
	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	ม�ร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ๑

สาระในฉบับ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐................................................................... หน้า ๑
บรรณาธิการแถลง............................................................................................................................................. หน้า ๒
โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Introduction to EdPEx เกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศ”............................................................................................................................ หน้า ๓
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการความรู้”.................................................................................... หน้า ๔
การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)....... หน้า ๕
การก�าหนดประเภทผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย................ หน้า ๖
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา................................................................ หน้า ๗
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี...................................................................................... หน้า ๘

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
โทร ๐-๓๘๑๐-๒๗๑๖ โทรสาร ๐-๓๘๗๔-๕๗๙๔

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐



	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙

 ๒	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา

Burapha University
Quality Assurance Bulletin

J	 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการประกัน 

	 	 คณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยับรูพา

J	 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ	 และ 

	 	 รายงานความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน 

	 	 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ปรึกษา
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมนึก		ธีระกุลพิศุทธิ์

	 ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์นายแพทยไ์ชยวทิย	์	ธนไพศาล

บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ยุวดี		รอดจากภัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
	 นางนิตยา		โคตรศรีเมือง

	 นางสาวพัชราภรณ์		ศรีบัว

	 นางสาวนุภาพรรณ		ปลื้มใจ

	 นางสาวสุธารินทร์		ฐิติสุนทรลักษณ์

วัตถุประสงค์

กองบรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ

ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก
	 จุ ลสารการประ กันคุณภาพการศึ กษา	

มหาวิทยาลัยบูรพา	 ฉบับนี้	 มี เนื้อหาเกี่ยวกับ

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว	 พระราชทานบัตรอวยพร 

ปีพุทธศักราช	๒๕๖๐	 โครงการอบรมทางวิชาการ	

เรือ่ง	“Introduction	to	EdPEx	เกณฑ์คณุภาพการศกึษา 

เพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ”	 โครงการอบรม 

เชิ งปฏิบัติการ	 “พัฒนาการจัดการความรู ้ ” 

การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตาม

ระบบการประเมนิของ	CUPT-QA	(๑	ครัง้ในรอบ	๕	ปี) 

การกำาหนดประเภทผู ้ประเมินคุณภาพภายใน	 

ระดบัหลกัสตูร	ของทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย 

การประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษา	

มหาวทิยาลยับรูพา	และผูบ้รหิารมหาวทิยาลยับรูพา

เข้าเยี่ยมศูนย์ฝึกพาณชิย์นาว	ี

	 งานประกันคุณภาพการศึกษา	 กองบริการ 

การศึกษา	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ขอขอบพระคุณ 

ผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั	คณาจารย์	และบคุลากรทกุท่าน 

ที่ ให ้ความอนุเคราะห ์ ในการดำา เนินงานการ 

ประกันคุณภาพการศกึษาเป็นอย่างดี

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวด ี รอดจากภัย

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธกิารบดฝี่ายวชิาการ

	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐

 ๒	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

 จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจุลสารรายสามเดือน 

จัดทำาโดย งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บทความ 

ข้อความ และประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในจุลสารนี้ 

ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล



	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	ม�ร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 3

	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 3

โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Introduction to EdPEx เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำาเนินการที่เป็นเลิศ”

ภาพบรรยากาศการอบรม

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	 กองบริก�รก�รศึกษ� 

ได้จัดโครงก�รอบรมท�งวชิ�ก�ร	เรือ่ง	Introduction	to	EdPEx	

เกณฑ์คณุภ�พก�รศกึษ�เพือ่ก�รดำ�เนนิก�รทีเ่ป็นเลศิ			ในวนัจนัทร์ 

ที่	 ๖	 กุมภ�พันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เวล�	 ๐๘.3๐	 -	 ๑๖.3๐	 น.	 

