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คํานํา 
 

            คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิตน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานติดตามและ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิต ของฝายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนํา
กระบวนการรับนักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

 คูมือฉบับน้ีประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาที่ความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวของ 6) ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

 คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับน้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา 
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 3 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

1. วัตถุประสงค     
 1) เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ  

2) เพ่ือเปนประโยชนในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  
    

2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
3. นิยามศัพทเฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหน่ึง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทน้ันๆ ดวย 

 
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 4.1 งานการติดตามและประเมินผลการผลติบัณฑิต 

 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
อธิการบด ี

1.กําหนดและมอบหมายตัวช้ีวัดดานการประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
การมีงานทําของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย 

(2) ผูบริหารระดับคณะ 
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ) 

1.. มอบหมายตัวช้ีวัดดานการประเมินผลการผลิตบัณฑิต การมีงาน
ทําของบัณฑิต ระดับคณะฯ 
2.. ติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต การมีงานทํา แตละรอบ
ของการประชุมผูบริหาร 

(3) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําหลักสูตร 

1. แจงนักศึกษาช้ันปที่ 4 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหรับทราบ
และดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
2. ดําเนินการจัดทําและเก็บขอมูลของบัณฑิตตามตัวช้ีวัด 
3. ติดตามผลสําเร็จในการดําเนินการ  



 

 4 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 
(4) เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

1. วางแผนการดําเนินการตามตัวชี้วัด  
2. ดําเนินงานกจิกรรมการสรุปผลขอมูลตามตวัชี้วัดกับกองบรกิาร
การศึกษา 
3. ประสานงานกับสาขาวิชาในการดําเนินการแจงบัณฑิต สถาน
ประกอบการ 

4.ติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามแผน สรุปจํานวนกับฝาย
แผนงานและประกันคุณภาพและกองบริการการศึกษา 
5. นํารายงานสรุปจํานวนขอมูล แจงใหผูบรหิารคณะฯ และนําเขาที่
ประชุมผูบริหารระดับคณะ 

(5) กองบรกิารการศึกษา 
 (ฝายงานทะเบยีนและวัดผล) 

1. จัดทําโปรแกรมและรวบรวมขอมูลทางโปรแกรมของการประเมินผล
บัณฑิต การมงีานทํา 
2. ทําขอมูลใหเปนปจจุบันในแตละเดือนรายงานสงผูรับผิดชอบแตละ
คณะ/วิทยาลัย 
 

(6) คณะกรรมการผูบริหาร
คณะฯ 

21 พิจารณา เสนอแนะและใหความเห็นในการปรับปรุงการดาํเนินการให
เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัด 
 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ :    หลักสูตรหรือสาขาวชิา ความถูกตองของขอมูลการมงีานทํา

ของบัณฑติ 

ผูรับบริการ : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ความถูกตองของขอมูลการมีงานทํา

ของบัณฑติ 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะและมหาวทิยาลัย ความถูกตองของขอมูลการมีงานทํา

ของบัณฑติ 

คูความรวมมือ : -  

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 
    

         เกณฑตัวชี้วัดเกณฑตัวชี้วัดการผลติบัณฑติ การมงีานทําของบัณฑติและบัณฑติไดงานทําภายใน 1 ป 

 

 

 



 

 5 
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดทีส่าํคัญ  ที่มาของขอกําหนดทีส่ําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคบั ผูสงมอบ 

ผูเรียน/ผูรับ 
บริการ 

ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ทุกหลักสูตรหรือสาขาวชิาตองผาน

ตามเกณฑตัวชี้วัดการผลติบัณฑติ 

การมงีานทําของบัณฑติ และบัณฑติ

ไดงานทําภายใน 1 ป ที่มหาวทิยาลัย

กําหนดไว 

    เกณฑตัวชี้วัดการผลติ

บัณฑติ การมงีานทํา

ของบัณฑติและบัณฑติ

ไดงานทําภายใน 1 ป 

 
7. ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
 7.1 กระบวนการปฏบิตังิานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) : 
(กระบวนการสรางใหม) 

