
แผนการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

ที ่ กิจกรรมด าเนนิการ ก าหนดการ (พ.ศ. 2560) 
ส่วนงานเก็บข้อมูลระยะเวลา 12 เดือน (ระหวา่งวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

1 คณะ ฯ จัดโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาด้านแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาบุคลากร  
และการประกันคุณภาพการศกึษา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

6 - 8 มกราคม 

2 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Introduction to EdPex  
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การด าเนินการที่เป็นเลศิ” 

6 กุมภาพันธ์ 

3 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดการความรู้” 9 – 10 กุมภาพันธ์  
4 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 

ภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA” ประจ าปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

3 – 4 พฤษภาคม 

5 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดับคณะและสถาบนั ตามเกณฑ์ CUPT QA” ประจ าปีการศึกษา 2559  

8 – 9 พฤษภาคม 

6 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ระดับคณะและระดับสถาบนั จัดโดย ทปอ. 

เมษายน – มิถุนายน 

7 โครงการเสวนา เรื่อง Outcome - Based Education (OBE) and AUN – QA  
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2559 

23 - 24  พฤษภาคม   

8 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2559” 

พฤษภาคม 

9 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่าง
องคก์ร (Organization Profile: OP)” 

พฤษภาคม 

10 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับคณะ ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจ าปีการศึกษา 2559” 

พฤษภาคม 

11 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชโ้ปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา (CHE QA 
ONLINE SYSTEM)” 

พฤษภาคม  

12 คณะ ฯ จัดโครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง” มิถุนายน 
13 คณะ ฯ ด าเนินการจัดส่ง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ให้งานประกัน

คุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา หลักสูตรละ 1 เล่ม และ CD บันทึกข้อมูล  
จ านวน 1 แผ่น 

1 - 20 กรกฎาคม 

14 คณะ ฯ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 1 – 21 สิงหาคม 
15 คณะ ฯ ด าเนินการจัดส่ง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ใหง้านประกันคุณภาพ

การศึกษา กองบรกิารการศกึษา จ านวน 1 เล่ม และ CD บันทึกขอ้มูล จ านวน 1 แผ่น 
1 – 18 สิงหาคม 

16 คณะ ฯ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2559 28 – 29 สิงหาคม 
17 คณะ ฯ ด าเนินการกรอกขอ้มูล รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผล 

การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (CAR) ในระบบ CHE QA Online 
แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 

18 คณะ ฯ ด าเนินการจัดส่ง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ให้งานประกันคุณภาพการศกึษา กองบริการการศกึษา ดังนี้ 

1. รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร  
จ านวนหลักสูตรละ 1 เล่ม และ CD บันทึกข้อมูล จ านวนหลักสูตรละ 1 แผ่น 
     2.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ 
จ านวน 1 เล่ม และ CD บันทึกขอ้มูล จ านวน 1 แผ่น 

ภายในวันที่ 30 กันยายน 

 



 
แผนการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

ที ่ กิจกรรมด าเนนิการ ก าหนดการ (พ.ศ. 2560) 
ส่วนงานเก็บข้อมูลระยะเวลา 12 เดือน (ระหวา่งวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 

19 การประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยลัย ประจ าปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 – 26 ตุลาคม 
 

20 มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “วันประกันคณุภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา”  
(BUU QA – KM DAY)  

27 พฤศจิกายน 

21 งานประกันคุณภาพการศกึษา กองบริการการศึกษา บันทึกขอ้มูล รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในระบบ CHE QA Online 

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 

22 คณะ ฯ จัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559  
ให้งานประกนัคุณภาพการศึกษา กองบรกิารการศกึษา จ านวน 1 ชุด และ CD บันทึกข้อมูล 
จ านวน 1 แผ่น 

ธันวาคม 

23 งานประกันคุณภาพการศกึษา กองบริการการศึกษา บันทึกขอ้มูล รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2559 ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา จ านวน 1 ชุด  
และ CD บันทึกข้อมูล จ านวน 1 แผ่น 

ธันวาคม 

 
ฉบับแก้ไข วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  

 
 