ณ	ห้องประชมุ	MD	๖๐๑	ช้ันที	่๖	อ�ค�รสมเด็จพระเทพรตันร�ชสดุ� 

คณะแพทยศ�สตร์	 มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพือ่สร้�งคว�มเข้�ใจในแนวท�งก�รนำ�เกณฑ์คณุภ�พก�รศกึษ� 

เ พ่ือก�รดำ� เนินก�รที่ เป ็นเลิศ	 (EdPEx)	 ม�ใช ้ ในก�ร 

ประกนัคณุภ�พภ�ยใน	โดยได้รบัเกยีรตจิ�ก	ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ 

น�ยแพทย์ไชยวิทย์	 	 ธนไพศ�ล	 รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร 

มห�วิทย�ลัยบูรพ�	เป็นวิทย�กรในก�รอบรม

	 ก�รจัดก�รโครงก�รในครั้งน้ีมีผู้เข้�ร่วม	 จำ�นวน	 ๑๖๖	

คน	ผู้จัดโครงก�รได้ประเมินผลก�รดำ�เนินโครงก�ร	พบว่�ผู้เข้�

ร่วมโครงก�รมคีว�มพงึพอใจในก�รดำ�เนนิก�รจดัอบรมฯ	อยู่ใน

ระดับม�ก	ค่�เฉลี่ย	เท่�กับ	3.๘3



	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙

 4	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการความรู้”

บรรยากาศการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐

 4	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	 กองบริก�รก�รศึกษ�	 

ได้จดัโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัตกิ�ร	เรือ่ง	“พฒัน�ก�รจดัก�รคว�มรู”้	 

ในระหว่�งวันที่	๙	–	๑๐	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	

PJ	 3๐๑	 ชั้น	 3	 อ�ค�ร	 ศ�สตร�จ�รย์ประยูร	 จินด�ประดิษฐ์	

มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู ้เข้�ร่วมอบรม 

มีคว�มรู้	 คว�มเข้�ใจในข้ันตอนของก�รจัดก�รคว�มรู้	 แผนก�ร

จัดก�รคว�มรู ้ 	 ฝ ึกปฏิบัติก�รจัดทำ�แผนก�รจัดก�รคว�มรู ้ 

แบ่งกลุ ่มฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 และถอดองค์คว�มรู ้ 

ก�รอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจ�ก	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ปร�นี		

พรรณวิเชียร	เป็นวิทย�กรในก�รอบรม

	 ก�รจัดโครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รในครั้งนี้มีผู้เข้�ร่วมโครงก�ร	 จำ�นวน	 ๙๐	 คน	 ผู้จัดโครงก�รได้ประเมินผล 

ก�รดำ�เนินโครงก�ร	 มีผู้ตอบแบบประเมิน	 ๘๐	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๘.๘๙	 ของผู้เข้�ร่วมโครงก�ร	 ผลก�รประเมิน 

คว�มพึงพอใจภ�พรวมในก�รจัดโครงก�ร	อยู่ในระดับดีม�ก	มีค่�เฉลี่ย	4.๖3	



	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	ม�ร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ๕

ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)

	 ๑.	สถ�บันดำ�เนินก�รประเมินหลักสูตรเบื้องต้นด้วยตนเอง	 (Screening	 Assessment)	 ด ้วยวิธี 

Desktop	Assessment	เพื่อให้มั่นใจได้ว่�	หลักสูตรมีคว�มพร้อมสำ�หรับก�รประเมินแบบเต็มรูปแบบ

	 ๒.	สถ�บันรวบรวมร�ยชือ่หลกัสตูรทีต้่องก�รรบัก�รประเมนิแบบเตม็รปูแบบ	เสนอต่อประธ�นคณะกรรมก�ร 

ประกันคุณภ�พภ�ยในของ	ทปอ.

