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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
Burapha University
Quality Assurance Bulletin
วัตถุประสงค์

สวัสดีค่ะ
ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
J เพือ่ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมการประกันคุณภาพ บู ร พาฉบั บ นี้    มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ พิ ธี ร ดน�้ ำ ขอพรผู ้ บ ริ ห าร
การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา  เนื่องในวันสงกรานต์   โครงการประชุม
J เพือ่ เป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และรายงาน สัมมนาเรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานด้านการ
โครงการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเรียน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ เครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษาไทยภาค
ตะวั น ออก ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม การจัดทําโครงร่างองค์กร (Organizational
ที่ปรึกษา
Profile) ในระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา CUPT QA
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย
ตารางแสดงการด�ำเนินการและความเชือ่ มโยงระหว่างเกณฑ์
ดร.อาณัติ  ดีพัฒนา
ในระดับหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน และผลการจัด
อันดับ QS University Rankings : Asia 2015
บรรณาธิการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ใน
นางนิตยา  โคตรศรีเมือง
การด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี
นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว

กองบรรณาธิการ

นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ
นางสาวสุธารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจุลสารรายสามเดือน
จั ด ทำ � โดย งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กองบริ ก ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา บทความ
ข้ อ ความ และประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นจุ ล สารนี้
ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล
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งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จดั โครงการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา  โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา CUPT QA และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน ๓ ท่าน คือ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
๒. ดร.นันทน์ ถาวรังกูร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๓. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมน

า

การจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำ�นวน ๕๓๙ คน ผู้จัดโครงการได้ประเมินผลการดำ�เนินโครงการใน ๒ ประเด็น คือ
๑. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ ๓.๘๑ อยู่ในระดับดี
๒. การประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการก่อนและหลังเข้าร่วมประชุมสัมมนา พบว่า  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
หลังเข้าร่วมโครงการ เท่ากับ ๓.๖๓ อยู่ในระดับดี
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษาไทยภาคตะวันออก
กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค
การเรี ย นการสอนสอดแทรกคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตามค่ า นิ ย มหลั ก ของคนไทย
๑๒ ประการ เครือข่ายบัณฑิตอุดมศึกษาไทยภาคตะวันออก ในวันอังคารที่ ๒๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑
ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ ทักษะ และเทคนิค
การเรียนการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมได้หลากหลายวิธี

กิจกรรมประกอบด้วย
๑) บรรยาย / ฝึ ก ปฏิ บั ติ เรื่ อ งจิ ต วิ ท ยาการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการทำ � งาน การเรี ย นการสอน และค่ า นิ ย มหลั ก
ของคนไทย ๑๒ ประการ กับสถาบันอุดมศึกษา โดยคุณนิรันดร์ จินดานาค และคณะ
๒) บรรยายเรื่อง พุทธจวน คุณธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวกับการศึกษา  โดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง
จังหวัดปทุมธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เมือ่ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กองบริการการศึกษา นำ�โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางนิตยา   โคตรศรีเมือง ผู้รักษาการแทนผู้อำ�นวยการกองบริการการศึกษา  และบุคลากร
งานประกันคุณภาพการศึกษา  ให้การต้อนรับ นางสาวพนมพร   ปัจจวงษ์ ผู้อำ�นวยการศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา
และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำ�นวน ๙ ท่าน ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้นที่ ๘ สำ�นักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน ม�ร�คม
มาราคม - มีน�คม
มกราคม
าคม ๒๕๕๙

จุลส�รก�รประกั
สารการประกันคุณภ�พก�รศึ
ภาพการศึกษ�
ษา มหาวิ
มห�วิทย�ลั
ยาลัยบูรพ�
พา

การจัดทําโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA
ก�รจัดทำ�โครงร่�งองค์กรในระบบประกันคุณภ�พ
ก�รศึกษ� CUPT QA มีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ให้คณะและ
สถ�บันก�รศึกษ�ได้ศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจถึงบริบท
และเป้�หม�ยในระยะสัน้ และระยะย�วของสถ�บันรวมถึง
สถ�นก�รณ์ปจั จุบนั ทัง้ ภ�ยนอกและภ�ยในสถ�บันทีส่ ง่ ผล
ถึงก�รดำ�เนินก�รและผลลัพธ์ของก�รดำ�เนินก�รของ
สถ�บัน ทัง้ นีก้ �รเขียนโครงร่�งองค์กร ควรระบุหรืออ้�งถึง
เป้�หม�ยก�รดำ�เนินก�รของตัวบ่งชีห้ ลักและเลือกรวมถึง
คู่เทียบ (ห�กมี) ต�มบริบทของสถ�บัน ทั้งนี้ก�รเขียน
โครงร่�งองค์กรภ�ยใต้ระบบ CUPT QA อ�จใช้แนวท�ง
ของก�รเขียนโครงร่�งองค์กรของ EdPEx ม�ใช้เป็น
แนวท�งในเบื้องต้น ดังแสดงในร�ยละเอียดต่อไปนี้

