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สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่เคารพรัก

วัตถุประสงค์
{ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา
{ เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ และรายงาน
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา

กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ดร.อาณัติ ดีพัฒนา

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางนิตยา โคตรศรีเมือง
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบัว
นางสาวนุภาพรรณ ปลื้มใจ
นางสาวสุธารินทร์ ฐิติสุนทรลักษณ์

		 จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ฉบับนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรที่มี มคอ. ๑ วัน
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก (BUU & C-IQA Day)
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร” โครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน” การทดสอบ
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา (CHE 3D) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัย
บู ร พา โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการใช้ ง าน
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา (CHE 3D) และการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
		 งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ขอขอบพระคุณ ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการ
ด�ำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นจุลสารรายสามเดือน จัดท�ำโดยงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บทความ ข้อความ และประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในจุลสารนี้ ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร ที่มี มคอ. ๑
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จดั โครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร ที่มี มคอ. ๑ ในระหว่างวันที่
๑ - ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ความรู้ และฝึกทักษะการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ระดับหลักสูตร
และเพือ่ เตรียมความพร้อมให้สว่ นงานในการดำาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษารอบใหม่ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ระดับหลักสูตร
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย แลกเปลีย่ น เรียนรู้
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
และตั ว บ่ ง ชี้ ใ นระดั บ หลั ก สู ต ร โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีอาจารย์ประจำาหลักสูตร สำาหรับหลักสูตร ที่มี มอค. ๑ เข้าร่วมอบรมอย่างเนืองแน่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออก
(BUU & C-IQA Day)
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาได้ จั ด โครงการวั น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา และเครื อ ข่ า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ภาคตะวันออก (BUU & C-IQA Day) ในวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ หอประชุมธำรง บัวศรี กิจกรรมร่วมเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (C-IQA) สำหรับผลงานรอบ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเครือข่าย
อุดมศึกษาภาคตะวันออก

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ ๑ การนำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดี BUU & C-IQA Best Practice สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
ธำรง บัวศรี โดยแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ
- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๗ เรื่อง นำเสนอ และประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม ๑๐๑ – ๑๐๒
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๕ เรื่ อง และกลุ่ มสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี จำนวน ๑ เรื่ อง
นำเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม ๑๐๓
- ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ เรื่อง นำเสนอ และประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ณ ห้องประชุม ๒๐๒

กิจกรรมที่ ๒ การจั ด แสดงนิ ท รรศการแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี BUU & C-IQA Best Practice สำหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗
ของมหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก (C-IQA) ทั้ง ๗ สถาบัน ณ บริเวณลานห้องโถงชั้น ๑
และลานห้องโถงชั้น ๒ หอประชุมธำรง บัวศรี
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โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตร “ผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร”
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เพื่อให้การดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
“ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร” มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗		จำนวน ๒ ครั้ง		ณ ห้องประชุม ๑๐๓
ชั้น ๑ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย/การอภิปราย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะ

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
อบรมผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน หลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้รบั เกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) บรรยาย/นำฝึกปฏิบัติ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย		
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี		พรรณวิเชียร
๒. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์		มีสุข
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์		พลสารัมย์
๔. อาจารย์ปัญญานีย์		พราพงษ์
มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๒ คน

อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บรรยาย / นำฝึกปฏิบัติ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย		
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี		พรรณวิเชียร
๒. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ		นามวงศ์พรหม		
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาพร		เสกวิ และ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล
มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๑ คน

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๓ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน”
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
เพื่อให้การดำาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำาหนด งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ คณะและระดั บ สถาบั น ” มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ ในวั น ที่ ๙ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑๐๓ ชั้น ๑ หอประชุมธำารง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี
พรรณวิเชียร วิทยากรกลางจากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาฯ การอบรม
ครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมการอบรม จำานวน ๖๐ คน

การทดสอบระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ร่ ว มกั บ สำ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการอบรม
และทดสอบระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels:
CHE 3D) ในวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัย
นานาชาติ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก
นางสาวนุชนภา รืน่ อบเชย ผูอ้ าำ นวยการสำานักมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา และนางสาวมาร์ฎา ชยทัตโต ผู้อำานวยการกองบริการ
วิชาการและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรใน
การอบรม และทดสอบระบบ
การอบรมและทดสอบระบบในครัง้ นีม้ บี คุ ลากร มหาวิทยาลัย
บูรพา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เข้าร่วม จำานวน ๖๑ คน
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา (KM BUU)
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง การใช้ระบบฐานข้อมูล
การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา (KM BUU) ในวันที่ ๑๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
อาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐาน และศูนย์เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ (CL ๑๐๑)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลการจัดการความรู้ และเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการความรู้
การอบรมในครัง้ นีไ้ ด้รบั เกียรติจากวิทยากรจากสำานักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จำานวน ๓ ท่าน คือ ๑. นายจักรกฤษณ์ แม้นเหมือน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ ๒. นายเจษฏา สุขชาติ และ ๓. นายกฤตวัชร์
ไชยสิงห์ทอง มีคณาจารย์/บุคลากรเข้าร่วมอบรม จำานวน ๖๙ คน
URL: http://km.buu.ac.th/

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online for 3 Degrees Levels: CHE 3D)

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online for 3 Degrees Levels:
CHE 3D) ในวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน และศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL ๑๐๑) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ และ
ประสบการณ์ให้กับคณาจารย์ / บุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษาในการใช้งานระบบ CHE3D และเพื่อให้สามารถส่ง
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ (CHE 3D) ได้ตามที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กำาหนด
การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร จำานวน ๔ ท่าน คือ ๑. นางสาวมาร์ฎา ชยทัตโต ผู้อำานวยการ
กองบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สิน ๒. นางสาวกัญญารัตน์
ประทุมศิริ ๓. นางสาวศุลีรัตน์ สงนรินทร์ และ ๔. นายยุทธนา
สงนรินทร์ มีคณาจารย์/บุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เข้ า ร่ ว มอมรม จำ า นวน ๒๑๔ คน ผู้ ดำ า เนิ น โครงการได้ สำ า รวจ
ความพึงพอใจของการจัดโครงการ มีผลการประเมิน ดังรูป
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
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ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. กองบริการการศึกษา น�ำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี นางนิตยา
โคตรศรีเมือง ผู้รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากร
งานประกันคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�ำนวน ๑๑ ท่าน ณ ห้องประชุม ๒๐๙ ชั้น ๒ ส�ำนักงาน
อธิการบดี (อาคาร ภปร) เพื่อศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ และด้านการวิจัย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กองบริการการศึกษา
น�ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และ
บุคลากรกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวพัชรินทร์ ปินตา หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๑ ท่าน ณ ห้องประชุม ๘๐๕ ชั้น ๘
ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี (อาคาร ภปร) เพื่ อ ศึ ก ษาดู ง าน และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และด้านการวิจัย

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๖๙ ถนนลงหาดบางแสน ต�ำบลแสนสุข
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๓๑
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ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๕๔
ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

