แผนการดาเนินกิจกรรมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ที่

กิจกรรมดาเนินการ

กาหนดการ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)

ส่วนงานเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๑ โครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง “Introduction to EdPEx เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ”
๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาการจัดการความรู้”
๓ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙”
๕ โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน จัดโดย ทปอ. (รอกำหนดกำรจำก ทปอ)
๖ โครงการอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างองค์กร
(Organization Profile : OP)” จานวน ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ครั้งที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA
ONLINE SYSTEM)”
๘ ส่วนงานดาเนินการจัดส่ง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา หลักสูตรละ ๑ เล่ม
และ CD บันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น
๙ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๐ ส่วนงานดาเนินการจัดส่ง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา จานวน ๑ เล่ม
และ CD บันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น
๑๑
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙

๖ กุมภาพันธ์
๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์

๑๘ – ๑๙ เมษายน
๓ – ๔ พฤษภาคม
๓๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน
๘ – ๙ พฤษภาคม
เมษายน – มิถุนายน

๒๖ เมษายน
๑๙ มิถุนายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
สิงหาคม – กันยายน
แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๐ กันยายน

-๒ที่
กิจกรรมดาเนินการ
กาหนดการ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑๒ ส่วนงานดาเนินการกรอกข้อมูล รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงาน
แล้วเสร็จภายใน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ในระบบ CHE QA Online
วันที่ ๓๐ กันยายน
๑๓ ส่วนงานดาเนินการจัดส่ง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR)
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา
ดังนี้
๑. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับหลักสูตร
จานวนหลักสูตรละ ๑ เล่ม และ CD บันทึกข้อมูล จานวนหลักสูตรละ ๑ แผ่น
๒. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ระดับคณะ
จานวน ๑ เล่ม และ CD บันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น
๑๔ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจาปีการศึกษา
ระหว่าง
๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ – ๒๖ ตุลาคม
๑๕ โครงการ “วันประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU QA – KM
๒๗ พฤศจิกายน
DAY)”
๑๖ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา บันทึกข้อมูล รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (CAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
ในระบบ CHE QA Online
๑๗ ส่วนงานดาเนินการจัดส่งแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
ธันวาคม
ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา จานวน ๑ ชุด
และ CD บันทึกข้อมูล จานวน ๑ แผ่น
๑๘ งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา เสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ประจาปีการศึกษา
ธันวาคม
๒๕๕๙ ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป
ฉบับแก้ไข วันที่ ๒๑ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๑๗:๐๐ น.