	 3.	สถ�บันส่งไฟล์ร�ยง�นก�รประเมินตนเองของหลักสูตร	(Self-Assessment	Report:	SAR)		ต�มรูปแบบ

ที่	ทปอ.		กำ�หนด	ที่	cupt.aun@gmail.com		ล่วงหน้�ก่อนรับก�รประเมินฯ	อย่�งน้อย	๑	เดือน	เพื่อประเมินคว�ม

พร้อมของหลักสูตร	โดย	SAR	ควรมีร�ยละเอียดอย่�งน้อย	ดังนี้

	 	 3.๑	 มีก�รเก็บข้อมูลต่อเนื่อง	3	ปีอย่�งเป็นระบบ	มีบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตแล้ว

	 	 3.๒	 มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้เพื่อก�รพัฒน�คุณภ�พให้เกิดประโยชน์ในก�รปรับปรุงคุณภ�พของก�รบริห�ร 

อย่�งมีระบบ

	 	 3.3	 ต้องเป็นร�ยง�นฉบับสมบูรณ์	โดยไม่มีก�รเปลี่ยนข้อคว�มในเล่ม	SAR		และต้องมีลิงค์ไปสู่เอกส�ร

อ้�งอิงและข้อมูลอ้�งอิงที่สมบูรณ์

	 	 3.4	 ต้องผ่�นก�รกลั่นกรองและเห็นชอบของมห�วิทย�ลัย/สถ�บันเรียบร้อยแล้ว

	 4.	สถ�บันแต่งตั้งคณะกรรมก�รประเมินฯ	 ระดับหลักสูตร	 ต�มร�ยชื่อที่	 ทปอ.	 กำ�หนดให้	 โดยปีก�รศึกษ� 

ที่รับก�รประเมิน	๒๕๕๙	–	๒๕๖๐	ทปอ.	เลือกผู้ประเมินฯ	ระดับ	Senior	Assessor	เป็นประธ�น	และ	Junior		และ/

หรือ	Novice		Assessor		เป็นกรรมก�ร	ทั้งนี้	ค่�ตอบแทนก�รประเมินฯ	เป็นไปต�มที่สถ�บันกำ�หนด

	 ๕.	หลักสูตรนัดหม�ยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	ของหลักสูตร	

	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ๕

		 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 ที่ประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย	 (CUPT	 QA	 Committee)	 วาระที่	 ๓.๑	 ๓.๒	 และ	 ๓.๕	 ครั้งที่	 ๓/๒๕๕๙ 

วันเสาร์ที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙

การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)



	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙

 ๖	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐

 ๖	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

การกำาหนดประเภทผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การสร้างผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C
๑.	ผู้เข้�รับก�รอบรมเคยผ่�นก�รอบรมให้คว�มรู้เรื่อง	Outcome	Based	Education	(OBE)

๒.	สถ�บันดำ�เนินก�รจัดก�รอบรม	อย่�งน้อย	3	วัน	 โดยผู้เข้�รับก�รอบรมดำ�เนินก�รเตรียม	Desktop	Assessment	  

	 ล่วงหน้�ด้วยตนเองก่อนเข้�ร่วมก�รอบรม	 และเนื้อห�ก�รอบรมต้องครอบคลุมถึงก�รเขียน	 Assessment	 Report	  

	 หลังก�รเข้�ประเมินหลักสูตร	

3.	สถ�บันจัดอบรมต�มเกณฑ์	AUN-QA	ระดับหลักสูตรให้ครบเกณฑ์ทั้งหมด	๑๑	เกณฑ์	

4.	วิทย�กรหลักสำ�หรับก�รอบรมเกณฑ์	AUN-QA		ต้องเป็นผู้ประเมินฯ	ระดับ	Senior		Assessor		ที่ขึ้นทะเบียนฯ	ของ	 

	 ทปอ.	อย่�งน้อย	๑	คน	

๕.	ผู้ผ่�นก�รอบรมผู้ประเมินฯ	 ต้องทำ�ร�ยง�นผลก�รประเมินต�มรูปแบบที่	 ทปอ.	 กำ�หนด	 อย่�งน้อย	 เกณฑ์	 ๕	 ข้อ 

	 ที่กำ�หนดโดยวิทย�กรหลักหลังก�รอบรม	

๖.	สถ�บันประเมินร�ยง�นผลก�รคัดเลือกผู้ผ่�นก�รอบรมฯ	 ต�มข้อ	 (๕)	 และส่งร�ยชื่อให้	 ทปอ.	 เพื่อขอขึ้นทะเบียน 

	 เป็นผู้ประเมินฯ	ระดับ	Apprentice-C	Assessor	ของ	ทปอ.

