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มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ฉบั บ นี้ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว พระราชทานบั ต รอวยพร
ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ โครงการอบรมทางวิชาการ
เรือ่ ง “Introduction to EdPEx เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่ อ การด�ำเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ” โครงการอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “พั ฒ นาการจั ด การความรู ้ ”
การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตาม
ระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครัง้ ในรอบ ๕ ปี)
การก�ำหนดประเภทผู ้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ของทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา และผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยบูรพา
เข้าเยี่ยมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา กองบริ ก าร
การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา ขอขอบพระคุ ณ
ผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน
ที่ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ ใ นการด�ำเนิ น งานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

จุ ล สารการประกันคุณภาพการศึ ก ษา มหาวิ ทยาลั ย บู ร พา เป็ นจุ ล สารรายสามเดื อน
จัดทำ�โดย งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บทความ
ข้อความ และประเด็นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ตีพิมพ์ในจุลสารนี้
ถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะบุคคล
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โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Introduction to EdPEx เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ”
งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา
ได้จดั โครงการอบรมทางวิชาการ เรือ่ ง Introduction to EdPEx
เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ   ในวันจันทร์
ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชัน้ ที่ ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ สร้างความเข้าใจในแนวทางการน�ำเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
เพื่ อ การด�ำเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (EdPEx) มาใช้ ใ นการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยได้รบั เกียรติจาก ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
นายแพทย์ไชยวิทย์   ธนไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการอบรม
การจัดการโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน ๑๖๖
คน ผู้จัดโครงการได้ประเมินผลการด�ำเนินโครงการ พบว่าผู้เข้า
ร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการด�ำเนินการจัดอบรมฯ อยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๓.๘๓

ภาพบรรยากาศการอบรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาการจัดการความรู้”
งานประกันคุณภาพการศึกษา  กองบริการการศึกษา 
ได้จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “พัฒนาการจัดการความรู”้
ในระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
PJ ๓๐๑ ชั้น ๓  อาคาร ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนของการจัดการความรู้ แผนการ
จั ด การความรู ้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท�ำแผนการจั ด การความรู ้
แบ่ ง กลุ ่ ม ฝึ ก ปฏิ บั ติ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และถอดองค์ ค วามรู ้
การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  
พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรในการอบรม

บรรยากาศการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๙๐ คน ผู้จัดโครงการได้ประเมินผล
การด�ำเนินโครงการ มีผู้ตอบแบบประเมิน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ ของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจภาพรวมในการจัดโครงการ อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๖๓ 
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การขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี
แห่งประเทศไทย (CUPT QA Committee) วาระที่ ๓.๑ ๓.๒ และ ๓.๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขั้นตอนการขอรับประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (๑ ครั้งในรอบ ๕ ปี)
๑. สถาบั น ด�ำเนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตนเอง (Screening Assessment) ด้ ว ยวิ ธี
Desktop Assessment เพื่อให้มั่นใจได้ว่า หลักสูตรมีความพร้อมส�ำหรับการประเมินแบบเต็มรูปแบบ
๒. สถาบันรวบรวมรายชือ่ หลักสูตรทีต่ อ้ งการรับการประเมินแบบเต็มรูปแบบ เสนอต่อประธานคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของ ทปอ.
๓. สถาบันส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (Self-Assessment Report: SAR)  ตามรูปแบบ
ที่ ทปอ.  ก�ำหนด ที่ cupt.aun@gmail.com  ล่วงหน้าก่อนรับการประเมินฯ อย่างน้อย ๑ เดือน เพื่อประเมินความ
พร้อมของหลักสูตร โดย SAR ควรมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
๓.๑ มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่อง ๓ ปีอย่างเป็นระบบ มีบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตแล้ว
๓.๒ มีการน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการบริหาร
อย่างมีระบบ
๓.๓ ต้องเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยไม่มีการเปลี่ยนข้อความในเล่ม SAR  และต้องมีลิงค์ไปสู่เอกสาร
อ้างอิงและข้อมูลอ้างอิงที่สมบูรณ์
๓.๔ ต้องผ่านการกลั่นกรองและเห็นชอบของมหาวิทยาลัย/สถาบันเรียบร้อยแล้ว
๔. สถาบันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามรายชื่อที่ ทปอ. ก�ำหนดให้ โดยปีการศึกษา
ที่รับการประเมิน ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ทปอ. เลือกผู้ประเมินฯ ระดับ Senior Assessor เป็นประธาน และ Junior  และ/
หรือ Novice  Assessor  เป็นกรรมการ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนการประเมินฯ เป็นไปตามที่สถาบันก�ำหนด
๕. หลักสูตรนัดหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของหลักสูตร
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การกำ�หนดประเภทผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
๑. Apprentice Assessor
เป็นผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่สถาบันดำ�เนินการจัดอบรม โดยสามารถดำ�เนินการประเมินหลักสูตร
ตามแนวทาง Internal  Quality  Assurance  (IQA)  ภายในสถาบันตนเอง มี ๒ กลุ่ม ได้แก่
๑. Apprentice-C เป็นผูท้ ผี่ า่ นการอบรมในหลักสูตรทีเ่ ป็นไปตามที่ ทปอ.  ก�ำ หนด และได้รบั ความเห็นชอบหลักสูตรจาก ทปอ.
โดยสถาบันส่งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ทปอ. กำ�หนดมายัง ทปอ.
๒. Apprentice-U  เป็นผูท้ ผี่ า่ นการอบรมในหลักสูตรทีส่ ถาบันกำ�หนดขึน้ เอง โดยสถาบันไม่ตอ้ งส่งรายชือ่ ผูผ้ า่ นการอบรม
มายัง ทปอ.
๒. Novice Assessor
เป็นผู้ประเมินฯ ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่ ทปอ. ดำ�เนินการจัดอบรม และขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร ของ ทปอ. โดยสามารถดำ�เนินการประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA  (รอบ ๕ ปี)  ได้
โดยประเมินร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ Senior
๓. Junior Assessor
เป็นผู้ประเมินฯ ที่ ทปอ. คัดเลือกและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรของ ทปอ. โดยสามารถดำ�เนินการ
ประเมินหลักสูตรแบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (รอบ ๕ ปี) ได้ โดยประเมินร่วมกับผู้ประเมินฯ ระดับ
Senior
๔. Senior Assessor
เป็นผู้ประเมินฯ ที่ ทปอ. คัดเลือกว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ระบบ CUPT-QA และขึน้ ทะเบียนรายชือ่ ผูป้ ระเมินฯ ของ ทปอ.  โดยสามารถเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทปอ. และ
สถาบันต่าง ๆ ได้ รวมถึงเป็น ประธานคณะกรรมการประเมินฯ  รว่ มกับผูป้ ระเมินฯ ระดับ Novice  หรือ Junior  ในการประเมินหลักสูตร
แบบเต็มรูปแบบตามระบบการประเมินของ CUPT-QA (รอบ ๕ ปี)

