรสายคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําองคความรูท่ีไดรับไปใชในการพัฒนา
ตนเองและการปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

6.  ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินโครงการฯ 
 วันท่ี 25-27 มิถุนายน ๒๕61 ณ โรงแรม การเดน คลิฟ รีสอรท แอนด สปา พัทยา   
  
7.  ทรัพยากรท่ีใชในโครงการ (ท่ีใชจริง) 
 7.1  งบประมาณ 
  งบประมาณเงินรายไดคณะศึกษาศาสตร  259,718 บาท (สองแสนหาหม่ืนเกาพัน- 
เจ็ดรอยสิบแปดบาทถวน) 
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งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

 7.2  บุคลากร 
  7.2.1 บุคลากรท่ีดําเนินการจัดโครงการฯ มีจํานวน 3 คน ประกอบดวย 
       1) นายผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
    2) นางสาวกชนุช เจริญผล 
    3) นางสาวสุปราณี เสง่ียมงาม 
      4) นางสาวจุฑามาศ จันทนี 
     
    7.2.2 ผูเขารวมโครงการฯ  
     1)  บุคลากรสายคณาจารย จํานวน 38 คน 
     2)  บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 38 คน 
 7.3  อุปกรณ 
     1) คอมพิวเตอรพกพา จํานวน  1 เครื่อง 
 
8.  กระบวนการดําเนินงาน    

ลําดับ กิจกรรม พ.ศ. ๒๕60 พ.ศ. ๒๕61 
ท่ี ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑ ขออนุมัติโครงการฯ             
2 ประชาสัมพันธการจัดโครงการ             
3 จัดเตรียมเอกสารประกอบ 

การสัมมนา 
            

4 ประเมินและสรุปผลโครงการฯ             
 
 
9. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและผลผลิตของโครงการ 
 9.1  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หนวยวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
๑. รอยละของบุคลากรสายคณาจารยและ 
    บุคลากรสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร 
    ท่ีผานการอบรม 

รอยละ 80 ข้ึนไป แจงนับ ใบลงทะเบียนผูเขารับ
โครงการ 

2. รายงานผลการจัดโครงการอบรมสัมมนา 
    บุคลากร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
    บูรพา 

เลม แจงนับ - 
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งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

9.2 ผลการประเมินผล   
   ผลผลิตของโครงการ 
       9.2.1 รายงานผลการจัดโครงการอบรมสัมมนาบุคลากร คณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
10.  ขอเสนอแนะ (กรณีหากจําเปนตองดําเนินโครงการ/กิจกรรม ในลักษณะเดียวกันนี้อีก) 
   10.1 ควรเลือกสถานท่ีสัมมนาท่ีดึงดูดใจผูเขารวมโครงการฯ  
   10.2 ควรเลือกชวงเวลาท่ีบุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุนสวนใหญ
สะดวกและสามารถเดินทางไปรวมสัมมนาได 
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งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดีกลาวเปดงานและบรรยายในหัวขอ “ทิศทางของคณะศึกษาศาสตร” 
  

บุคลากรรับฟงการบรรยาย 

รองศาสตราจารย มานิตย จุมปา รับมอบของท่ีระลึกหลังการบรรยาย “กฎหมายนารู” 
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งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

ภาพกิจกรรม 
  

ศาสตราจารย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ บรรยาย “ทิศทางการจัดการศึกษาและนโยบายไทยแลนด 4.0” 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ 

รูปรวมผูเขารวมโครงการฯ 



๗ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

ภาคผนวก 
 

   -รายงานผลการประเมินผลกอน-หลังการฝกอบรม 

   -มุมของบุคลากรจากการเขารวมสัมมนาวันท่ี 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 

-โครงการฯ  

 

    
   
  
 

 
 
  



๘ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

รายงานผลกอน-หลังการฝกอบรม 
โครงการ“พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรสายคณาจารยและสายสนับสนุน คณะศึกษาศาสตร  
เรื่อง“ทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และ นโยบายไทยแลนด 4.0” 

 
คําช้ีแจง 
 1.  แบบประเมินผลกอน-หลังการฝกอบรมฉบับนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1)  เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ ประเมินความรูกอน-หลังการฝกอบรม 
 2)  เพ่ือประเมินกระบวนการถายทอดความรูของวิทยากร 
 3) เพ่ือใหผูเขารวมโครงการเสนอแนะขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
 2. ขอบเขตของการประเมิน วันท่ี 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
   3. คะแนนการประเมิน 