         
 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

1) กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลติบัณฑิต 

   

นาที ชั่วโมง วัน

1

1 บันทึกขอความ

3

1 1

3. 1

1 1 ความถูกตองของ 1 ≥ รอยละ

4. แจงสรุปจํานวนและรอยละะของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน

ทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหสาขาวิชาทราบ 

เพื่อประสานแจงบัณฑิตใหดําเนินการกรอกขอมูลและ

ปรับปรุงขอมูลของตนใหเปนปจจุบัน ทุกเดือน

1

1

1 รายงานสรุปภาวะการ 1 1 รายงานสรุปภาวะการ ≥ รอยละ

มีงานทําของบัณฑิต มีงานทําของบัณฑิต 91

รวม - 2 5

หมายเ ผูจัดทํา  ......นายวรงค   ชื่นครุฑ......... ผูอนุมัติ    ......................ผศ.ดร.อาณัติ  ตะปนตา ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KQI) เปาหมาย

 2.  กําหนดให 1 วัน = 7  ชั่วโมงทําการ          (ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....) ตําแหนง    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รายงานสรุปภาวะการ
≥ รอยละ

 3.  กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป ผูควบคุม ....ผศ.ดร.ปยะดา  อาชายุทธการ........... วันที่    ........./.............../............. มีงานทําของบัณฑิต
91

      (ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

รายงานสรุปภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิต

รายงานสรุปภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิต

เลมหลักสูตร

รายละเอียดของ

หลักสูตรกําหนด

เกณฑการมีงาน

ทําตรงสาขาวิชา

ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมายตัวชี้วัดดานการ

ประเมินผลบัณฑิต และทราบกําหนดชวงเวลาการเรียกเก็บ

ขอมูลจากระบบลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนดวิธีการ

ดําเนินการ

ตรวจสอบ และสรุปขอมูลจํานวน และรอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

สงรายงานจํานวน และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ถึงฝายแผนงาน

และประกันคุณภาพ ทุกเดือน

ตรวจสอบขอมูลกับกองบริการการศึกษา และรายงานจํานวน

 และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป นําเขาที่ประชุมผูบริหารระดับคณะ 

ทุกเดือน

1.  การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

เจาหนาที่ฝาย

แผนงานและประกัน

คุณภาพ

กิจกรรมรอง
เจาหนาที่ฝาย

บริการการศึกษา

กองบริการ

การศึกษา เอกสารที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด (kqi) เปาหมาย

รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาสาขาวิชา/

อาจารย

คณะกรรมการ

บริหารคณะ

รอยละของ

บัณฑิตที่มีงานทํา

ขั้นตอน

2.

5.

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

(เวลา1ครั้ง/เดือน)

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

1.

จุดควบคุม 

แจ้งระยะเวลา
การเรียกเก็บ

ข้อมูลจากระบบ

สิ�นสุด

ตรวจสอบ

ความถกูต้อง 

รวบรวม และสรุป

รายงาน

การปฎิบัตงิานทั�วไป  การตดัสนิใจ   เริ�มต้น / ส ิ �นสดุ คูม่ือปฏิบัตงิานWork Intrucion จุดเชื�อมโยง การส ื�อสาร สายงานหลกั สายงานย้อนกลบั สายงานไปและกลบั

FM-xx-yy

แบบฟอร์ม

WI-xx-yy QM-xx-yy

แจ้งระดับ

เปา้หมาย

ลงนาม

รายงานจํานวนต่อ

ฝ่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

จัดเก็บเอกสาร

ประสานบัณฑิต

ปรับปรุงข้อมลู

ลงนาม พจิารณา

รับทราบตัวชี �วัด

และระยะเวลาการ

เรียกเก็บข้อมูล

แจ้งจํานวน

และรัอยละ

ของบัณพติให้

สาขาวิชาทราบ

ตรวจสอบและ

รายงานเข้าที�

ประชุม
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7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
 

