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ค าน า 

 
 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
บูรพา ที ่0889/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร  กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์การประเมินของระบบ CUPT QA รวมทั้งศึกษา 
วิเคราะห์ จุดแข็ง เรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ เพ่ือการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย 
บูรพา ต่อไป 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และได้เสนอ 
ผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา  
เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 13 ตัวบ่งชี้หลัก 
และ 4 ตัวบ่งชี้เลือก โดยพิจารณาแยกตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ CUPT QA 
 ผลการประเมิน 13 ตัวบ่งช้ีหลัก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า มี 9 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 4 ได้แก่  
C.2 ได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 
C.3 คุณภาพบัณฑิต  
C.4 ผลงานของผู้เรียน 

           C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 
          C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 
          C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
 
มี 4 ตัวบ่งชี้ ที่อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 

                     C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 

           C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ผลการประเมิน 4 ตัวบ่งชี้เลือก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ปรากฏว่าทุกตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับ 3 ได้แก่ 

S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
  S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of  
 international students 
  S.3 Green University 
  S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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2. รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  กรรมการ 

 3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช  กรรมการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร  กรรมการ 
 5. รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี   กรรมการ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
 
3. บทน า 

มหาวิทยาลัยบูรพา เดิมชื่อ “วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2498 ต่อมา 
ในปี พ.ศ. 2517 ได้ยกระดับเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน และแยกออกมาเป็น 
“มหาวิทยาลัยบูรพา” ในปี พ.ศ. 2533 มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive 
university) เน้นให้บริการในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 3 วิทยาเขต คือ บางแสน จันทบุรี 
และ สระแกว้ ปี พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ 
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดสอนในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก  
ใน 28 คณะวิชา มีจ านวนหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 240 หลักสูตร มีนิสิตรวม 38,883 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  
ได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มีผู้ปฏิบัติงานรวม 3,346 คน ประกอบด้วยบุคลากร 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ คณาจารย์ จ านวน 1,327 คน 
และบุคลากรสนับสนุนวิชาการ จ านวน 2,019 คน ด าเนินพันธกิจแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย  
เพ่ือน ามาใช้ในการสอนและบริการวิชาการแก่สังคมจนถึงปัจจุบัน 
 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ตามตัวบ่งช้ีหลัก และตัวบ่งช้ีเลือก 

รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 31  
ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
ซ่ึงต้ังอยู่บนข้อมูลท่ีหลักสูตร และคณะได้จัดเตรียม รวมถึง เอกสารการประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร  
ณ สถานที่ด าเนินงาน และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ใช้ 
บัณฑิต การประเมินนี้ด าเนินการภายใต้การประเมินคุณภาพในระบบประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  
ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ ตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งประเมินด้วยระดับ 7 ระดับ  
โดยผลการประเมินตามตัวบ่งชี้หลัก และ ตัวบ่งชี้เลือก มีดังนี้ 
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รายละเอียดตัวบ่งช้ี ระดับ 
ตัวบ่งชี้หลัก  
 C.1 การรับและการส าเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษา 3 
C.2 การได้งานท าของบัณฑิต หรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ 4 
C.3 คุณภาพบัณฑิต 4 
C.4 ผลงานของผู้เรียน 4 
C.5 คุณสมบัติของอาจารย์ 3 
C.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4 
C.7 การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 4 
C.8 การบริหารและจัดการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
 C.8.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 4 
 C.8.2 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 4 
C.9 ผลการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถาบัน 4 
C.10 บุคลากรได้รับการพัฒนา 3 
C.11 ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 
C.12 การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 4 
C.13 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 4 
ตัวบ่งชี้เลือก  
S.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 3 
S.2 Student Mobility - Inbound/outbound, part - time/full - time of   
     international students 

3 

S.3 Green University 3 
S.4 การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3 

 
 