มากท่ีสุด     =  5  คะแนน 
มาก        =  4  คะแนน 
ปานกลาง    =  3  คะแนน 
นอย         =  2  คะแนน 
ควรปรับปรุง   =  1  คะแนน  

  การแปลความหมายผลประเมินในภาพรวม   
มากท่ีสุด     =  4.50 - 5.00  คะแนน 
มาก        =  3.50 - 4.4๙  คะแนน 
ปานกลาง    =  2.5๐ - 3.4๙  คะแนน  
นอย         =  1.50 - 2.4๙  คะแนน 
ควรปรับปรุง   =  1.00 - 1.49  คะแนน  

   
  



๙ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

   
ลําดับท่ี รายการ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
1. หัวขอ “กฎหมายนารูสําหรับผูปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา” 
ดานเนื้อหา 

1 ความรู ความเขาใจกอนเขาอบรมสัมมนา 2.576 1.060 
2 ความรู ความเขาใจหลังเขาอบรมสัมมนา 4.203 0.604 

ดานกระบวนการถายทอดความรู 
1 การถายทอดความรูมีความชัดเจน 4.406 0.958 
2 การสรางบรรยากาศในการอบรมสัมมนา 4.457 0.908 
3 ความรอบรูของวิทยากรในหัวขอท่ีบรรยาย 4.762 0.425 
4 เปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมสัมมนาได   

    ซักถาม-แสดงความคิดเห็น 
4.254 1.001 

5 เนื้อหาจากการอบรมสามารถนําไประยุกตใช 
    ในการปฏิบัติงาน 

4.491 0.673 

ดานสถานท่ีและระยะเวลา 
1 สถานท่ีและสภาพแวดลอมมีความเหมาะสม 4.338 0.653 
2 ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณตางๆ 4.355 0.707 
3 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 4.372 0.661 

2. หัวขอ “ทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และนโยบาย Thailand 4.0” 
ดานเนื้อหา 

1 ความรู ความเขาใจกอนเขาอบรมสัมมนา 2.760 1.126 
2 ความรู ความเขาใจหลังเขาอบรมสัมมนา 3.978 0.793 

ดานกระบวนการถายทอดความรู 
1 การถายทอดความรูมีความชัดเจน 4.260 0.705 
2 การสรางบรรยากาศในการอบรมสัมมนา 4.043 0.907 
3 ความรอบรูของวิทยากรในหัวขอท่ีบรรยาย 4.391 0.966 
4 เปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมสัมมนาได   

ซักถาม-แสดงความคิดเห็น 
3.826 1.006 

5 เนื้อหาจากการอบรมสามารถนําไประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงาน 

3.891 1.067 

 



๑๐ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

จากขอมูลขางตนสามารถนํามาสรุปเปนแผนภูมิ ไดดังนี้ 
 

1. หัวขอ “กฎหมายนารูสําหรับผูปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา” 

 
 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวา  ในหัวขอ “กฎหมายนารูสําหรับผูปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา” วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จากการประเมิน 3 ดาน คือดานเนื้อหา ดานกระบวนการ
ถายทอดความรูและดานสถานท่ีและระยะเวลานั้น หลังการฝกอบรมผูเขารวมโครงการฯ มีความรูเพ่ิมมากข้ึน จากเดิม
คะแนนเฉลี่ยกอนรับการฝกอบรม คือ 2.586 หลังการฝกอบรม คือ 4.203  ดานกระบวนการถายทอดความรู  
ผูเขารวมโครงการฯ เหน็วา วิทยากรมีความรอบรูในหัวขอท่ีบรรยาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดบัแรก คือ 4.762 
และดานสถานท่ีและระยะเวลา ผูเขารวมโครงการฯ เหน็วา ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเปนอันดับแรก คือ 4.372 

2.
58

6

4.
20

3

4.
40

6

4.
45

7

4.
76

2

4.
25

4

4.
49

1

4.
33

8

4.
35

5

4.
37

2

แผนภูมิประเมินผลก่อน -หลังการฝึกอบรม

ของผู้ เ ข้า ร่วมโครงการฯ

คะแนน



๑๑ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

2. หัวขอ “ทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และนโยบาย Thailand 4.0” 