รูปองค์ประกอบของโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)

โครงร่างองค์กร คือภาพรวมของคณะ/สถาบันเป็นสิ่งสําคัญที่มีอิทธิพลต่อวิธีการดําเนินงานและเป็นความท้าทายสําคัญ
ที่คณะ/สถาบันเผชิญอยู่

P.๑ ลักษณะองค์กร : คุณลักษณะที่สําคัญของคณะ/สถาบันคืออะไร

อธิบ�ยลักษณะสภ�พแวดล้อมก�รปฏิบตั งิ �นของคณะ/สถ�บันและคว�มสัมพันธ์หลักกับผูเ้ รียน ลูกค้�กลุม่ อืน่ ผูส้ ง่ มอบ
คู่คว�มร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร

(๑) หลักสูตรและบริการ
คณะ/สถ�บันมีหลักสูตรและบริก�รที่สำ�คัญอะไรบ้�ง คว�มสำ�คัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และบริก�รต่อ
คว�มสำ�เร็จของคณะ/สถ�บันคืออะไร คณะ/สถ�บันใช้วิธีก�รอย่�งไรในก�รจัดหลักสูตรและบริก�ร
(๒) วิสัยทัศน์และพันธกิจ จุดประสงค์
วิสัยทัศน์ค่�นิยมและพันธกิจของคณะ/สถ�บันที่ได้ประก�ศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของคณะ/สถ�บันคืออะไร และ
มีคว�มเกี่ยวข้องอย่�งไรกับพันธกิจของคณะ/สถ�บัน
(๓) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
ลักษณะโดยรวมของบุคล�กรเป็นอย่�งไรมีก�รเปลีย่ นแปลงใหม่ๆ เกีย่ วกับองค์ประกอบของบุคล�กร หรือคว�มต้องก�ร
บุคล�กรหรือไม่
(๔) สินทรัพย์
คณะ/สถ�บันมีอ�ค�รสถ�นที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทสี่ �ำ คัญอะไรบ้�ง ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อวิธกี �รดำ�เนินง�น เพือ่ บรรลุพนั ธกิจ
วิสัยทัศน์ของคณะ/สถ�บัน
(๕) กฏระเบียบข้อบังคับ
คณะ/สถ�บันดำ�เนินก�รภ�ยใต้สภ�พแวดล้อมด้�นกฎระเบียบ ข้อบังคับ อะไรบ้�ง รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับด้�นอ�ชีวอน�มัย
และคว�มปลอดภัย ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รรับรองม�ตรฐ�น/วิทยฐ�นะ ก�รรับรอง คุณสมบัติหรือก�รขึ้นทะเบียนม�ตรฐ�น
ก�รศึกษ� และกฎระเบียบข้อบังคับด้�นสิ่งแวดล้อม ด้�นก�รเงิน ด้�นหลักสูตรและบริก�ร มีอะไรบ้�ง
ง�นประกั
งานประกันคุณภาพการศึ
ภ�พก�รศึกษา กองบริ
ษ� กองบริการการศึ
�รก�รศึกษา มหาวิ
ษ� มห�วิทยาลั
ย�ลัยบูรพา
พ�
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จุลสารการประกั
ส�รก�รประกันคุณภาพการศึ
ภ�พก�รศึกษา มหาวิ
ษ� มห�วิทยาลั
ย�ลัยบูรพา
พ�

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม
มกร�คม - มีนาคม
�คม ๒๕๕๙

การจัดทําโครงร่างองค์กร (Organizational Profile) ในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA (ต่อ)
ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