5. จุดแข็ง และเรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
  มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ของระบบ CUPT QA ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยโครงร่างองค์กร ตัวบ่งชี้หลัก 13 ตัวบ่งชี้ และ 
ตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ โดยผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบูรพา จุดแข็ง และเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้ 
เป็นดังนี้  
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
P.1 ลักษณะขององค์กร - มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ที่มี

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ  
เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ภาค
ตะวันออก และเป็นศูนย์กลางของ
โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor, EEC) ของรัฐบาลตาม
นโยบาย Thailand 4.0 
- คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี 
ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรร่วมกัน
ปรับวิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับนโยบาย
หลักของประเทศ อย่างรวดเร็ว  

การวิเคราะห์และก าหนดบทบาทและ
ความส าคัญเพ่ือให้บรรลุพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ในเรื่องสมรรถนะหลัก 
ที่มหาวิทยาลัยก าหนดในด้าน“ความสามารถ
ในการแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ”  
 
 

P.2 สภาวการณ์ของ
องค์กร 

 การวิเคราะห์ล าดับในการแข่งขันและ 
คู่เทียบของมหาวิทยาลัย ในประเด็น 
ที่สอดคล้องกับลักษณะองค์กร (P.1)  
จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการก าหนด 
คู่เทียบที่หลากหลายและการก าหนด
เป้าหมายการด าเนินการ ทบทวน 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  

ตัวบ่งชี้หลัก 
C.1 การรับและการ
ส าเร็จการศึกษาของ
นิสิตนักศึกษา 

- เพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัยมีการ 
วิเคราะห์ สาเหตุ ทบทวน และปรับ
แผนการรับนิสิต 
- เพ่ือให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนดของหลักสูตร มหาวิทยาลัยมี
การวิเคราะห์สาเหตุ และก าหนด 
แนวทางการแก้ไข เช่น การจัดตั้ง
บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือก ากับดูแลฯ  

พบว่ามหาวิทยาลัยบูรพายังมีนิสิตเข้าศึกษา
ใหมแ่ละอัตราการส าเร็จการศึกษาไม่ตรงตาม
เป้าหมาย ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรด าเนินการ
เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น  
- สรรหามาตรการในการดึงดูดนิสิตของคณะ
ที่มีนิสิตที่ลงทะเบียนต่ ากว่าจ านวน 
ที่ประกาศให้ได้ผลด าเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
- การศึกษาวิจัยเชิงลึกในเรื่องที่เก่ียวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการรับเข้า การคงอยู่ และการ
ส าเร็จการศึกษาของนิสิตของมหาวิทยาลัย 
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 การอบรม การจัดท าวิทยานิพนธ์ และ
การก าหนดระยะเวลาในการเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรทีส่่งผลให้อัตราการคงอยู่และ 
การส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น 
- กระบวนการติดตามการได้งานท าของ
บัณฑิตในรายหลักสูตรจะท าให้ได้ข้อมูล
แนวโน้มของความต้องการของตลาดแรงงาน
มาใช้ในการบริหารงานหลักสูตร และ/หรือ 
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

C.2 การได้งานท าของ
บัณฑิต หรือการใช้
ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพ 

ส่วนงานมีส่วนร่วมและบูรณาการงาน
ในการส่งเสริม สนับสนุนการเตรียม
ความพร้อมระหว่างการศึกษาและก่อน
จบการศึกษา เช่น สหกิจศึกษา พัฒนา
ภาษาอังกฤษ พัฒนาสมรรถนะด้าน
คอมพิวเตอร์ และการจัด Job fair  
เป็นต้น ท าให้บัณฑิตทุกระดับมีโอกาส
ได้งานท าสูงขึ้น 

การพัฒนาและให้ความรู้การพัฒนาอาชีพ 
(career development) แก่นิสิตทีม่ากขึ้น
จะช่วยเตรียมความพร้อมนิสิตให้ได้งานท า
หรือใช้ประโยชน์ความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพ (Entrepreneur) ที่เหมาะสม 
และสูงขึ้น 

C.3 คุณภาพบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ 
ประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี 
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ในระดับด/ีดีมาก 
 
