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พระราชดำ�รัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้า
ขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพร แก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข
ความเจริญ และความสำ�เร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา
ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ใน
วิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวัง
และผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา  ทุกคนจึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ
และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่น้ี จึงขอให้ทา่ นทัง้ หลาย
ได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำ�ลังกาย
ที่แข็งแรง มีกำ�ลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ
จักได้สามารถ นำ�พาตนให้ผา่ นพ้นสถานการณ์ตา่ ง ๆ อันไม่พงึ ประสงค์
จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำ�เร็จได้ ดังที่ตั้งใจ
ปรารถนา
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรตั นตรัย และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ จงคุม้ ครอง
รักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย
สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
แหล่งที่มา: http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University
Quality Assurance Bulletin
วัตถุประสงค์
Æ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
Æ เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และรายงาน
ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางนิตยา  โคตรศรีเมือง
นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว
นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ
นางสาวสุธารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์

สวัสดีค่ะ
ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก
จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ส.ค.ส. พระราชทาน ประจำ�
พุทธศักราช ๒๕๕๙ และพระราชดำ�รัสในโอกาสขึ้นปีใหม่
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  ประจำ�ปีการศึกษา
๒๕๕๗ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา  จุดเด่น ประจำ�ปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  The Council of the
University Presidents of Thailand Quality
Assurance (CUPT QA) แนวทางการประกันคุณภาพสำ�หรับ
ระดับคณะและสถาบันตามเกณฑ์ CUPT QA และต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย Holy Angel University
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ดำ�เนินการมาได้ครบ ๑๗ ปีแล้ว กองบรรณาธิการจะ
พัฒนารูปแบบ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน
เพิ่มมากขึ้นในฉบับ ต่อ ๆ ไป
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นจุลสารรายสามเดือน จัดทำ�โดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  กองบริ การการศึกษา  มหาวิทยาลัย บู ร พา  บทความ ข้ อ ความ และประเด็ น ข้ อคิ ดเห็ น เกี่ยวกับ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในจุลสารนี้ ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล
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ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งาน
ของมหาวิทยาลัยบูรพา  ในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๗
ตามองค์ ป ระกอบ ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ม าตรฐาน
ของสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)
รวมทัง้ ศึกษาวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ประเด็นเร่งด่วน
ในการพัฒนา  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในแต่ละ
องค์ประกอบ แต่ละมาตรฐาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�ำเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ซึง่ มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตัง้ ตามค�ำสัง่ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๐๘/๒๕๕๘ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
๑. ศาตราจารย์ นายแพทย์บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล
๓. รองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  ประจุศิลป
๕. รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี  เจริญขวัญ
๖. รองศาสตราจารย์ ดรสมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล
๗. รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา  จันทาศรี
๘. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  มีสุข
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์
๑๐. รองศาสตราจารย์ ดร.เชวศักดิ์  รักเป็นไทย
๑๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา  อนุวงศ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  สระมูล
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร  ตั้นพันธ์
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา  สุอังคะวาทิน
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณดี  นิติธรรมยง
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา
๑๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สำ�นักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)
๑๓ ตัวบ่งชี้ ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี คะแนนการประเมินเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๖๕

ตารางผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ

ปัจจัยนำ�เข้า

กระบวนการ

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต

๒.๗๑

๕.๐๐

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย

๓.๗๑

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ
องค์ประกอบที่ ๔ การทำ�นุบำ�รุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

ผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์

รวม

๑.๕๘

๓.๔๐

๕.๐๐

๓.๓๔

๔.๐๒

-

๕.๐๐

-

๕.๐๐

-

๓.๐๐

-

๓.๐๐

-

๓.๕๐

๓.๔๖

๓.๔๙

๓.๐๔

๔.๒๙

๒.๗๙

๓.๖๕

บรรยากาศการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
มหาวิ ท ยาลั ย ตั ว แทนนิ สิ ต และผู้ มี
ส่วนได้สว่ นเสีย วันที่ ๒ – ๓ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๘