 
 จากแผนภูมิแสดงใหเห็นวา  ในหัวขอ “ทิศทางการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี EEC และนโยบาย 
Thailand 4.0” วันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จากการประเมิน 3 ดาน คือดานเนื้อหา ดานกระบวนการ
ถายทอดความรูและดานสถานท่ีและระยะเวลานั้น หลังการฝกอบรมผูเขารวมโครงการฯ มีความรูเพ่ิมมากข้ึน จากเดิม
คะแนนเฉลี่ยกอนรับการฝกอบรม คือ 2.760 หลังการฝกอบรม คือ 3.978 ดานกระบวนการถายทอดความรู  
ผูเขารวมโครงการฯ เหน็วา วิทยากรมีความรอบรูในหัวขอท่ีบรรยาย โดยมีคะแนนเฉลี่ยเปนอันดบัแรก คือ 4.391 
 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นอ่ืนๆ 
1. แสงสวางไมเพียงพอ 

2. ไดรับความรูท่ีเปนประโยชนมากมาย 

3. วิทยากรอธิบายไดยอดเยี่ยมมาก อยากใหจัดอบรมกฎหมายแบบนี่อีก 

4. วิทยากรมีความรู ความสามารถมาก มีเทคนิควิธีการสอนท่ีดีมาก ใหความรูดีมาก เขาใจ อธิบายเห็นภาพ 

5. ท่ีกลาววานําไปประยุกตไดนอย เพราะธรรมดาไมปฏิบัติงานท่ีผิดจากหนาท่ีความรับผิดชอบอยูแลว และ
เม่ือมีโอกาสมีปญหาจะปรึกษาทางกฎหมายกอนเสมอ 

6. เพ่ิมเติมในประเด็นสัมมนาคณะฯ ดานตางๆ เจาะลึกรายละเอียดงานแตละสวน 

7. การอบรมเนื้อหาดีมีประโยชน เวลาในการอบรมนอยเกินไป 

8. หัวใจสําคัญนี้ควรใหเวลามากกวานี้ เพราะกอใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนการสอนมากมาย 

9. ฟงแลวคิดตามไมทัน เกินศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน 

10. เรื่องเหมือนใกลตัว แตไมรูจะนํามาพัฒนาตนเองอยางไร 

11. วิทยากรบรรยายไทยแลนด 4.0 พูดไมตรงประเด็น เกินเวลามาก 
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๑๒ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

มุมมองของผูเขารวมสัมมนาท่ีมีตอคณะฯ จากการสัมมนาบุคลากร วันท่ี 25-27 มิ.ย. 2561 

 

 1. ไดมุมมอง สภาพปจจุบันของคณะฯ ในดานตางๆ จากคณบดี ทิศทางของคณะศึกษาศาสตร 
ทําใหเห็นแนวโนมการพัฒนาตอไป (ซํ้า 6 ครั้ง) 
 2. ไดความรูดานกฎหมายเบื้องตน + กรณีศึกษา ทําใหตระหนักวา ตองทํางานใหถูกกฎระเบียบ 
ขอบังคับและจรรยาบรรณในอาชีพอาจารย ใหดีท่ีสุด ทําหนาท่ีของตนใหดีดวยความสุจริต รับผิดชอบ บนหลัก
คิดท่ีถูกตอง + คุณธรรม จึงจะเกิดความยั่งยืน (ซํ้า 7 ครั้ง) 
 3. ความรู + ขอคิดจาการจัดการศึกษาไทยแลนด 4.0 ทําใหเห็นมุมมองในดานการจัดการศึกษา
ท่ีตองคํานึงถึงบริบททิศทางของประเทศ การขับเคลื่อน ในฐานะของตนเอง ก็สามารถนําขอคิด มุมมองในการ
สอนใหกับนิสิต คิดวิเคราะห รูวิธีคิด เกิดความรูท่ีแทจริงและสามารถนําไปตอยอดความรูและแสวงหาความรู
ตอไปได เกิดแรงบันดาลใจในการทําหนาท่ีอาจารย สอนนิสิตใหเปนครูท่ีดี มีความรูและไปสูสังคมไทยแลนด 
4.0 (ซํ้า 6 ครั้ง) 
 4. ไมไดเขาสัมมนา Positive แตไดรับรูถึงความสุข สนุกของนองๆท่ีเขา ทําใหมีมิตรไมตรีท่ีด ี

