
ปฏิทินปฏิบัติการคณะครุศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

25-27 กรกฎาคม 2560 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 
28 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 
19 สิงหาคม 2560 โครงการราตรีสีฟ้า Neon Night คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 

สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นแอโรบิค) สาขาวิชาพลศึกษา 
สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 โครงการพี่สอนน้อง (จัดทุกวันพุธ) สาขาวิชาพลศึกษา 

 
สิงหาคม 2560 – มีนาคม 2561 กิจกรรมการเก็บชั่วโมง สาขาวิชาปฐมวัย 

สิงหาคม 2560 รวบรวม SAR ลงระบบ CHE QA Online ประจ าปีการศึกษา 2559 (ระดับหลักสูตร / ระดับคณะ) (ส่งคณะ และ สน.ประกัน)) 
กันยายน 2560 เตรียมความพร้อมการจัดท า SAR ประจ าปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร / ระดับคณะ) 

- แบบฟอร์ม SAR  

- แบบรายงาน Improvement plan  

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดใหญ่) 

 

11 ตุลาคม 2560 - ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

- ขอข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2560 

(ระดับหลักสูตร) 
(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

20 ตุลาคม 2560 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan ประจ าปีการศึกษา 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะครุศาสตร์ เพ่ือพิจารณา 

(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

ตุลาคม 2560 โครงการไหว้ครู สาขาวิชาเทคโนฯ 
ตุลาคม 2560 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนฯ 

1-15 พฤศจิกายน 2560 - ประชุมวางแผนการจัดท าระบบและกลไก 

- ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 / 2559 ตามกรอบ TQF.11 

- ตรวจสอบข้อมูลการบริการจัดการหลักสูตร (ป.ตรี 4 ข้อ),  (ป.โท 11 ข้อ) 

(ระดับหลักสูตร) 

1, 15 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
1, 15 พฤศจิกายน 2560 พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงของโรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายที่ 1-2 จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

4 พฤศจิกายน 2560 คอมพิวเตอร์ส าหรับครูปฐมวัย สาขาวิชาปฐมวัย 
4-5 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างสื่อ 3 มิติ ประกอบการเรียนรู้สู่ สาขาวิชาปฐมวัย 
8 พฤศจิกายน 2560 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ (อบรมประกัน) คณะครุศาสตร์ 
8 พฤศจิกายน 2560 โครงการให้ความรู้และทักษาการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 

9, 10, 11 พฤศจิกายน 2560 โครงการกีฬาระหว่างคณะ “ดอกคูณเกมส์ ครั้งที่ 48” คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 
11 พฤศจิกายน 2560 อบรมคุณธรรมจริยธรรมและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาฯ สาขาวิชาเทคโนฯ 
11 พฤศจิกายน 2560 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ สาขาวิชาปฐมวัย 

12-13 พฤศจิกายน 2560 อบรมผู้ตัดสินกีฬา สาขาวิชาพลศึกษา 
16-30 พฤศจิกายน 2560 - คณะรวบรวมข้อมูล SAR ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามแบบฟอร์ม 

- หลักสูตรท าหนังสือแจ้งขอตัดตัวบ่งชี้ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ (พร้อมระบุเหตุผล)  

(ระดับหลักสูตร) 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

- จัดท าแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

 ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร (TQF.11) 

 ส ารวจความความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (TQF.12 / ตบช. 2.1) 

 ส ารวจความความพึงพอใจของของนักศึกษาต่อการมีเวลาให้ค าปรึกษาวิชาการของอาจารย์ (ตบช. 
3.2) 

 ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร (ตบช. 4.3) 

 ส ารวจความความพึงพอใจของของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนักศึกษา (ตบช. 3.3) 

 ความพึงพอใจของอาจารย์ และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
26-30 พฤศจิกายน 2560 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาปฐมวัยและแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม สาขาวิชาปฐมวัย 

