
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพระดับ

หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

รายการหลักฐาน 

๑.การก ากับ   
  มาตรฐาน 

๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. 
   - ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

-ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 

-ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
-มคอ.2 ปรับปรุง 2563 
 

๒. บัณฑิต ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ 
    - ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

-ผศ.ค าพาง   
ศรีท้าวปากด ี

-รายงานผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิต 

๒.๒ การได้งานท าหรือ  ผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   - ผลบัณฑิตปริญญาตรี ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

-ผศ.ว่าที่ร้อยตรี  
ดร.สมานชัย  
ลีพรหมมา 
-นางนิตยา  
ทองจันฮาด 

-แบบรายงานภาวการณ์มีงานท า 
-บัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่อนุมัติให้
ปริญญา ปีการศึกษา 2562 
 

๓. นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
   - การรับนักศึกษา 
   - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาต่อ 

-ผศ.สุชิลา สวัสด ี
-ผศ.ศิรินธร  จัตุชัย 

-ประกาศรับสมัครโควตา+ทั่วไป 
-ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบโควตา+ทั่วไป 
-แบบทดสอบ+ข้อสอบเข้า+สัมภาษณ์ 
-แบบรายงานประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการรับสมัคร 2563 
-โครงการเตรียมความพร้อม 
-โครงการปฐมนิเทศ 
-โครงการให้ความรู้งานประกัน 
-กิจกรรมพิสูจน์รุ่น 
-กิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพทางกาย(ก่อน) 

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
   - การควบคุมการดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 
   - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
   - การเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

-ผศ.สุชิลา สวัสด ี
-นางนิตยา    
ทองจันฮาด 

-ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
-คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา/แบบบันทึกให้
ค าปรึกษา 
-รายงานการประชุมการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ในศตวรรษท่ี 21 
-โครงการสายสัมพันธ์น้องพ่ีศรีพลศึกษา 
-กิจกรรมจัดท าวีดีโอภาพแห่งความทรงจ า 
-โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
-สมุดกิจกรรม 
 



องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพระดับ

หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

รายการหลักฐาน 

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
   - อัตราคงอยู่ 
   - อัตราการส าเร็จการศึกษา 
   - ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

-ผศ.ดร.วันชัย  
กองพลพรหม 
-ผศ.ค าพาง   
ศรีท้าวปากด ี

-รายงานอัตราคงอยู่ของนักศึกษา 
-อัตราการส าเร็จการศึกษา 
-รายงานความพึงพอใจการรับนักศึกษา/ 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

๔. อาจารย์ 
 
 
 
 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
   - การรับแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
   - การบริหารอาจารย์ 
   - การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 

-ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 
 

-ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
-สัญญาจ้าง อาจารย์พิเศษ 
-รายงานประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2565 
-ประกาศทุนวิจัย 
-แบบส ารวจความต้องการพัฒนาผู้รับผิดขอบ 
-รายงานการได้รับพัฒนาทางวิชาการ 

 ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
  - ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ ป.เอก 
  - ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่ง
วิชาการ 
  - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

-ผศ.ดร.วันชัย   
กองพลพรหม 
-นางนิตยา ทองจันฮาด 
 

-รายงานต าแหน่งทางวิชาการ 
-ผลงานทางวิชาการที่ผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ 

 ๔.๓ ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ 
   - อัตราคงอยู่ของอาจารย์ 
   - ความพึงพอใจของอาจารย์ 

-ผศ.รัตนาพร  
กองพลพรหม 

-รายงานความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 63 

๕. หลักสูตร  
   การเรียน 
   การสอนและ 
   การประเมิน 
   ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ สาระของรายวิชา 
     ในหลักสูตร 

-ผศ.ดร.วันชัย   
กองพลพรหม 

-มคอ.2 
-รายงานการประชุม 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   - การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
   - การก ากับติดตาม ตรวจสอบ 
มคอ.3 4 
   - การจัดการเรียนการสอนที่มี
การฝึกปฏิบัติ 
   - การบูรณาการ พันธกิจต่างๆ 
กับการเรียนการสอน 

-ผศ.ค าพาง   
ศรีท้าวปากด ี
-ผศ.ว่าที่ร้อยตรี  
ดร.สมานชัย 
ลีพรหมมา 
-ผศ.รัตนาพร  
กองพลพรหม 
-ผศ.สุชิลา  สวัสด ี

-แบบแจ้งความจ านงสอนรายวิชาภาคต้น/ภาค
ปลาย ปีการศึกษา 2563 
-ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดการ
เรียนการสอน ภาคต้น/ภาคปลาย  ปี
การศึกษา 2563 
-แบบรายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพอาจารย์ภาคต้น/ปลาย 
-แบบตรวจสอบคุณภาพรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3,4,5,6) 
-รายวิชาที่บูรณาการวิชาการ/วิจัย/เรียน 
-งานวิจัยที่บูรณาการ 
 
 
 



องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพระดับ

หลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

รายการหลักฐาน 

 ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
   - การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   - การตรวจสอบผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา 
   - การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร มคอ5 6 7 

-ผศ.ดร.วันชัย  
กองพลพรหม 
-ผศ.สุชิลา สวัสด ี

-ค าสั่งทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

๕.๔ ผลการพิจารณาหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษา แห่งชาติ 
   - ผลการพิจารณาตามตัวบ่งขี้ 
ตามกรอมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-ผศ.ดร.รัตนาพร  
กองพลพรหม 
-ผศ.สุชิลา สวัสด ี
-ดร.บุณยาพร  
สารมะโน 

-รายงานประชุม 5 คร้ัง 
-รายงาน มคอ.3 4 5 6 ปี 2563 
-รายงาน มคอ.7 
-รายงานทวนสอบภาคต้น/ปลาย 
-รายงานวิเคราะห์ผลการเรียนเพื่อปรับปรุงการ
เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
-รายงานการพัฒนาทางวิชาการและหรือ
วิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้ายต่อหลักสูตร 
-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 

๖. สิ่งสนับสนุน  
   การเรียนรู้ 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   - ระบบการด าเนินงานของคณะ
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
   - จ านวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
   - กระบวนการปรับปรุงความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุน 

-ผศ.ดร.วันชัย  
กองพลพรหม 
-นางนิตยา   
ทองจันฮาด 

-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานสิ่ง
สนับสนุน 
-รายงานการประชุม 
-รายงานส ารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุน 
-รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ 

 