 

ผลการประเมินบัณฑิตตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย การน าข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพบัณฑิตเป็นข้อมูลป้อนกลับในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตามระบบคุณภาพจะช่วยพัฒนาคุณภาพนิสิต
ให้เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามกรอบ TQF และตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว 
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C.4 ผลงานของผู้เรียน มหาวิทยาลัยมีระบบกลไก ด้าน 

การผลิตผลงานของนิสิต โดยก าหนด 
ให้นิสิตแต่ละระดับ สร้างผลงานของ
ผู้เรียน มีการสนับสนุนฯ มีการ 
ติดตามฯ และมีผลการด าเนินการตาม
เป้าหมาย 

 
 
 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยบูรพาบรรลุพันธกิจด้าน
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณา 
- ยกระดับคุณภาพผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ให้มีคุณภาพสูงขึ้นเทียบเคียง
มาตรฐานสากลมากข้ึน 
- ยกระดับคุณภาพผลงานนิสิตปริญญาตรี  
ให้เหมาะสมตามเอกลักษณ์ของหลักสูตร  
และเป็นฐานสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลผลงานผู้เรียน 
ทุกระดับ 

C.5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ 

มหาวิทยาลัยมีอาจารย์วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
และมีสัดส่วนสูงกว่ามาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยวิจัยในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของ สกอ. 

 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีคุณสมบัติของอาจารย์ 
ที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา   
- การผลักดันระบบการพัฒนาอาจารย์  
ให้มีความเชี่ยวชาญในการสอน การวิจัย  
ให้ทั่วถึงทุกส่วนงาน เพ่ือให้อาจารย์เข้าสู่มี
ต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพ่ือให้
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบ ได้ยกระดับ
ต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะ ผศ.  
เป็น รศ. และ รศ. เป็น ศ. เป็นต้น 
- การผลักดันให้อาจารย์ที่มีผลงานทาง
วิชาการไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ  
ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานหลักสูตรฯ  
โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเพ่ือแก้ปัญหา 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรฯ 

C.6 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
สนับสนุนการสร้างผลงานวิชาการของ
อาจารย์และนักวิจัยที่หลากหลาย 
ทั้งในส่วนของนโยบายด้านการวิจัย 
ที่ พรบ. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย การพัฒนา
อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุน
งบประมาณ มีการจัดตั้งหน่วยงาน  

- การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
ผลงานวิชาการและเป้าหมายด้านการวิจัย 
ทั้ง 7 ศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
- การพัฒนาคุณภาพของผลงานวิชาการให้
สูงขึ้น ทั้งผลงานในเชิงการสร้างองค์ความรู้ 
(เน้นการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพสูงขึ้น) 
และผลงานในเชิงการพัฒนานวัตกรรมที่สร้าง
ผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ 
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 (กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม) 

ที่รับผิดชอบโดยตรง 
สังคม (หมายรวมทั้งอุตสาหกรรมและชุมชน 
ที่เก่ียวข้อง) 

C.7 การก ากับมาตรฐาน
หลักสูตร 

- มหาวิทยาลัยมีการจัดการหลักสูตร 
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อย่าง
เป็นระบบ โดยการงดรับนิสิต ปรับปรุง
หลักสูตร ควบรวมหลักสูตร และปรับ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ส่งผลให้จ านวนหลักสูตร 
ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง  

- ปรับปรุงระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามการด าเนินการและการบริหาร
หลักสูตรให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ในปีการศึกษา 2561 
- ผลักดันให้สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ก าหนด 

C.8 การบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 
     C.8.1 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 
     C.8.2 การปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารสถาบัน 
 

- คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา
มหาวิทยาลัยผลักดันนโยบายในการ
บริหารจัดการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบงานต่าง ๆ ตลอดจนท าการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารมหาวิทยาลัย เช่นการปรับปรุง
ระบบสวัสดิการของพนักงานให้ 
เท่าเทียมกันตามข้อเสนอแนะของ 
สภาพนักงาน การจัดตั้งส่วนงานที่สอด
รับการการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  
ได้แก่ บัณฑิตวิทยาลัย และกองบริหาร 
การวิจัยและนวัตกรรม เป็นต้น 
- อธิการบดีและทีมบริหารมีศักยภาพ
สูง สามารถผลักดันนโยบายและงาน
ส าคัญได้ส าเร็จ และด าเนินการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

- การน าผลการประเมินการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่
แทนสภามหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการ
ตามระบบคุณภาพ 
- การน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี ใช้ในการด าเนินการตามระบบ
คุณภาพ เพ่ือพัฒนาผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดีอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
 

C.9 ผลการบริหารและ
จัดการของผู้บริหาร
สถาบัน 

- ผู้บริหารระดับสูง มีภารกิจหลัก 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
คือ การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล 
ในองค์กร ซึ่งผลการด าเนินงานพบว่า
เป็นไปตามเป้าหมาย ตามภารกิจ 
ทีก่ าหนดไว้ 

- ปรับปรุงระบบกลไกการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ที่ครอบคลุมทุกผลผลิต และการน าผลที่ได้มา
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
- ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการความ
เสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากขึ้น 
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 - มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงแผน

ยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาประเทศ มีการจัดท าข้อตกลง
กับคณบดีบางคณะเพ่ือร่วมกันผลักดัน
การบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามแผนฯ 

- ปรับปรุงระบบและกลไกการจัดการความรู้
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
- ปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับติดตาม
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน 

C.10 บุคลากรได้รับ 
การพัฒนา 

 การมอบหมายหน่วยงานให้รับผิดชอบในการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการพัฒนาบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามแบบ
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของ
พนักงานและลูกจ้าง โดยเฉพาะการก ากับ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่เห็น
ผลน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและกระตุ้น 
ให้เกิดการท าผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

C.11 ข้อมูลป้อนกลับ
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการได้ข้อมูล
ป้อนกลับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
หลากหลายและครอบคลุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 6 กลุ่ม  
 
 

การก ากับให้มีการแสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากช่องทางต่างๆที่ได้
ก าหนดไว้และน าข้อมูลป้อนกลับฯ มาใช้ใน
การพัฒนามหาวิทยาลัย ตามกระบวนการ
คุณภาพ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย จะน าสู่ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

C.12 การบริการวิชาการ
แก่สังคมของคณะและ
สถาบัน 

มหาวิทยาลัย อยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่ของประเทศ ทั้งภาคการ
ผลิตและภาคการบริการ รวมทั้งเป็น
ศูนย์กลาง EEC มีการบริการวิชาการ
แบบหารายได้และมีการบูรณาการการ
บริการวิชาการร่วมกับพันธกิจอ่ืน ๆ 
จ านวนมาก ตามค่านิยมองค์กร  
“ความรับผิดชอบต่อสังคม” 

- ผลักดันระบบการบริหารจัดการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีการบูรณาการ
กับส่วนงานต่าง ๆ โดยทั่ว เช่น ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร และระบบ  
one stop service เป็นต้น 
- การด าเนินการการบริการวิชาการเชิงรุก
แบบสาธารณประโยชน์ (แบบให้เปล่า) แก่
ชุมชนและสังคม โดยใช้ระบบคุณภาพจะช่วย
ส่งเสริมความเป็นที่พ่ึงพาได้ของสังคม 
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
  - การบริการวิชาการเชิงรุกที่เน้นแบบ 

หารายได้กับหน่วยงานอุตสาหกรรมในภาค
เศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ระบบคุณภาพ 
จะช่วยส่งเสริมการพึ่งพาได้ของตนเอง ตาม
แนวทางการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