4

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๗

จุดเด่น
๑. สภามหาวิทยาลัยให้แนวคิดของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ที่เป็นการบูรณาการศาสตร์
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างภาวะผู้นำ� เน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการทำ�งานในรูปแบบคณะกรรมการ การมีส่วนร่วม
สร้างความรักความสามัคคี มีอิสระด้านวิชาการและความคล่องตัวในการบริหารงาน
๒. สภามหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญของคุณภาพบัณฑิต การจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome based education)
และการเรียนรู้แบบ problem based และ work integrated learning และการสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่พึ่งและสร้างความ
รับผิดชอบต่อชุมชน และสังคม
๓. มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภาคตะวันออกและของประเทศ อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ทะเล การเกษตร
และเทศบาลเมืองแสนสุข เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ มีชื่อเสียงด้านการศึกษาและกำ�ลังมีการพัฒนาไปสู่การเป็น comprehensive
university ทีส่ มบูรณ์แบบ และมุง่ เน้นการวิจยั ทีเ่ จริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีความเข้มแข็งของหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ พยาบาล
อัญมณี และวิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น กำ�หนดความเชี่ยวชาญออกเป็น ๗ ด้าน ได้แก่ ศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ งู อายุ ศาสตร์ทางด้านการศึกษา ศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับแรงงานและการทำ�งาน ศาสตร์ทเี่ กีย่ วข้องกับภาษาตะวันออก ศาสตร์ทางด้าน
โลจิสติกส์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกของประเทศไทย
๔. มหาวิทยาลัยมีสำ�นักหอสมุด ที่มีศักยภาพทั้งด้านอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และบุคลากรซึ่งสามารถส่งเสริมให้สามารถเป็น
แหล่งความรูด้ า้ นวิชาการและวิจยั ของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ซึง่ มีศกั ยภาพทัง้ สถานที่ องค์ความรู้ และคณาจารย์
ที่มีความเชี่ยวชาญ ที่สามารถสร้างงานวิจัย องค์ความรู้ และนำ�ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของศาสตร์ทางทะเล
และสิ่งแวดล้อมด้านนี้ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
๕. มหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตมีความร่วมมือทั้งระดับท้องถิ่น จังหวัด ภูมิภาค และนานาชาติจำ�นวนมาก มีความพร้อมต่อการ
รับงบประมาณการพัฒนาตามแผนของภาครัฐได้เป็นอย่างดี รวมถึง ความร่วมมือกับต่างประเทศ ในด้านการผลิตบัณฑิต การแลกเปลีย่ น
อาจารย์และนิสิตในสาขาต่าง ๆ

บรรยากาศการตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม ๗๐๔ และการนำ�เสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา  ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา  ๒๕๕๗ ด้ ว ยวาจา  ในวั น ที่ ๓ พฤศจิ ก ายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้ อ งประชุ ม ๙๐๓
สำ�นักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา The Council of the University Presidents
of Thailand Quality Assurance (CUPT QA)
ระบบประกันคุณภาพ CUPT QA
ระดับหลักสูตรแบ่งเป็น ๒ องค์ประกอบ ได้แก่

แนวคิดระบบประกันคุณภาพ CUPT QA

องค์ประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน ทุกหลักสูตร
ต้องดําเนินการตามประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทุกปี (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือ
พ.ศ. ๒๕๕๘)
องค์ ป ระกอบที่ ๒ เกณฑ์ พั ฒ นา  ใช้ แ นวทางของ
ASEAN University Network Quality Assurance
(AUN-QA) หรือแนวทางอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ตามความเหมาะสมเช่ น AACSB, ABET เป็ น ต้ น
โดยทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี ในกรณีรอบ
ระยะเวลาหลักสูตรเกิน ๔ ปี เช่น ๕ ปี ให้มีการประเมิน
อย่างน้อย ๑ ครั้งในรอบ ๖ ปี

องค์ประกอบและเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ / เกณฑ์

๑. การกํากับมาตรฐาน
๑.๑ การกำ�กับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒. การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN - QA
AUN.1 Expected Learning Outcomes
AUN.2 Program Specification
AUN.3 Programme Structure and Content
AUN.4 Teaching and Learning Approach
AUN.5 Student Assessment
AUN.6 Academic Staff Quality
AUN.7 Support Staff Quality
AUN.8 Student Quality and Support
AUN.9 Facilities and Infrastructure
AUN.10 Quality Enhancement
AUN.11 Output
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