๑. Apprentice Assessor 

	 เป็นผู้ประเมินฯ	 ที่ผ่�นก�รอบรมในหลักสูตรที่สถ�บันดำ�เนินก�รจัดอบรม	 โดยส�ม�รถดำ�เนินก�รประเมินหลักสูตร 

ต�มแนวท�ง	Internal		Quality		Assurance		(IQA)		ภ�ยในสถ�บันตนเอง	มี	๒	กลุ่ม	ได้แก่

	 ๑.	Apprentice-C	เปน็ผูท้ีผ่�่นก�รอบรมในหลกัสตูรทีเ่ปน็ไปต�มที	่ทปอ.		กำ�หนด	และไดร้บัคว�มเหน็ชอบหลกัสตูรจ�ก	ทปอ. 

โดยสถ�บันส่งร�ยชื่อผู้ผ่�นก�รอบรมที่เป็นไปต�มเงื่อนไขที่	ทปอ.	กำ�หนดม�ยัง	ทปอ.

	 ๒.	Apprentice-U		เป็นผูท่ี้ผ�่นก�รอบรมในหลกัสตูรทีส่ถ�บนักำ�หนดขึน้เอง	โดยสถ�บนัไมต่อ้งสง่ร�ยชือ่ผูผ้�่นก�รอบรม

ม�ยัง	ทปอ.	

๒. Novice Assessor

	 เป็นผู้ประเมินฯ	 ท่ีผ่�นก�รอบรมในหลักสูตรที่	 ทปอ.	 ดำ�เนินก�รจัดอบรม	 และขึ้นทะเบียนร�ยชื่อผู้ประเมินฯ	 ระดับ

หลกัสตูร	ของ	ทปอ.	โดยส�ม�รถดำ�เนนิก�รประเมนิหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบต�มระบบก�รประเมนิของ	CUPT-QA		(รอบ	๕	ป)ี		ได	้ 

โดยประเมินร่วมกับผู้ประเมินฯ	ระดับ	Senior

๓. Junior Assessor 

	 เป็นผู้ประเมินฯ	ที่	ทปอ.	คัดเลือกและขึ้นทะเบียนร�ยชื่อผู้ประเมินฯ	ระดับหลักสูตรของ	ทปอ.	โดยส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบต�มระบบก�รประเมินของ	CUPT-QA	(รอบ	๕	ปี)	ได้	โดยประเมินร่วมกับผู้ประเมินฯ	ระดับ	

Senior

๔. Senior  Assessor

	 เป็นผู้ประเมินฯ	 ท่ี	 ทปอ.	 คัดเลือกว่�เป็นผู้ที่มีคว�มเข้�ใจในเจตน�รมณ์และแนวท�งก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ� 

ภ�ยใตร้ะบบ	CUPT-QA	และขึน้ทะเบยีนร�ยชือ่ผูป้ระเมนิฯ	ของ	ทปอ.		โดยส�ม�รถเปน็วทิย�กรอบรมหลักสูตรต่�ง	ๆ 	ของ	ทปอ.	และ

สถ�บนัต�่ง	ๆ 	ได	้รวมถงึเปน็	ประธ�นคณะกรรมก�รประเมนิฯ		รว่มกบัผูป้ระเมนิฯ	ระดบั	Novice		หรอื	Junior		ในก�รประเมินหลักสูตร 

แบบเต็มรูปแบบต�มระบบก�รประเมินของ	CUPT-QA	(รอบ	๕	ปี)



	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	ม�ร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 7