C.13 การส่งเสริม
สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - การก าหนดขอบเขต/นิยาม/เป้าหมายของ
การด าเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
ที่ชัดเจนจะช่วยสนองตอบต่อวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
- การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
โดยใช้ระบบคุณภาพ ตามเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน
รอบข้างจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้องค์กร 
มีความโดดเด่นในพันธกิจหลักนี้ 
- คัดเลือกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และน ามาพัฒนาให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน 

ตัวบ่งชี้เลือก 
S.1 จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในพ้ืนที่
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศและ
เป็นศูนย์กลาง EEC มหาวิทยาลัยได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภาคเอกชน
และภาครัฐจ านวนมาก โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก
รัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ใน
ปีงบประมาณ 2560 ที่สูงขึ้นแบบ 
ก้าวกระโดด 
 
 
 

- การพัฒนากลไกและกระบวนการ 
แสวงหางบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนที่มิใช่แหล่งทุนจากงบประมาณ
แผ่นดินหรือจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ให้สูงขึ้น 
- ระบบและกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมให้
อาจารย์และบุคลากรแสวงหาเงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายนอกสถาบัน 
ในลักษณะเชิงรุก จากหน่วยงานภาครัฐ  โดย
ใช้โจทย์ปัญหาของประเทศ และหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยใช้โจทย์ปัญหาอุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย์ ที่อิงกับความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย จะช่วยยกระดับแนวโน้มจ านวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวบ่งชี้ จุดแข็ง เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ 
S.2 Student Mobility 
- Inbound/outbound, 
part – time /full - 
time of international 
students 

มหาวิทยาลัยมีสมรรถนะหลัก 
“ความสามารถในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ” 
 

- ใช้สมรรถนะหลักด าเนินการเชิงรุกสร้าง
ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาใน
ต่างประเทศให้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิต 
อย่างบูรณาการ 
- ควรน าผลจ านวนนิสิตต่างชาตทิี่ลดลง 
อย่างต่อเนื่อง มาวิเคราะห์หาสาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไข 

S.3 Green University ต าแหน่งที่ตั้งและสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน รองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
(Sustainable University) 
 
 
 

การถ่ายทอดนโยบายลงสู่ทุกภาคส่วน  
บูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และเทียบเคียง 
รวมถึงการให้การเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้การพัฒนา Green 
University เห็นผลชัดเจนเปน็รูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และฝังลึกเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

S.4 การด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

มีระบบสารสนเทศช่วยในการติดตาม
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

การแก้ไข missing link ในบางระบบและ
กลไกที่ยังไม่สมบูรณ์ด้วยระบบคุณภาพที่
เหมาะสมจะช่วยให้การด าเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีความส าเร็จ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง 

1. การรายงานการประเมินตนเองควรพัฒนาให้สอดรับกับโครงร่างองค์กรและอยู่ในรูปของระบบคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สนับสนุนการประเมินตนเองที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงในระบบต่างๆ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. พนักงาน นิสิต บัณฑิต มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในความรักและผูกพันกับ
มหาวิทยาลัย 

2. ภาระงบลงทุนของส่วนงาน ควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
3. กฎระเบียบ ข้อบังคับใหม่ที่ใช้แก้ปัญหาในบริบทปัจจุบัน เมื่อสถานการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้ว 

อาจพิจารณาทบทวนให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไป 
4. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาสร้างกลไกในการใช้ศักยภาพจากศิษย์เก่า เพ่ือสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่0889/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2560 

-------------------------------  
 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
บูรพา ระดับมหาวิทยาลัย ตามระบบ CUPT QA จ านวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่  
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ส าหรับผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560  
ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัย 
อ านาจตามความในมาตรา 26 และมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 จึง 
แต่งตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง  ประธานกรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร  กรรมการ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

5. รองศาสตราจารย์พิริยา  ศุภศรี   กรรมการ 
(บุคคลภายใน) 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
(บุคคลภายใน) 

7. นางนิตยา  โคตรศรีเมือง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว    ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวสุธารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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  ให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
1. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) ของ 

มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้ค าแนะน าและชี้ประเด็นส าคัญในการปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนา แก่มหาวิทยาลัย 
บูรพา และขอข้อมูลหลักฐานเพ่ิมเติม ในกรณีที่ข้อมูลหลักฐานไม่สมบูรณ์ 

2. ท าการตรวจประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจประเมิน เพื่อยืนยันสภาพจริง 
ของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยบูรพา 

3. วิเคราะห์ แสดงจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา ในการด าเนินการจัดการศึกษาภายใน 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ในแต่ละองค์ประกอบและในภาพรวม 

4. รายงานผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย 
บูรพา เสนอต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

  โดยให้คณะกรรมการฯ มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0511/2554 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2554 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 หรอืจนกว่าการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 จะด าเนินการแล้วเสร็จ 
  หรือจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่  12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 
 

(ลงชื่อ)            สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ 
       (รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 
                   ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ณ ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี 
* * * * * * * * * * * *  

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
เวลา กิจกรรมด าเนินการ 

08:30 – 09:00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบกันที่ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 
อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

09:00 – 09:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน เพ่ือวางแผนการด าเนินงานในการประเมินฯ 
และเตรียมความพร้อมก่อนพบและสัมภาษณ์คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

09:30 – 09:40 น. 
 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา แจ้งก าหนดการประเมินฯ และแนะน า 
   คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประเมินฯ และแนะน าคณะกรรมการ 
   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา  
 ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
   ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

09:40 – 11:30 น. 
 

สัมภาษณ์คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร   
ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 

11:30 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ และคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ห้องอาหารปทุมมาศ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 

13:00 – 15:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ออกเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยบูรพา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
15:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ เดินทางถึงมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุม 922 ชั้น 9 อาคาร ภปร   

15:00 – 15:30 น.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย และแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา น าเสนอสรุปผลการด าเนินงานการประกัน 
   คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร   
(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม) 

15:30 – 16:30 น. สัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย 
 อธิการบดี  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยอธิการบดี 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร 

18:00 – 20:00 น. มหาวิทยาลัยบูรพา เลี้ยงรับรองอาหารค่ า คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ณ ร้านอาหาร Melon Cafe บางแสน 

https://www.wongnai.com/restaurants/310463Wx-melon-cafe-melon-jj-farm
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วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เวลา กิจกรรมด าเนินการ 

08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7  
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทีม A  

1. รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
2. รศ.ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช 
3. ผศ.นพ.สมชาย  ยงศิริ 
เลขานุการ  ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล 
              ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ า 
ผู้ประสานงาน  นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์ 
                   นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ 

ทีม B 
1. รศ.ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  
2. ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร 
3. รศ.พิริยา  ศุภศรี 
เลขานุการ  ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร 
               ผศ.ดร.อรวรีย์  อิงคเตชะ 
               ดร.เวธกา  กลิ่นวชิิต 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว 
                   น.ส.สุธารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์ 

09:00 – 10:00 น. สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงานวิชาการ 
ประกอบด้วย 
 คณบดี จ านวน 20 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร 
 

สัมภาษณ์ผู้บริหารส่วนงานสนับสนุน 
ประกอบด้วย 
 ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน/หัวหน้าส านักงาน  
    จ านวน 8 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร ภปร 

10:00 – 11:00 น. สัมภาษณ์ศิษย์ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
 นิสิตชั้นปีที่ 1 – 2  
 นิสิตชั้นปีที่ 3 – 5 หรือ นิสิตที่ก าลังท า 
    วิทยานิพนธ์   
    จ านวน 24 คน 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร 

สัมภาษณ์อาจารย์ ประกอบด้วย 
 อาจารย์ผู้สอนวิชาทฤษฎี 
 อาจารย์ผู้สอนวิชาปฏิบัติการ  

จ านวน 24 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร ภปร 

11:00 – 12:00 น. การเยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานอธิการบดี 

ประกอบด้วย 
 กองแผนงาน 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
    กองบริการการศึกษา 
 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  
 กองคลังและทรัพย์สิน 

สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย  
 ส่วนงานวิชาการ   
 ส่วนงานสนับสนุน 

จ านวน 21 คน 
ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร ภปร 
 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชั้น 9 
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วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ต่อ) 

เวลา กิจกรรมด าเนินการ 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
 ทีม A  

1. รศ.ดร.ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง 
2. รศ.ดร.ประณัฐ  โพธิยะราช 
3. ผศ.นพ.สมชาย  ยงศิริ 
เลขานุการ  ผศ.ดร.ณยศ  คุรุกิจโกศล 
               ดร.พิมลพรรณ  เลิศล้ า 
ผู้ประสานงาน  นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์ 
                   นางสาวนุภาพรรณ  ปลื้มใจ 

ทีม B 
1. รศ.ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์  
2. ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร 
3. รศ.พิริยา  ศุภศรี 
เลขานุการ  ผศ.ดร.สมถวิล  จริตควร 
               ผศ.ดร.อรวรีย์  อิงคเตชะ 
               ดร.เวธกา  กลิ่นวชิิต 
ผู้ประสานงาน  นางสาวพัชราภรณ์  ศรีบัว 
                   น.ส.สุธารินทร์  ฐิติสุนทรลักษณ์ 

13:00 – 14:00 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า ประกอบด้วย 
 ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 0–5 ปี 
 ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 5–10 ปี   
 ศิษย์เก่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 10 ปี 
    ขึ้นไป  
    จ านวน 15 คน 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร 

สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้งานวิจัย และ
ผู้ใช้งานบริการวิชาการ 
ประกอบด้วย    จ านวน 9 คน 
 
 ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง 
 ผู้ใช้งานวิจัย 
 ผู้ใช้งานบริการวิชาการ  
ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคาร ภปร 

14:00 – 15:30 น. เยี่ยมชมสถานที่ พบผู้บริหาร และบุคลากร 
คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ณ ห้องประชุม IF-212 ชั้น 2 
ประกอบด้วย  
     - ห้องเรียน หรือห้องบรรยาย  
     - ห้องปฏิบัติการ  
     - ห้องสมุด  
     - ห้องคอมพิวเตอร์ 
     - ห้องพักอาจารย์  
     - หรือสถานที่อ่ืน ๆ 

การเยี่ยมชมหน่วยงานในสังกัด 
ส านักงานอธิการบดี 

ประกอบด้วย 
 กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 กองกฎหมาย 
 กองกลาง 
 สภาพนักงาน 
 

15:30 – 17:30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินฯ ประจ าวัน และพิจารณาคะแนน 
   ผลการประเมินในภาพรวม 
 วิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement)  
    และข้อเสนอแนะ (consensus) 
ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร ภปร 

18:00 – 20:00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ร้านอาหาร Grand Seaside ศรีราชา 
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วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เวลา กิจกรรมด าเนินการ 

08:30 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
บูรพา และเตรียมการน าเสนอ ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคาร ภปร 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชั้น 9 
13:00 – 15:00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ น าเสนอรายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา และให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และบุคลากร ร่วมรับฟังการรายงานผลการประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน อภิปราย ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวขอบคุณ มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการ 
   ประเมินฯ และถ่ายภาพร่วมกัน 
 ปิดการประชุม และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา 
ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคาร ภปร 
(ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการประชุม) 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
ผู้ประสานงาน :  นางสาวจันทร์พร  สุดจ านงค์  โทร. 087 – 5817816 
 e-mail : jhunporn@hotmail.com, jhunporn@go.buu.ac.th 
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ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ 

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 2 

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 18 - 
 

การสัมภาษณ์คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร  ชนเห็นชอบ ชั้น 6 ห้อง 1  

อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมการก่อนการประเมินฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 20 - 
 

รองศาสตราจารย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
น าเสนอสรุปผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



- 21 - 
 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



- 22 - 
 

เยี่ยมชมส่วนงานของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



- 23 - 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการประเมินด้วยวาจา ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 

ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 ส านักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