(๑) โครงสร้างองค์กร
โครงสร้�งและก�รกำ�กับดูแลของคณะ/สถ�บันมีลักษณะอย่�งไร และคว�มสัมพันธ์เชิงก�รร�ยง�นระหว่�งสภ�
มห�วิทย�ลัย สภ�สถ�บัน คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลองค์กร ผู้นำ�ระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด
(๒) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนตล�ด กลุม่ ผูเ้ รียน และลูกค้�กลุม่ อืน่ และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ �ำ คัญของคณะ/สถ�บัน มีอะไรบ้�ง กลุม่ ดังกล่�ว
มีคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังทีส่ �ำ คัญอะไรบ้�ง ต่อหลักสูตรและบริก�ร ก�รบริก�รสนับสนุนต่อผูเ้ รียนและลูกค้�กลุม่ อืน่
และก�รปฏิบตั กิ �รคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของส่วนตล�ดกลุม่ ผูเ้ รียนและลูกค้�กลุม่ อืน่ และกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
แต่ละกลุ่มมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งไร
(๓) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ คู่คว�มร่วมมือ ที่เป็นท�งก�รและไม่เป็นท�งก�รที่สำ�คัญมีประเภทอะไรบ้�ง กลุ่มต่�งๆ เหล่�นี้มีบทบ�ท
อย่�งไรต่อระบบง�น และก�รส่งเสริมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของสถ�บัน

P.๒ สภาวการณ์ขององค์กร : สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของคณะ/สถาบันเป็นอย่างไร

ให้อธิบ�ยสภ�พแวดล้อมด้�นก�รแข่งขันคว�มท้�ท�ยและคว�มได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทส่ี �ำ คัญ และระบบก�รปรับปรุง
ผลก�รดำ�เนินก�รของคณะ/สถ�บัน โดยตอบคำ�ถ�มต่อไปนี้

ก. สภาพด้านการแข่งขัน

(๑) ลําดับในการแข่งขัน
คณะ/สถ�บันอยูท่ ล่ี �ำ ดับใดในก�รแข่งขัน ให้อธิบ�ยขน�ดและก�รเติบโตของคณะ/สถ�บัน เมือ่ เปรียบเทียบกับคณะ/
สถ�บันในภ�คก�รศึกษ� หรือตล�ดก�รศึกษ� คณะ/สถ�บันมีจำ�นวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่�งไร
(๒) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญซึ่งมีผลกระทบต่อสถ�นก�รณ์แข่งขันของคณะ/สถ�บัน รวมถึงก�รเปลี่ยนแปลงที่สร้�ง
โอก�สสำ�หรับก�รสร้�งนวัตกรรม และคว�มร่วมมือคืออะไร
(๓) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันทีส่ �ำ คัญทีจ่ ะส�ม�รถห�ได้จ�กภ�ยในชุมชนวิช�ก�รมีอะไรบ้�ง แหล่งข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบทีส่ �ำ คัญทีม่ อี ยูจ่ �กภ�ยนอกชุมชนวิช�ก�รมีอะไรบ้�ง มีขอ้ จำ�กัดอะไรบ้�งในก�รรวบรวมและใช้ขอ้ มูลต่�งๆ
เหล่�นี้ (ถ้�มี)
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์
คว�มท้�ท�ยและคว�มได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ทสี่ �ำ คัญด้�นหลักสูตรและบริก�ร ก�รปฏิบตั กิ �ร คว�มรับผิดชอบต่อสังคม
และบุคล�กรมีอะไรบ้�ง
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงาน
ส่วนประกอบทีส่ �ำ คัญของระบบก�รปรับปรุงผลก�รดำ�เนินก�รของสถ�บันซึง่ รวมถึงกระบวนก�รประเมินและก�รปรับปรุง
โครงก�รและกระบวนก�รที่สำ�คัญระดับสถ�บัน
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งานประกั
ง�นประกันคุณภาพการศึ
ภ�พก�รศึกษา กองบริ
ษ� กองบริการการศึ
�รก�รศึกษา มหาวิ
ษ� มห�วิทยาลั
ย�ลัยบูรพา
พ�

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม
มาราคม - มีนาคม ๒๕๕๙

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๙จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ตารางแสดงการดําเนินการและความเชื่อมโยงระหว่างเกณฑ์ในระดับหลักสูตร คณะ และระดับสถาบัน