 5. การสัมมนามีกําหนดการจุดประสงคตามโครงการฯ ก็คาดวาจะเปนไปตามวัตถุประสงค สิ่งท่ี
อยากใหองคกรพัฒนาหรือมีตอไป คือ ทําใหทุกคนมีสวนรวมและมีความสุขเราจะอยูรวมกันไดอยางยั่งยืน 
ทามกลางวิกฤต 

 6. การเขาใจรับฟงทุกฝาย อยากใหทุกคนเขาใจ ยอมรับสิ่งท่ีเกิดข้ึน 

 7. ขอบคุณคณบดีและผูจัดงานท่ีจัดกิจกรรมนี้ข้ึน/ ขอบคุณคณบดีท่ีอธิบายปญหาในคณะฯ ให
เห็นสภาพชัดเจน อยากใหทุกคนไดมาฟงจะไดเขาใจตรงกันและพรอมท่ีจะชวยแกไขปญหาไปดวยกัน 

 8. ครูท่ีคณะศึกษาศาสตรผลิตตองมีความรู วิธีการคิดและกระบวนการคิด (คิดเปน คิดดี คิดครบ
และคิดอยางเปนระบบ) 
 9. คณะฯ ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอาจจะเปนยุทธศาสตรหรืออะไรบางอยาง 
เพ่ือศึกษาและวิเคราะหหรือหาขอสรุป เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงหลักสูตร หรือ เพ่ิมเติมอัตลักษณของ
บัณฑิตคณะฯ ใหเปนคนคิดเปน คิดดี มีความรูเชิงลึก รอบและกวาง รวมท้ังเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตวิญญาณความเปนครูตอไป 

 10. สิ่งท่ีตองเรงดําเนินการ คือ  
  10.1. การลดความขัดแยง  
  10.2. การบริหารคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑท่ีเก่ียวของ  
  10.3. การบริหารความรูสึกของบุคลากรใหมี Team work  

  10.4. การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

 11. การคิดนอกกรอบ กาวกระโดด เปนจริง 

 12. อยากใหมีความรักสามัคคีของบุคลากรในคณะศึกษาศาสตรทําทุกอยางเพ่ือองคกรเปนหลัก 
ไมยึดพรรคพวก กรณีความคิดเห็นไมตรงกันก็ใหถอยหลังกันบาง เปดใจรับฟงความคิดเห็นของคนอ่ืน โดยยึด
หลักความถูกตอง เปนธรรมและผลประโยชน การตัดสินใจเปนของคณะฯ ไมใชของคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใด
กลุมหนึ่ง ขอใหคณะศึกษาศาสตรเปนหนึ่งเดียว ไมมีการแบงพรรคแบงพวก การทํางานก็จะราบรื่น อยูตรง
กลางแลวจะไดไมอึดอัดกับบรรยากาศในการทํางาน ถอยหลัง รับฟง เดินหนาไปดวยกัน (ซํ้า 4 ครั้ง) 
 13. การทํางานดวยความซ่ือสัตย โปรงใส เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน 



๑๓ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

 14. ไดรับพรวิเศษ อาวุธในการทํางานท่ีเปลี่ยนแปลง พัฒนาตน คนและงานอยางสรางสรรคและ
สันต ิ

 15. แนวคิดท่ีไดจากวิทยากร นําสูการเปลี่ยนแปลงและแกปญหาอยางสันติวิธี 
 16. ความรวมมือ ทิศทางและการเดินทางสูเปาหมายตองอาศัยคนกลาง เขามาแกไขปญหาทุก
ดาน เพ่ือท่ีจะเขาสูเปาหมายเดียวกันใหสําเร็จและมีความสุข 

 17. การเปลี่ยนแปลงเปนจุดเริ่มตนของการท่ีจะพัฒนางาน เรื่องคน ใหมีความสุขกอนท่ีจะทําให
งานพัฒนาไปขางหนาดวยกัน 

