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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔๓ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

บรรณาธิการแถลง

Burapha University
Quality Assurance Bulletin

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

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับนี้ มีเนื้อหาพิธีถวายความอาลัย ส�ำนึกในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร “หนึ่งศิลป์
หนึ่งชีวี ร้อยบรรเลงถวายไท้ ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๘ การประเมิน AUN-QA ระดับสถาบัน
และการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
ด�ำเนินการมาได้ครบ ๑๘ ปีแล้ว กองบรรณาธิการจะพัฒนา
รูปแบบและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านเพิ่มมากขึ้น
ในฉบับ ต่อๆ ไป
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

จุ ล สารการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา  มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา  เป็ น จุ ล สารรายสามเดื อ น จั ด ทำ � โดย
งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา  บทความ ข้อความ และประเด็นข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตีพิมพ์ในจุลสารนี้ ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล
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งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๔๓ ประจำ�เดือน เมษ�ยน
ตุลาคม - –ธันมิวาคม
ถุน�ยน๒๕๕๙
๒๕๕๙

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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘
มห�วิทย�ลัยบูรพ� กำ�หนดให้มีก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ระดับมห�วิทย�ลัย ต�มระบบประกันคุณภ�พ
ก�รศึกษ� Council of University Presidents of Thailand (CUPT) จำ�นวน 3 วัน ระหว่�งวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิก�ยน
พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน ซึ่งมห�วิทย�ลัยบูรพ�แต่งตั้ง ต�มคำ�สั่งมห�วิทย�ลัยบูรพ�
ที่ ๑๗๐๐/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน มห�วิทย�ลัยบูรพ� ระดับมห�วิทย�ลัย
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
๑. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.วิภ�วี อนุพันธ์พิศิษฐ์
ประธ�นกรรมก�ร
๒. รองศ�สตร�จ�รย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทย�กร
กรรมก�ร
3. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่�ยเที่ยง
กรรมก�ร
๔. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประณัฐ โพธิยะร�ช
กรรมก�ร
๕. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ปริย�ภรณ์ ตั้งคุณ�นันต์
กรรมก�ร
๖. ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร
กรรมก�ร
๗. รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.ยุวดี รอดจ�กภัย
กรรมก�ร
๘. รองศ�สตร�จ�รย์พิริย� ศุภศรี
กรรมก�ร

ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลก�รดำ�เนินง�นของมห�วิทย�ลัยบูรพ� ในรอบปีก�ร
ศึกษ� ๒๕๕๘ ต�มองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ต�มระบบ CUPT QA รวมทั้งศึกษ�วิเคร�ะห์จุดแข็ง เรื่องที่ส�ม�รถปรับปรุงได้ในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อก�รปรับปรุงและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยบูรพ�
งานประกันคุณภาพการศึ
ง�นประกั
ภ�พก�รศึกษา กองบริ
ษ� กองบริการการศึ
�รก�รศึกษา มหาวิ
ษ� มห�วิทยาลั
ย�ลัยบูรพา
พ�
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิ
ษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีทปีี่ ท๑๘
ี่ ๑๘ฉบัฉบั
บทีบ่ ที๒่ ๔๓ประจำ
ประจำ
าเดื�เดื
อนอนเมษายน
ตุลาคม–- มิธัถนุนวาคม
ายน ๒๕๕๙

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑4 - ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำานักงานอธิการบดี
(อาคาร ภปร) ซึ่งตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตร และคณะได้จัดเตรียม รวมถึง เอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร
ณ สถานที่ดำาเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต

บรรยากาศเยี่ยมชมสถานที่ พบผู้บริหาร บุคลากร

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

สำานักบริการวิชาการ

สำานักหอสมุด

สำานักคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เยี่ยมชมวิทยาเขตจันทบุรี
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งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริ
ษา กองบริการการศึกษา มหาวิ
ษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔๓ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตามเกณฑ์ CUPT QA ๑๓ ตัวบ่งชี้หลัก และ ๔ ตัวบ่งชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
ระดับการประเมิน
ตนเอง