ตัวบ่งชี้ระดับคณะ/สถาบัน
C.1 การรับและการสําเร็จการศึกษา
ของนิสิตนักศึกษา
C.2 การได้งานทําของบัณฑิตหรือการ
ใช้ประโยชน์ในการประกอบ
วิชาชีพ
C.3 คุณภาพบัณฑิต
C.4 ผลงานของผู้เรียน
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย
C.7 การกํากับมาตรฐานหลักสูตร
C.8 การบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่
ของกรรมการประจําคณะ/สภา
มหาวิทยาลัย
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารคณะ/ผู้บริหารสถาบัน
C.9 ผลการบริหารและจัดการของ
ผู้บริหารคณะ/สถาบัน
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะและสถาบัน
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม
S.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
S.2 Student mobility
S.3 Green University

เกณฑ์ข้อย่อย
ระดับหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้อง
8.1, 8.2, 8.3,
11.1, 11.2
11.3
10.6, 11.5
11.4
6.2, 6.4
6.7, 11.4

มีตารางการ มีการประเมิน นําผลคะแนน
รายงานผล
คะแนนใน ระดับหลักสูตรไป
ในระดับ
ระดับ
ใช้ในระดับคณะ/
หลักสูตร
หลักสูตร
สถาบัน

Rubric
ระดับ
หลักสูตร

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2
2

2
2
2

2
2
AUN

2

2

2

AUN

2

2

AUN

องค์ 1 การกํากับ
มาตรฐาน

Rubric
ระดับ
คณะ/
สถาบัน

AUN
AUN
AUN
AUN
6.1, 6.5, 6.6,
7.1, 7.4, 7.5
8.4, 8.5, 10.1,
10.2, 10.3, 10.4,
10.5, 10.6

2

2

2

AUN

2

2*

2*

AUN

AUN
AUN
AUN
AUN

2*

2

2*

AUN

AUN

2หมายถึง Yes หรือ มี
2*หมายถึง อาจใช้ผลระดับหลักสูตร คณะ/สถาบัน ก็ได้
AUN หมายถึง ใช้เกณฑ์ rubric 1-7 ของ AUN ในการประเมินคะแนน
แหล่งที่มา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ฉบับปีการศึกษา 2558-2560

งานประกังานประกั
นคุณภาพการศึ
กษา กองบริ
การการศึ
กษากษา มหาวิ
มหาวิทยาลั
นคุณภาพการศึ
กษา กองบริ
การการศึ
ทยาลัยบูยบูรพา
รพา
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
ษา มหาวิ
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�าเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙

ผลการจัดอันดับ
QS University Rankings : Asia 2015
๑๐ อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชียของ
QS University Rankings Asia 2015 ได้แก่
มหาวิทยาลัย
อันดับที่
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล
๔๔
๒. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๕๓
๓. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๙๙
๔. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๔๓
๕. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๗๑ – ๑๘๐
๖. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑๗๑ – ๑๘๐
๗. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ๑๗๑ – ๑๘๐
๘. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๙๑ – ๒๐๐
๙. มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๕๑ - ๓๐๐
๑๐. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
๒๕๑ - ๓๐๐

เกณฑ์ค่าน�้าหนักในการพิจารณาให้คะแนน

รายละเอียดเกณฑ์ค่าน�้าหนักในการพิจารณาให้คะแนน

๑. Academic Reputation (๓๐%) สำารวจความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ จากผู้ร่วมวิชาชีพ (Peer Review) ได้แก่ อาจารย์
นักวิชาการ นักวิจัยทั่วทั้งเอเชีย
๒. Employer Reputation (๑๐%) คุณภาพของบัณฑิตที่ได้งาน โดยได้รับการประเมินจากผู้จ้างงานทั่วเอเชีย
๓. Faculty Student Ratio (๒๐%) ประเมินจากสัดส่วนจำานวนนักศึกษาต่ออาจารย์
๔. Citations per Paper (๑๕%) ประเมินจากสัดส่วนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
๕. Papers per Faculty (๑๕%) ประเมินจากสัดส่วนจำานวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่ออาจารย์
๖. International (๑๐%) ประเมินจากสัดส่วนจำานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ (Proportion of international faculty ๒.๕%)
สัดส่วนจำานวนนักศึกษาต่างชาติ (Proportion of international students ๒.๕%) จำานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นทีม่ าจากสถาบัน
ในต่างประเทศ (Proportion of inbound exchange students ๒.๕%) จำานวนนักศึกษาแลกทีไ่ ปแลกเปลีย่ นในต่างประเทศ
(Proportion of outbound exchange students ๒.๕%)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ตำาบลแสนสุข
อำาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑

๘8

ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๔
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริ
ษา กองบริการการศึกษา มหาวิ
ษา มหาวิทยาลัยบูรพา