การสร้างผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C

๑. ผู้เข้ารับการอบรมเคยผ่านการอบรมให้ความรู้เรื่อง Outcome Based Education (OBE)
๒. สถาบันดำ�เนินการจัดการอบรม อย่างน้อย ๓ วัน โดยผู้เข้ารับการอบรมดำ�เนินการเตรียม Desktop Assessment
ล่วงหน้าด้วยตนเองก่อนเข้าร่วมการอบรม และเนื้อหาการอบรมต้องครอบคลุมถึงการเขียน Assessment Report
หลังการเข้าประเมินหลักสูตร
๓. สถาบันจัดอบรมตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตรให้ครบเกณฑ์ทั้งหมด ๑๑ เกณฑ์
๔. วิทยากรหลักสำ�หรับการอบรมเกณฑ์ AUN-QA  ต้องเป็นผู้ประเมินฯ ระดับ Senior  Assessor  ที่ขึ้นทะเบียนฯ ของ
ทปอ. อย่างน้อย ๑ คน
๕. ผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินฯ ต้องทำ�รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่ ทปอ. กำ�หนด อย่างน้อย เกณฑ์ ๕ ข้อ
ที่กำ�หนดโดยวิทยากรหลักหลังการอบรม
๖. สถาบันประเมินรายงานผลการคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมฯ ตามข้อ (๕) และส่งรายชื่อให้ ทปอ. เพื่อขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ประเมินฯ ระดับ Apprentice-C Assessor ของ ทปอ.
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ปีที่ ๑๙
๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม
มาราคม - มีนาคม ๒๕๕๙
๒๕๖๐

จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยวิ ช าการ เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา  มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๙๐๓ ชั้นที่ ๙ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) ซึ่งมีข้อสรุปจากที่ประชุม ดังนี้
- แผนการด�ำเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ ASEAN UNIVERSITY
NETWORK QUALITY ASSURANCE (AUN-QA) จ�ำนวน ๓  ครั้งจ�ำแนกตามกลุ่มสาขา  โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ
เชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile : OP)” จ�ำนวน ๒ ครัง้ ครัง้ ที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจ�ำปีการศึกษา  ๒๕๕๙” รายละเอียดของแผน
กิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (http://qa.buu.ac.th)
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา  ๒๕๕๙ ที่ประชุมเห็นชอบ
เลือกคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในชุดเดียวกันกับคณะกรรมการประเมินในรอบปีการศึกษา  ๒๕๕๘
ประกอบด้วยคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย ๖ ท่าน คณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย ๒ ท่าน โดยประธาน
กรรมการประเมิน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  อนุพันธ์พิศิษฐ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
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จุลสารการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่ ๑๙
๑๘ ฉบับที่ ๑ ประจำ�เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐
๒๕๕๙

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าเยี่ยมศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไชยวิทย์ ธนไพศาล รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะ และ
บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าเยีย่ มศูนย์ฝกึ พาณิชย์นาวี เพือ่ ประชุมปรึกษาหารือ หาแนวทางพัฒนาสถาบันสมทบร่วมกัน

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