ระดับการประเมิน
คณะกรรมการ

C.๑ การรับและการสำ�เร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา

๒

๒

C.๒ การได้งานทำ�ของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการ
     ประกอบวิชาชีพ

๒

๓

C.๓ คุณภาพบัณฑิต

๒

๒

C.๔ ผลงานของผู้เรียน

๒

๒

C.๕ คุณสมบัติของอาจารย์

๒

๒

C.๖ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ�และนักวิจัย

๔

๓

C.๗ การกำ�กับมาตรฐานหลักสูตร

๒

๒

     C.๘.๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

๓

๒

     C.๘.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

๓

๒

C.๙ ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน

๓

๒

C.๑๐ บุคลากรได้รับการพัฒนา

๓

๓

C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๓

๒

C.๑๒ การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน

๔

๔

C.๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม

๔

๓

S.๑ จำ�นวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

๓

๓

S.๒ Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time     
     of international students

๒

๒

S.๓ Green University

๓

๒

S.๔ การดำ�เนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๓

๒

ตัวบ่งชี้และรายละเอียด
ตัวบ่งชี้หลัก (Core Indicators) ระดับสถาบัน

C.๘ การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้เลือก (Selective Indicators) ระดับสถาบัน

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔๓ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

การประเมิน AUN-QA ระดับสถาบัน

AUN-QA Framework for Institutional Level (2nd Version)
The AUN-QA criteria category, and the number of associated criteria and sub-criteria are listed below.
Criteria Category
Strategic QA
Systemic QA
Functional QA
Results
Total

No. of Criteria
8
4
9
4
25

No. of Sub-Criteria
37
19
39
16
111

The breakdown of each AUN-QA criteria category, its associated criteria and the number of
sub-criterion in each criterion are listed below.
Criteria Category
Strategic QA
Criterion No.
Criterion
No. of Sub-Criterion
1
Vision, Mission and Culture
5
2
Governance
4
3
Leadership and Management
4
4
Strategic Management
4
5
Policies for Education, Research and Service
4
6
Human Resources Management
7
7
Financial and Physical Resources Management
5
8
External Relations and Network
4
Total
37
6

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๔๓ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การประเมิน AUN-QA ระดับสถาบัน (ต่อ)

The breakdown of each AUN-QA criteria category, its associated criteria and the number
of sub-criterion in each criterion are listed below.
Criteria Category
Criterion No.
Criterion
9
Internal Quality Assurance (IQA) System
10
Internal and External QA Assessment
11
IQA Information System
12
Quality Enhancement
Total

Systemic QA
No. of Sub-Criterion
6
4
4
5
19

Criteria Category
Criterion No.
Criterion
Education
13
Student Recruitment and Admission
14
Curriculum Design and Review
15
Teaching and Learning
16
Student Assessment
17
Student Services and Support
Research
18
Research Management
19
Intellectual Property Management
20
Research Collaboration and Partnerships
Service
21
Community Engagement and Service
Total

Functional QA
No. of Sub-Criterion

Criteria Category
Criterion No.
Criterion
22
Educational Results
23
Research Results
24
Service Results
25
Financial and Market Results
Total

5
5
5
4
4
4
4
4
4
39
Systemic QA
No. of Sub-Criterion
4
6
4
2
16

ที่มา GUIDE TO AUN-QA ASSESSMENT AT INSTITUTIONAL LEVEL VERSION 2.0
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๓ ประจำ�เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา  ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์
ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย บู ร พา  เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คณภาพการศึ ก ษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้นที่ ๙ อาคารสำ�นักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
ซึ่งมีข้อสรุปจากที่ประชุม ดังนี้
- แผนการดำ � เนิ น กิ จ กรรมสนั บ สนุ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา  จะมี ก าร
จัดโครงการอบรม สัมมนา  เรื่องระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร และระดับคณะ (CUPT QA)
ที่วิทยาเขตสระแก้ว วิทยาเขตจันทบุรี และบางแสน ประมาณเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โครงการ
วันประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  ประมาณเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดของแผนกิจกรรม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (http://qa.buu.ac.th)
- ในรอบการประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา  Council of the University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ต่อทั้ง
ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน

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

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