 18. ฟนฟูหลักสูตรท่ีโดนปด โดยการหาอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ิมใหครบ หลักสูตรท่ีเลิกจางผู
มีความรูความสามารถขอใหจางเพ่ิมใหครบ เพ่ือใหหลักสูตรดําเนินการตอไปได  
 19. กระจายงบประมาณไปสูงานท่ีสําคัญท่ีจะสรางชื่อเสียงใหกับคณะฯ เชนงานวารสารวิชาการ 
เพราะเปนงานสําคัญแตกลับถูกลดความสําคัญลง ทําใหการบริหารจัดการวารสารขาดสภาพคลอง 

 20. เรงจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษ BUU Get อยางตอเนื่อง โดยเปดเปนบริการวิชาการฟรี เพ่ือให
นิสิตท่ีตองการสมัครเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขาอบรมได 
 21. กระจายอาจารยประจําหลักสูตรท่ีเกินความตองการไปสูอาจารยประจําหลักสูตรท่ีขาด 
เพ่ือใหเปดการสอนไดทุกหลักสูตร (อาจารยบางหลักสูตรมีจํานวนมากและบางหลักสูตรขาดคน) 
 22. ควรมีมาตรการท่ีใหคนท่ีไมไดเขารวมโครงการฯ ไดชี้แจงวาสาเหตุใดท่ีไมสามารถเขารวมได 
เนื่องจากคณะฯ มีขาวสารและขอหารือท่ีจะจําเปนตองเขาใจตรงกัน ควรมีการแจงถึงสาเหตุท่ีไมมาดวย  
(ซํ้า 2 ครั้ง) 
 23. ไดรูจักเพ่ือนรวมงานเพ่ิมมากข้ึน 

 24. พัฒนาทางดานสิ่งแวดลอมภายในคณะฯ 

 25. มีการประชุมปรึกษาหารือกันใหมากข้ึน เพ่ือปรับทัศนคติ ความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ
หนวยงานตางๆ จะทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพ (ซํ้า 2 ครั้ง) 
 26. อยากใหคณะฯ จัดกิจกรรมท่ีจะสงเสริมพัฒนาการดานจิตใจใหกับนิสิต เพ่ือจะไดหลอหลอม
ใหนิสิตท่ีจบการศึกษามีคุณธรรมพ้ืนฐานในการออกไปประกอบอาชีพไดอยางยั่งยืน เปนคนท่ีมีระเบียบวินัย 
ซ่ือสัตยและเปนท่ีตองการของสังคม 

 27. อุปกรณในการจัดการเรียนการสอนควรจะจัดใหครบ เพ่ือใหทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
 28. จัดสัมมนาทุกป ทําใหเกิดความสามัคคีในองคกร 

 29. บุคลากรสายสนับสนุน เล็งเห็นวา ฝายบริหารควรพัฒนาบุคลากรในดานการ Training  

เพ่ือพัฒนาสายงาน สนับสนุนสงเสริมทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังกับนิสิตและผูท่ีสนใจ เพ่ือ Support 

EEC ในอนาคต 

 30. ควรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางสายสนับสนุนและสายคณาจารยมากกวานี้และ
อยากใหมีการตอบรับการเขารวมกิจกรรมของคณะฯ ใหมากกวานี้ (ซํ้า 3 ครั้ง) 
 31. กิจกรรมกลุมสัมพันธ ควรจัดใหบุคลากรสายวิชาและสายสนับสนุนแยกกัน เพราะสาย
วิชาการควรมีความสามัคคีกันมากกวานี้ เนื่องจากคณะฯ เรามีหลายภาควิชา จึงทําใหคณาจารยไมรูจักกัน 
และไมผูกพันเทาสายสนับสนุน 

 32. ปรับทัศนคติในการทํางานของบุคลากรใหชวยเหลือเพ่ือนรวมงาน มีความยืดหยุนตาม
สถานการณ 



๑๔ 
 

งานคลังและแผนงาน 
สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร 

 33. การทํางานเปนทีมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหงานสําเร็จและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงได
ขอคิดมาจากกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
 34. คนหา เอกลักษณ (ความแกรง) ของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา จากสิ่งท่ีสะสมมา
ตลอด 60 ป เพ่ือพัฒนานโยบายของคณะฯ ใหทุกสวนงานตองดําเนินงานเปนทิศทางเดียวกัน (ซํ้า 4 ครั้ง) 
35. การทํางานจะตองมีความรูหลายดาน เพ่ือชวยใหงานท่ีออกมาผิดพลาดนอยท่ีสุด จึงควรเปนการทํางาน
เปนทีมตามความรู ความสามารถและภาระงานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือชวยกันเติมเต็มใหงานออกมาผิดพลาดนอย
ท่ีสุด 