พฤศจิกายน 2560 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเสริมสร้างชีวิตสู่ครูรุ่นใหม่ สาขาวิชาเทคโนฯ 
1-15 ธันวาคม 2560 - รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ประจ าปีการศึกษา 2560 

- หลักสูตรติดต่อประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 
2560 

- หลักสูตรเขียนงบประมาณในการตรวจประเมินเสนอคณบดีคณะครุศาสตร์ 

- คณะครุศาสตร์จัดท าโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ระดับหลักสูตร) 
(ระดับหลักสูตร) 
(ระดับหลักสูตร) 

(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

13 - 15 ธันวาคม 2560 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูพลศึกษา สพฐ. สาขาวิชาพลศึกษา 
15-16 ธันวาคม 2560 อบรมผู้น าแอโรบิคขั้นพ้ืนฐาน 

 
สาขาวิชาพลศึกษา 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

16 ธันวาคม 2560 – 
30 มกราคม 2561 

- รายงานผลการด าเนินงาน SAR / มคอ.7 พร้อมส่งหลักฐาน (รอบ 6 เดือน) 

- คณะรวบรวมข้อมูลระดับหลักสูตรลงแบบฟอร์ม และสแกนหลักฐาน จัดเก็บในฐานข้อมูล (รอบ 6 เดือน) 

- ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan ระดับหลักสูตร / ระดับคณะ (บรรลุเป้าหมายหรือไม่) 

(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

มกราคม 2561 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและรักษาจรรยาบรรณความเป็นครูทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนฯ 
มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

10 มกราคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน” คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 
16 มกราคม 2561 โครงการระลึกถึงพระคุณครู (ชั้นปีที่ 2 – ช้นปีที่ 4) คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 
17 มกราคม 2561 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 

27 - 28 มกราคม 2561 การพัฒนาครูสู่การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
31  มกราคม 2561 โครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 
1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงของโรงเรียนต้นแบบ เครือข่ายที่ 1-2 จังหวัดราชบุรี สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

1 กุมภาพันธ์ – 
15 พฤษภาคม 2561 

- รายงานผลการด าเนินงาน SAR / มคอ.7 พร้องส่งหลักฐาน (รอบ 10 เดือน) 

- คณะรวบรวมข้อมูลระดับหลักสูตรลงแบบฟอร์ม และสแกนหลักฐานจัดเก็บข้อมูล (รอบ 10 เดือน) 

- คณะรวบรวมข้อมูลระดับหลักสูตรลงแบบฟอร์ม และแสดงหลักฐานจัดเก็บในฐานข้อมูล (รอบ 10 เดือน) 

- ติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ Improvement plan ระดับหลักสูตร / ระดับคณะ (บรรลุเป้าหมายหรือไม่) 

(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

กุมภาพันธ์ 2651 โครงการพัฒนาทักษะการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือวิชาชีพนักเทคโนโลยีฯ สาขาวิชาเทคโนฯ 
18 กุมภาพันธ์ 2561 สานสัมพันธ์น้องพ่ี สาขาวิชาปฐมวัย 
20 กุมภาพันธ์ 2561 นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย : การสอนแบบโครงการ สาขาวิชาปฐมวัย 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

28 กุมภาพันธ์ 256 ค่ายอาสาเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในโครงการพระราชด าริฯ สาขาวิชาปฐมวัย 
มีนาคม-เมษายน 2561 โครงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (อังกฤษ หมู่ 1-2) 

โครงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (พล หมู่ 1-2) 
โครงการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา (ปฐมวัย+เทคโนฯ) 

คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 

มีนาคม-เมษายน 2561 โครงการครูของแผ่นดินตามพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 (อังกฤษ หมู่ 1-2 +เทคโนฯ) 
โครงการครูของแผ่นดินตามพระราชด าริของรัชกาลที่ 9 (พล หมู่ 1-2 +ปฐมวัย) 

คณะครุศาสตร์/องค์การ นศ. 