แนวทางการประกันคุณภาพสำ�หรับระดับคณะและสถาบันตามเกณฑ์ CUPT QA

องค์ประกอบรายงานประกันคุณภาพระดับคณะและสถาบัน ควรมีดังนี้

๑. โครงร่างองค์กร (Organizational Profile, OP) เป็นบริบทของคณะ / สถาบัน เพื่อให้ทั้งผู้บริหาร บุคลากร และผู้ตรวจประเมิน มีความเข้าใจ
ที่ตรงกันเกี่ยวกับบริบทที่สำ�คัญของคณะ / สถาบัน รวมทั้งเอกลักษณ์ของคณะ / สถาบัน และอัตลักษณ์ของนิสิต / นักศึกษา ที่กำ�หนดไว้ เพื่อเป็นหลัก
ในการดำ�เนินการซึ่งสามารถสะท้อนได้ในตัวบ่งชี้หลัก และเพื่อเป็นหลักในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ตามบริบทของสถาบัน
๒. ตัวบ่งชีห้ ลัก (Core indicators) ของระดับคณะและสถาบัน มุง่ เน้นบูรณาการของตัววัดของ สมศ. สกอ. AUN-QA, EdPEx และ Internationalization
indicators โดยทำ�ให้วิธีการวัดเป็นไปในแบบเดียวกันเพื่อลดความสับสนในการทำ�งาน และเป็นวิธีการที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของคณะ / สถาบัน
๓. ตัวบ่งชี้เลือก (Selective indicators) เป็นตัวบ่งชี้ที่ดำ�เนินการตามบริบทของสถาบัน โดยให้สถาบันเลือกเองตามความสำ�คัญ หรือความท้าทาย
ต่อสถาบันนั้น ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา  และเป็นการเตรียมสถาบันสมาชิกที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการพัฒนาและ
สร้างความสามารถในเชิงแข่งขันระดับชาติ

ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน จำ�นวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน

องค์ประกอบ / เกณฑ์ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

โครงร่างองค์กร (Organization profile)
ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับคณะและสถาบัน

Program Profile
AUN-QA Criteria

C.1

การรับและการสําเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

๘.๑, ๘.๒, ๘.๓, ๑๑.๑, ๑๑.๒

C.2

การได้งานทำ�ของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ

๑๑.๓

C.3

คุณภาพบัณฑิต

๑๐.๖, ๑๑.๕

C.4

ผลงานของผู้เรียน

๑๑.๔

C.5

คุณสมบัติของอาจารย์

๖.๒, ๖.๔

C.6

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ�และนักวิจัย

๖.๗, ๑๑.๔

C.7

การกำ�กับมาตรฐานหลักสูตร

C.8

การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย / กรรมการ
ประจําคณะ
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน / ผู้บริหารคณะ

C.9

ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารคณะ / สถาบัน

C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา

๖.๑, ๖.๕, ๖.๖, ๗.๑, ๗.๔, ๗.๕

C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๘.๔, ๘.๕, ๑๐.๑, ๑๐.๒, ๑๐.๓, ๑๐.๔, ๑๐.๕, ๑๐.๖

C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) ระดับคณะและสถาบัน จำ�นวน ๓ ตัวบ่งชี้ มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) ระดับคณะและสถาบัน
S.1

จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

S.2

Student Mobility

S.3

Green University

องค์ประกอบ / เกณฑ์ระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
๑.

๑๑.๔

แหล่งที่มา : (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๔ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา  ๑๐.๐๐ น.
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้รักษาการแทน
ผูช้ ว่ ยอธิการบดี อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ
Dr.Luís Ma.R Calingo อธิการบดี ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา และคณะผูบ้ ริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัย
Holy Angel University สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์ จำ�นวน ๕ ท่าน
ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘ สำ�นักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
เพื่อศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  และการ
บริหารงานของวิทยาลัยนานาชาติ

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำ�บลแสนสุข
อำ�เภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
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ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๔
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

