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ปีปีทที่ ๑๘
ี่ ๑๘ฉบัฉบับบทีที่ ๓่ ๒ประจำ
ประจำ��เดืเดืออนนกรกฎาคม
เมษายน –- มิกัถนุนยายน
ายน ๒๕๕๙

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการแถลง

Burapha University
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สวัสดีค่ะ
ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก

วัตถุประสงค์
✎ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
✎ เพื่ อ เป็ น การเผยแพร่ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
และรายงานความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับนี้ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙ โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท�ำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ส�ำหรับหลักสูตรที่ประเมิน
เพือ่ พัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)
การให้ความรูส้ ว่ นงาน เรือ่ ง การใช้งานระบบการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การใช้
ระบบฐานข้ อ มู ล ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D)
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
เพือ่ ผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA)
หัวข้อเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการด� ำเนินงาน
ทีเ่ ป็นเลิศ และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการ
ด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจุลสารรายสามเดือน จัดทำ�โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  บทความ ข้อความ และประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตี
พิมพ์ในจุลสารนี้ ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล
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ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓๒ ประจำ�เดือน กรกฎาคม
เมษายน – -มิกัถนุ ยายน
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ระดับหลักสูตร
สำ�หรับหลักสูตรที่ประเมินเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA

เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร  ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กองบริ ก ารการศึ ก ษา  ได้ จั ด โครงการอบรมสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เรื่อง การจัดทำ�รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
สำ�หรับหลักสูตรที่ประเมินเพื่อพัฒนาตามเกณฑ์ AUN QA เพื่อให้
ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา  AUN QA และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดทำ�รายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม UAD-๑๐๑ อาคารหอประชุมธำ�รง บัวศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากร ๓ ท่าน คือ
๑. ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.เพ็ญศรี ทองนพเนื้อ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
๓. รองศาสตราจารย์พิริยา ศุภศรี
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำ�นวน ๑๔๕ คน จากเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ๑๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒๑
ผู้จัดโครงการได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน จำ�นวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘
ของจำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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ปีปีทที่ ๑๘
ี่ ๑๘ฉบัฉบับบทีที่ ๓่ ๒ประจำ
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ายน ๒๕๕๙

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเขียนโครงร่างองค์กร
(Organization Profile : OP)
กองบริการการศึกษา ได้จดั โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)  
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงร่างองค์กร ให้กับอาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม UAD ๑๐๑-๑๐๒
อาคารหอประชุมธำ�รงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย   ยงศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร

บรรยากาศการอบรมสัมมนา

ผู้จัดโครงการได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลการประเมินภาพรวมของการจัดโครงการอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๘
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การให้ความรู้ส่วนงาน เรื่อง การใช้งานระบบการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา  นำ � โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผูร้ กั ษาการแทน
ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี และนางสาวพั ช ราภรณ์ ศรี บั ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรูก้ บั นักวิชาการศึกษา
ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย เรือ่ ง การใช้งานระบบ
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แหล่ ง เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ข องส่ ว นงาน
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และการจัดเก็บองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ ในระหว่างวันที่  ๑๔ – ๑๕ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔
ชั้น ๒ อาคารสำ�นักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D) ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘
งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา 
ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การใช้ระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA
Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D) ประจำ�ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารใช้ ง านระบบ CHE QA Online
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Council of
University Presidents of Thailand (CUPT QA) ในวัน
อังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารสำ�นัก
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีผู้ดูแลระบบระดับ
ส่ วนงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เข้ า ร่ วมอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ การ
จำ�นวน ๓๙ คน
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุจุลลสารการประกั
มหาวิททยาลั
สารการประกันนคุคุณ
ณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา
ษา มหาวิ
ยาลัยยบูบูรรพา
พา

ี่ี่ ๑๘
ประจำ
เมษายน
ายน
ปีปีปีททที่ ๑๘
๑๘ฉบัฉบั
ฉบับบบทีทีที่ ๓่่ ๒๒ประจำ
ประจำ�า�เดืเดื
เดือออนนนกรกฎาคม
เมษายน ––- มิมิกัถถนุนุนยายน
ายน ๒๕๕๙
๒๕๕๙

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ
(Thailand Quality Award : TQA)
เจตนารมณ์ ของ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

๑.
๒.
๓.
๔.

เพื่อสนับสนุนการนำาแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ประสบผลสำาเร็จในระดับมาตรฐานโลก
เพื่อกระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

องค์ประกอบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

6๒

งานประกันนคุคุณ
ณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา กองบริ
ษา กองบริกการการศึ
ารการศึกกษา มหาวิ
ษา มหาวิททยาลั
ยาลัยยบูบูรรพา
พา
งานประกั

ปีปีทที่ี่ ๑๘
ายน
๑๘ ฉบั
ฉบับบทีที่่ ๒๓๒ ประจำ
ประจำา�เดื
เดืออนน เมษายน
เมษายน –– -มิมิกัถถนุนุ ยายน
กรกฎาคม
ายน ๒๕๕๙
๒๕๕๙
๒๕๕๙

จุจุลลสารการประกั
มหาวิททยาลั
สารการประกันนคุคุณ
ณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา
ษา มหาวิ
ยาลัยยบูบูรรพา
พา

หัวข้อเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพื่อผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ
หัวข้อของเกณฑ์เพื่อผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ มีทั้งหมด ๑๗ หัวข้อ และอีก ๒ หัวข้อ ในโครงร่างองค์กร หัวข้อเกณฑ์
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามประเภทของสารสนเทศที่ต้องการ คือ โครงร่างองค์กร หัวข้อกระบวนการ และหัวข้อผลลัพธ์
เกณฑ์เพื่อผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ

ปีที่ดำาเนินการ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

โครงร่างองค์กร
๑. ลักษณะองค์กร
๒. สภาวการณ์ขององค์กร
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ
หมวด ๑ การนำาองค์กร
๑.๑ การนำาองค์กรโดยผู้นำาระดับสูง
๑.๒ การกำากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด ๒ กลยุทธ์
๒.๑ การจัดทำากลยุทธ์
๒.๒ การนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
หมวด ๓ ลูกค้า
3.๑ เสียงของลูกค้า
3.๒ ความผูกพันของลูกค้า
หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
๔.๑ การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการดำาเนินการขององค์กร
๔.๒ การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด ๕ บุคลากร
๕.๑ สภาพแวดล้อมของบุคลากร
๕.๒ ความผูกพันของบุคลากร
หมวด ๖ การปฏิบัติการ
๖.๑ กระบวนการทำางาน
๖.๒ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ
หมวด ๗ ผลลัพธ์
๗.๑ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
๗.๒ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
๗.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
๗.๔ ผลลัพธ์ด้านการนำาองค์กรและการกำากับดูแลองค์กร
๗.๕ ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด
คะแนนรวม
ที่มา หนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
งานประกั
กองบริกการการศึ
ารการศึกกษา มหาวิ
ษา มหาวิททยาลั
ยาลัยยบูบูรรพา
พา
งานประกันนคุคุณ
ณภาพการศึ
ภาพการศึกกษา
ษา กองบริ

คะแนน
๑๑๐
๖๐
๕๐
๙๕
๔๕
๕๐
๙๕
๔๕
๕๐
๑๐๐
๕๕
๔๕
๑๐๐
๔๕
๕๕
๑๐๐
๕๕
๔๕
๔๐๐
๑๒๐
๗๕
๗๕
๖๕
๖๕
๑๐๐๐

๑๑๐
๖๐
๕๐
๙๕
๔๕
๕๐
๙๕
๔๕
๕๐
๑๐๐
๕๕
๔๕
๑๐๐
๔๕
๕๕
๑๐๐
๕๕
๔๕
๔๐๐
๑๒๐
๗๐
๗๐
๖๕
๗๕
๑๐๐๐
73

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕๙

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม

เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา  นำ�โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผูร้ กั ษาการแทนผูช้ ว่ ยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี แย้มกสิกร
คณะศึ ก ษาศาสตร์ นางสาวเสาวณี ย์ สำ � ราญสุ ข ผู้ อำ � นวยการ
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  นางนิตยา  โคตรศรีเมือง
ผู้ รั ก ษาการแทนผู้ อำ � นวยการกองบริ ก ารการศึ ก ษา  บุ ค ลากร
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา  และบุคลากรกองบริการ
การศึกษา ร่วมต้อนรับผูบ้ ริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม
จังหวัดนครพนม จำ�นวน ๒๑ ท่าน ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้นที่ ๙
สำ�นักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) เพือ่ ศึกษาดูงาน และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และ
ด้านการบริหารจัดการงานทะเบียนและการรับนักศึกษา

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

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