มีนาคม-เมษายน 2561 เตรียมความพร้อมสู่บ้านเทคโนโลยีทางศึกษาฯ สาขาวิชาเทคโนฯ 
มีนาคม-เมษายน 2561 สายสัมพันธ์ครอบครัวเทคโนโลยีการศึกษาฯ สาขาวิชาเทคโนฯ 
มีนาคม-เมษายน 2561 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนฯ 
มีนาคม-เมษายน 2561 พัฒนาทักษะการถ่ายภาพและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือวิชาชีพนักเทคโนโลยีการศึกษาฯ สาขาวิชาเทคโนฯ 
มีนาคม-เมษายน 2561 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาเทคโนฯ 
มีนาคม-เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีนาคม-เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ English camp สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีนาคม-เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
มีนาคม-เมษายน 2561 พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสารสนเทศของนักศึกษาพลศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา 
มีนาคม-เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้นวัตกรรมร่วมสมัยเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาพล

ศึกษาชั้นปีที่ 4 
สาขาวิชาพลศึกษา 

มีนาคม-เมษายน 2561 เตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สาขาวิชาพลศึกษา 
311 เมษายน 2561 โครงการรณรงค์วัฒนธรรมไทย “รดน้ าด าหัว” คณะครุศาสตร์ 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะการคิดคณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ 

16-30 พฤษภาคม 2561 - วิพากษ์ SAR ประจ าปีการศึกษา 2560  

- จัดท าโครงการ SAR ประจ าปีการศึกษา 2560 

(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

พฤษภาคม 2561 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาเทคโนฯ 
1-10 มิถุนายน 2561 ปรับปรุง SAR ประจ าปีการศึกษา 2560 ให้สมบูรณ์  
11-15 มิถุนายน 2561 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 (ระดับหลักสูตร) 
16-30 มิถุนายน 2561 คณะน าข้อมูล SAR ลงระบบ CHE QA Online  
1-20 กรกฎาคม 2561 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 2561 (อาจเปลี่ยนแปลงก าหนดการตาม

มหาวิทยาลัยฯ) 
(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

21-30 กรกฎาคม 2561 - ส่งข้อมูลเล่ม SAR 

- ส่งผลการประเมินของคณะกรรมการ  

(ระดับหลักสตูร / ระดับคณะ) 

31 กรกฎาคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งโครงการเพื่อกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณ (ท่ีมีการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม)  
เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายหลังจากวันที่ 15  สิงหาคม  ของปีงบประมาณ 

ส่ง ม. 5 สิงหาคม 2561 

1 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารประกอบการเบิก/จ่าย (งบประมาณที่เป็นการด าเนินงานปกติ) ส่ง ม. 15 สิงหาคม 2561 
7-11 สิงหาคม 2561 สานสัมพันธ์พี่น้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9-16 สิงหาคม 2561 ปรับพื้นฐานสู่การเรียนมหาวิทยาลัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
14 สิงหาคม 2561 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารประกอบการเบิก/จ่าย (เฉพาะโครงการที่มีการจัดในระหว่างวันที่ 1 – 14 

สิงหาคม) 
ส่ง ม. 15 สิงหาคม 2561 



วัน / เดือน / ปี กิจกรรมปฏิบัติการ หมายเหตุ 

สิงหาคม 2561 โครงการเตรียมความพร้อมสู่บ้านเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนฯ 
สิงหาคม 2561 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวเทคโนโลยีทางการศึกษา สาขาวิชาเทคโนฯ 
สิงหาคม 2561 โครงการ Ed-Tech Enjoy Sport สาขาวิชาเทคโนฯ 

25 กันยายน 2561 วันสุดท้ายของการส่งเอกสารประกอบการเบิก/จ่าย (งบประมาณที่กันเงินเหลื่อมปีไว้) ส่ง ม. 30 กันยายน 2561 
ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์ (ศิลปวัฒนธรรม) คณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