7.2.1 งานการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

คําจํากัดความ 
               การติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต หมายถึง การที่สาขาวิชา คณะ มีการแจงบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาไปแลว วามีงานทําตรงสาขาวิชา และมีงานทําภายใน 1 ป หรอืไม โดยที่สาขาวิชาและคณะนําขอมูลมาสรปุ
รายงานจํานวนและรอยละ โดยการดําเนินการติดตามตามตัวช้ีวัด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(พฤศจิกายน – 
กรกฏาคม) 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมายตัวชี้วดัดานการ

ประเมินผลบัณฑิต และทราบกาํหนดชวงเวลาการเรียกเก็บ

ขอมูลจากระบบลงทะเบียนบณัฑิตและกําหนดวิธีการ

ดําเนินการ 

2. ตรวจสอบ และสรุปขอมูลจาํนวน และรอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

3. สงรายงานจาํนวน และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได

งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ถงึฝาย

แผนงานและประกันคุณภาพ ทกุเดือน 

4. แจงสรุปจํานวนและรอยละะของบณัฑิตปรญิญาตรทีี่ได

งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหสาขาวิชา

ทราบ เพื่อประสานแจงบัณฑิตใหดําเนินการกรอกขอมูล

และปรับปรุงขอมูลของตนใหเปนปจจุบัน ทกุเดือน 

5. ตรวจสอบขอมูลกับกองบรกิารการศึกษา และรายงาน

จํานวน และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป นําเขาที่ประชุมผูบริหาร

ระดับคณะ ทุกเดือน 

1 ช่ัวโมง 
 
 
 
 

3 วัน 
 

1 ช่ัวโมง 
 
 

1 วัน 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

เจาหนาที่ฝาย
บริการศึกษา 

แบบสอบถามการมี
งานทําของบัณฑิต
แบบออนไลนและ
ไมออนไลน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานสรุปขอมูล
การมีงานทําของ
บัณฑิต 
รอยละสรุปขอมูล
การมีงานทํา
ของบัณทิต 

 
7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 

                  ไมม ี
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7.4 เอกสารอางอิง 
  1. บันทึกขอความ 
 2. รายงานการประชุม 

    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 รอยละ 91 ความถูกตองของรายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

9. ระบบตดิตามประเมินผล 
            การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต มี
รายละเอียด ดังน้ี 
            9.1 งานการจัดทาํแผนรบันักศกึษาประจําป 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมาย

ตัวชี้วัดดานการประเมินผลบัณฑิต และ

ทราบกําหนดชวงเวลาการเรียกเก็บขอมูล

จากระบบลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนด

วิธีการดําเนินการ 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ รอง
คณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. ตรวจสอบ และสรุปขอมูลจาํนวน และ
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

   

3. สงรายงานจาํนวน และรอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ถึงฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ ทุกเดือน 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ รอง
คณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4. แจงสรุปจํานวนและรอยละะของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหสาขาวิชาทราบ 
เพื่อประสานแจงบัณฑิตใหดําเนินการ
กรอกขอมูลและปรับปรุงขอมลูของตนให
เปนปจจุบัน ทกุเดือน 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 

5. ตรวจสอบขอมูลกับกองบรกิาร
การศึกษา และรายงานจํานวน และรอย
ละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป นําเขาที่
ประชุมผูบริหารระดับคณะ ทุกเดือน 

 เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา, หัวหนาฝาย
บริการการศึกษา 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
คณบดี 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน





 
คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
 

1. นายวรงค  ชื่นครุฑ    หัวหนาฝายบรกิารการศกึษา 

2. นางสาวนภาพร ทองรตันชาติ  เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

3. นางสาววภิาวดี  วงศพฒุิเลิศ  เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา  

4. นายปวิตร   คงประเสรฐิ  เจาหนาทีฝ่ายบริการการศึกษา 
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