	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

	 เมื่อวันอังค�รท่ี	 ๒๑	 มีน�คม	 	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เวล�	๑3.3๐	น.	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 น�ยแพทย์ไชยวิทย์	 ธนไพศ�ล 

รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร	 เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	 มห�วิทย�ลัยบูรพ� 

ครั้งที่	๑/๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	๙๐3	ชั้นที่	๙	อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี	(อ�ค�ร	ภปร)	ซึ่งมีข้อสรุปจ�กที่ประชุม	ดังนี้

	 -	 แผนก�รดำ�เนินกิจกรรมสนับสนุนก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	จะมีก�รจัดโครงก�ร

อบรมเชิงปฏิบัติก�ร	 เรื่อง	 ระบบก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน	 ระดับหลักสูตร	 ต�มเกณฑ์	 ASEAN	UNIVERSITY	

NETWORK	QUALITY	 ASSURANCE	 (AUN-QA)	 จำ�นวน	 3	 ครั้งจำ�แนกต�มกลุ่มส�ข�	 โครงก�รอบรมสัมมน�วิช�ก�ร 

เชงิปฏิบตักิ�ร	เรือ่ง	“ก�รเขยีนโครงร่�งองค์กร	(Organization	Profile	:	OP)”	จำ�นวน	๒	ครัง้	ครัง้ที	่๑	ณ	มห�วทิย�ลยับูรพ�	 

วิทย�เขตสระแก้ว	ครั้งที่	๒	ณ	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	บ�งแสน	โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	เรื่อง	“ระบบก�รประกันคุณภ�พ 

ก�รศึกษ�ภ�ยใน	 ระดับคณะและสถ�บัน	 ต�มเกณฑ์	 CUPT	 QA	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙”	 ร�ยละเอียดของแผน 

กิจกรรมสนับสนุนก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	๒๕๕๙	ดูร�ยละเอียดได้ที่

เว็บไซต์ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	(http://qa.buu.ac.th)

	 -	 ก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยใน	 ระดับมห�วิทย�ลัย	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๙	 ท่ีประชุมเห็นชอบ 

เลือกคณะกรรมก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในชุดเดียวกันกับคณะกรรมก�รประเมินในรอบปีก�รศึกษ�	 ๒๕๕๘	

ประกอบด้วยคณะกรรมก�รภ�ยนอกมห�วิทย�ลัย	 ๖	 ท่�น	 คณะกรรมก�รภ�ยในมห�วิทย�ลัย	 ๒	 ท่�น	 โดยประธ�น 

กรรมก�รประเมิน	คือ	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.วิภ�วี		อนุพันธ์พิศิษฐ์	คณะแพทยศ�สตร์	มห�วิทย�ลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 7



	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๘	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๕๙

 ๘	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตเลขที่	๑/๒๕๕4
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๖๙	ถนนลงห�ดบ�งแสน	ตำ�บลแสนสุข

อำ�เภอเมือง	จังหวัดชลบุรี	๒๐๑3๑

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๙	 กุมภ�พันธ์	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์	 น�ยแพทย์ไชยวิทย์	 ธนไพศ�ล	 รองอธิก�รบด ี

ฝ่�ยวิช�ก�ร	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	รองศ�สตร�จ�รย์	ดร.ณกร	อินทร์พยุง	คณบดีคณะโลจิสติกส์	พร้อมทีมผู้บริห�รคณะ	และ

บคุล�กรกองบรกิ�รก�รศกึษ�	เข้�เยีย่มศนูย์ฝึกพ�ณชิย์น�ว	ีเพือ่ประชมุปรกึษ�ห�รอื	ห�แนวท�งพฒัน�สถ�บนัสมทบร่วมกนั

	 จุลส�รก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�	 ปีที่	๑๙	ฉบับที่	๑	ประจำ�เดือน	มกร�คม	-	มีน�คม	๒๕๖๐

 ๘	 ง�นประกันคุณภ�พก�รศึกษ�	กองบริก�รก�รศึกษ�	มห�วิทย�ลัยบูรพ�


