
ปฏิทินการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ทุกระดับ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

*

1. จัดท ำรำยละเอียดผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 ตำมแบบฟอร์มท่ี สกอ. ก ำหนด * กองบริกำรศึกษำ/
ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ

2. จัดส่งไฟล์รำยละเอียดผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย/กองแผนงำน * กองบริกำรศึกษำ

3. น ำรำยละเอียดข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 เข้ำสู่ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต * ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ

4. ประสำนคณะ/วิทยำลัย เพ่ือช้ีแจงแผนกำรด ำเนินกำรติดตำมผลบัณฑิตทุกระดับ (เชิญร่วมประชุม)
- ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต

- ควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต

กองแผนงำน

5. แจ้งคณะ/วิทยำลัย ประสำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำในระบบเครือข่ำยของ สกอ. กองแผนงำน

6. คณะ/วิทยำลัย แก้ไข ปรับปรุงแบบส ำรวจเพ่ือใช้เป็นแบบส ำรวจส่วนกลำงร่วมกัน

- ควำมพึงพอใจต่อคุณภำพหลักสูตร

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต

คณะ/วิทยำลัย

7. กองแผนงำนรวบรวมแบบส ำรวจฯ จำกคณะ/วิทยำลัย และจัดท ำแบบส ำรวจฯ ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย กองแผนงำน

8. คณะ/วิทยำลัย ประสำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตในระบบเครือข่ำยของ สกอ. คณะ/วิทยำลัย

9. ประสำนส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ จัดท ำแบบส ำรวจฯ ออนไลน์ในระบบกำรยืนยันสิทธ์ิเข้ำรับปริญญำของมหำวิทยำลัย

- แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร
- แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต

และประชำสัมพันธ์แบบสอบถำมผู้ใช้บัณฑิตบนเว็บไซต์กำรยืนยันสิทธ์ิรับปริญญำ

กองแผนงำน

10. กองแผนงำนจัดท ำแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรตอบแบบส ำรวจฯ และแจ้งเวียนให้คณะ/วิทยำลัยน ำไปใช้ในกำรบันทึกข้อมูล แบบ

ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต (กรณีไม่อยู่ภำยใต้ระบบออนไลน์)

กองแผนงำน

11. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำตอบระบบยืนยันสิทธ์ิเข้ำรับปริญญำพร้อมท้ังตอบแบบสอบถำมในระบบ

- ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต
- ควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต

บัณฑิต

12. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำน ำแบบส ำรวจฯ ให้นำยจ้ำงประเมินคุณภำพบัณฑิต (กรณีดำวน์โหลดแบบสอบถำมไปตอบ) บัณฑิต

13. ส้ินสุดระยะเวลำในกำรให้เข้ำตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต คร้ังท่ี 1 บัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหำวิทยำลัย

14. ส่งออกข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตจำกระบบเครือข่ำยของ สกอ. คร้ังท่ี 1 กองแผนงำน

15. คณะ/วิทยำลัย เก็บรวบรวมแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ กับบัณฑิตท่ีมำเข้ำรับปริญญำ คณะ/วิทยำลัย

16. กองแผนงำนวิเครำะห์ สรุปผลข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต คร้ังท่ี 1 กองแผนงำน

17. ประสำนส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยส่งออกข้อมูลกำรตอบแบบส ำรวจฯ ในระบบออนไลน์

- ควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต (กรณีเป็นแบบสอบถำมออนไลน์)

กองแผนงำน/

ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ

18. คณะ/วิทยำลัย บันทึกข้อมูลกำรตอบแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ ในแบบฟอร์มท่ีกองแผนงำนก ำหนดให้ คณะ/วิทยำลัย

19. แจ้งเวียนผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตให้คณะ/วิทยำลัยพิจำรณำยืนยันหรือทบทวนผล คร้ังท่ี 1 กองแผนงำน

20. พิจำรณำตรวจสอบและแจ้งให้คณะ/วิทยำลัย แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตในระบบ

เครือข่ำยของสกอ. คร้ังท่ี 1

กองแผนงำน/

คณะ/วิทยำลัย

21. กองแผนงำนเก็บรวบรวมข้อมูลควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตฯ จำกกำรบันทึกลงในแบบฟอร์มท่ีก ำหนดให้กับคณะ/วิทยำลัย คร้ังท่ี 1 กองแผนงำน

22. กองแผนงำนวิเครำะห์ สรุปผลกำรส ำรวจฯ
- ควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต

กองแผนงำน

23. แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำในระบบเครือข่ำยของ สกอ. (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนและถูกต้อง) 

และแจ้งกองแผนงำนให้ทรำบ

คณะ/วิทยำลัย

24. กองแผนงำนสรุป วิเครำะห์ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตฯ  คร้ังท่ี 1 กองแผนงำน

25. ส่งออกข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตจำกระบบเครือข่ำยของ สกอ. คร้ังท่ี 2 หลังมีกำรแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ิมเติมจำกคณะ/วิทยำลัย

กองแผนงำน

26. แจ้งเวียนคณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร กองแผนงำน

27. แจ้งเวียนคณะ/วิทยำลัย/หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คร้ังท่ี 1 กองแผนงำน

28. กองแผนงำนวิเครำะห์ สรุปผลข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต คร้ังท่ี 2 กองแผงำน

29. กองแผนงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ แบบส ำรวจควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร กองแผนงำน

30. แจ้งคณะ/วิทยำลัย เก็บรวบรวมแบบส ำรวจคำวมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิตฯ เพ่ิมเติม (ในกรณีท่ีผู้ตอบ

แบบสอบถำมต่ ำกว่ำเกณฑ์ ร้อยละ 20) ***

กองแผนงำน/

คณะ/วิทยำลัย

31. แจ้งผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตให้คณะ/วิทยำลัยพิจำรณำยืนยันหรือทบทวนผล คร้ังท่ี 2 กองแผนงำน

32. พิจำรณำตรวจสอบและแจ้งให้คณะ/วิทยำลัย แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำในระบบเครือข่ำยของ

 สกอ. คร้ังท่ี 2

กองแผนงำน/

คณะ/วิทยำลัย

33. แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำในระบบเครือข่ำยของ สกอ. (กรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนและถูกต้อง) 
และแจ้งกองแผนงำนให้ทรำบ

คณะ/วิทยำลัย/
บัณฑิต

34. แจ้งเวียนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบผลกำรสรุปวิเครำะห์แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตรเพ่ือพิจำรณำ
และด ำเนินกำรในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป **

กองแผนงำน

35. ส่งออกข้อมูลกำรตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตจำกระบบเครือข่ำยของ สกอ. คร้ังท่ี 3 หลังมีกำรแก้ไข ปรับปรุง
ข้อมูลเพ่ิมเติมจำกคณะ/วิทยำลัย *

กองแผนงำน

ธันวาคม 2563 มกราคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม หน่วงงานรับผิดชอบ

กันยายน 2563 ตุลาคม 2563 พฤศิกายน 2563 กุมภาพันธ์ 2564 พฤษภาคม 2564เมษายน 2564มีนาคม 2564



*

ธันวาคม 2563 มกราคม 2564
รายละเอียดกิจกรรม หน่วงงานรับผิดชอบ

กันยายน 2563 ตุลาคม 2563 พฤศิกายน 2563 กุมภาพันธ์ 2564 พฤษภาคม 2564เมษายน 2564มีนาคม 2564

36. กองแผนงำนเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต จำกกำรบันทึกลงในแบบฟอร์มท่ี
ก ำหนดให้กับคณะ/วิทยำลัย คร้ังท่ี 2 ***

กองแผนงำน/
คณะ/วิทยำลัย

37. กองแผนงำนวิเครำะห์ สรุปผลข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต คร้ังท่ี 3 * กองแผนงำน

38. กองแผนงำนวิเครำะห์ สรุปผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต คร้ังท่ี 2 *** กองแผนงำน

39. จัดท ำรูปเล่ม น ำเผยแพร่และไปใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภำพหลักสูตร ** กองแผนงำน

40. แจ้งเวียนคณะ/วิทยำลัยทรำบผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต คร้ังท่ี 2 

(ปิดการปรับปรุงข้อมูล) ***

กองแผนงำน

41. แจ้งผลกำรวิเครำะห์ สรุปผลให้คณะ/วิทยำลัยพิจำรณำยืนยันหรือทบทวนผลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต คร้ังท่ี 3 
(ปิดการปรับปรุงข้อมูล) *

กองแผนงำน

42. แจ้งเวียนหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทรำบและพิจำรณำสรุปผลกำรด ำเนินกำร 1 3
- ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต

กองแผนงำน

43. จัดท ำรูปเล่มน ำเผยแพร่และไปใช้ประโยชน์จำกผลกำรศึกษำ

- ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต

- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพของบัณฑิต

กองแผนงำน

44. กองแผนงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ ข้อเสนอแนะต่ำงๆ จำกแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภำพบัณฑิต เพ่ือจัดท ำ
เล่มรำยงำนผลประจ ำปี ***

กองแผนงำน

45. กองแผนงำนน ำสรุปผลกำรวิเครำะห์คร้ังสุดท้ำยท่ีคณะ/วิทยำลัยยืนยันข้อมูลสรุปผลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตมำจัดท ำเล่ม
รำยงำนผลประจ ำปี *

กองแผนงำน

* หมายเหตุ: แผนกำรด ำเนินงำนอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมเน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด-19