 36. การพัฒนาระบบออนไลนในการใหบริการในแตละสวนงานใหมีประสิทธิภาพและการลดการ
ใชกระดาษและทรัพยากรบางอยางลง (ซํ้า 2 ครั้ง) 
37. พัฒนาผูเรียนใหตรงกับความตองการของผูใชมากข้ึน/ความตองการของสังคม (KSL) –หลักสูตร- LO (ตอง
ปรับใหสอดคลอง) (ซํ้า 4 ครั้ง) 
 38. ควรพัฒนาการบริหารระบบเครือขายและการระดมความคิดของอาจารย/ผูบริหารอาวุโสท่ี
เกษียณอายุราชการแลว เพราะประสบการณและเครือขายอาจจะมีประโยชนตอการบริหารคณะฯ (ซํ้า 2 ครั้ง) 
 39. การสัมมนาควรเลือกสถานท่ีๆ เปนแหลงทองเท่ียวสวยงามตามธรรมชาติเพ่ือเปนแรงจูงใจ
ใหบคุลากรอยากเขารวม (ซํ้า 2 ครั้ง)  
 40. กิจกรรมกลุมสัมพันธมีความสําคัญ อาจนําไปใชในการทํางาน เชน มีเวลาใหบุคลากร
รวมกลุม นั่งคุย ปรึกษาหารือ หาขนมกิน เบรก อาจจะทําในชวงบายวันศุกรหรืออาจจะมีการพักเบรก วันละ
ครึ่งชั่วโมงใหบุคลากรมาพบปะพูดคุยกัน ผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางาน จิตใจมีความสุข สมองจะได
คิดงานได กิจกรรมเหลานี้ลวนมีความสําคัญในดานความสัมพันธ ละลายพฤติกรรม ซ่ึงบริษัทหรือองคกรใหญๆ 
มีกิจกรรมเหลานี้อยูแลว 

 41. จัดทําคูมือ ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของแจกอาจารยและเจาหนาท่ี โดยรวบรวมแยกเปน
หมวดหมู หรือนําไวบนเว็บไซคคณะฯ ใหใชงานงายๆ หนอย (ซํ้า 2 ครั้ง) 
 42. พัฒนาบุคลากรใหเขาใจ เปดใจรับเทคโนโลยี 4.0 อยางชัดเจน วาคณะฯ จะดําเนินการ 4.0 
แบบใด ทางใด 

 43. ควรพัฒนาภาษาอังกฤษใหบุคลากร เพราะทุกวันนี้แตอีเมลหรือคอมพิวเตอรท่ีแจงเตือนเปน
ภาษาอังกฤษ บุคลากรอานและแปลไมออก (ซํ้า 2 ครั้ง) 
 44. นั่งรถบัสคณะฯ รอนมาก นาจะติดฟลมกันแดดเพ่ิมเติม 

 45. เปดมุมมองนํารานสะดวกซ้ือมาทดแทนศูนยอาหารหรือทําแบบเปดไมตองมีแอรจะดีมาก 

 46. ไมสรางตึกใหม ใชอาคาร MBA เกา พ้ืนท่ีท่ีตึกถลม ใชเปนอุทยานเปลงปญญาสําหรับนิสิต 

 47. เสริมแรงผูเขารวมอยางแข็งขัน # อาจารยภาคเทคโนฯ อยูจนครบวาระ 3 ทาน มากกวา
บางภาค ควรเสริมแรงอยางยิ่งครับ 

 48. มีความรูสึกผอนคลายและไดรับความอบอุนมาก ในการเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ 
 49. ควรขยายกลุมลูกคาออกไปยังตางประเทศใหมากข้ึน 

 50. เรงรัดการแกไขปญหาเคลียรนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใหเร็วท่ีสุด เพ่ือรับนิสิตใหมได 
 51. ลดกฎระเบียบท่ีกอใหเกิดความขัดแยงและบั่นทอนกําลังใจ 
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