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คํานํา 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิตน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือให
ผูปฏิบัติงานใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานน้ีครอบคลุมขั้นตอนงานติดตามและ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสามารถนํากระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

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

คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือฉบับ
น้ี เพ่ือนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
 
 

 
 

             คณะผูจัดทํา 
      ธันวาคม 2564 
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ภาคผนวก ข แบบฟอรมที่ใชปฏิบัติงาน 
   แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิตในคุณลักษณะของบัณฑิตและผลการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

คณะผูจัดทํา 
 

 



 

 1 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
ลักษณะของงานประเภทน้ัน ๆ ดวย 

  
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 
ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. กําหนดและมอบหมายตัวช้ีวัดดานการประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
การมีงานทําของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย 

(2) ผูบริหารระดับหนวยงาน 
(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) เจาหนาที่ฝายบริการ 
การศึกษา 

1. วางแผนการดําเนินการตามตัวช้ีวัด 
2. ดําเนินงานกิจกรรมการสรุปผลขอมลูตามตัวช้ีวัดกับกองบริการ 
การศึกษา 
3. ประสานงานกับสาขาวิชาในการดําเนินการแจงบัณฑิต สถาน 
ประกอบการ 
4.ติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามแผน สรุปจํานวนกับฝาย 



 

 2 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

ผูรับผิดชอบ บทบาทและหนาทีค่วามรับผิดชอบ 
แผนงานและประกันคุณภาพและกองบริการการศึกษา 
5. นํารายงานสรุปจํานวนขอมูล แจงใหผูบรหิารคณะฯ และนําเขาที่ 
ประชุมผูบริหารระดับคณะ 

(5) กองบริการการศึกษา 
(ฝายงานทะเบยี นและวัดผล) 

1. จัดทําโปรแกรมและรวบรวมขอมูลทางโปรแกรมของการ
ประเมินผลบัณฑิต การมีงานทํา 
2. ทําขอมลูใหเปนปจจุบันในแตละเดือนรายงานสงผูรับผิดชอบแต
ละคณะ/วิทยาลัย 

(6) คณะกรรมการผูบริหาร 
คณะฯ 

1. พิจารณา เสนอแนะและใหความเห็นในการปรับปรุงการ
ดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑตัวช้ีวัด 

 

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี 

ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/ 
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ 

ความตองการ 

ผูสงมอบ : หลักสูตร/สาขาวิชา บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

ผูรับบริการ : หลักสูตร/สาขาวิชา บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

ผูมีสวนได/สวนเสีย : มหาวิทยาลัย บัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

คูความรวมมือ : ผูประกอบการ ผูประกอบการมีความพึงพอใจอยางย่ิงใน
คุณลักษณะของบัณฑิต 

 
5.2 กฎ ระเบยีบที่เก่ียวของ 

 เกณฑตัวช้ีวัดการผลิตบัณฑิต รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป และ รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

6. ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 
  

ขอกําหนดที่สําคัญ  ที่มาของขอกําหนดที่สําคัญ 

ความตองการ/ความคาดหวัง 
กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ ผูสงมอบ 
ผูเรียน/ผูรับ 

บริการ 
ผูมีสวนได/ 
สวนเสีย 

คูความ
รวมมือ 

ทุกหลักสูตรหรือสาขาวิชาตองผาน 
ตามเกณฑตัวชี้วัดการผลิตบัณฑิต 
บัณฑิตปริญญาตรี ท่ี ได งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป และ
ผูประกอบการมีความพึงพอใจอยางย่ิง
ใ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต  ท่ี
มหาวิทยาลัย 
กําหนดไว 

    เกณฑตัวช้ีวัด
การผลิตบัณฑติ 

รอยละของ
บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทํา
หรือประกอบ
อาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป และ 
รอยละของผูจาง
งานที่พอใจอยาง
ย่ิงในคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

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



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
    
 
 
 
 



 

 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

   7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม)  
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 6 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

7.2 วิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   
 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณุภาพ (QWI) 
การติดตามและประเมินผลการผลิตบณัฑิต 

คําจํากัดความ 
  การตดิตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต หมายถึง การที่สาขาวิชา คณะ มกีารแจงบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ไปแลว วามีงานทําภายใน 1 ป หรือไม และสถานประกอบการมีความพึงพอใจตอบัณฑิตที่สาขาวิชาและคณะผลิตเพยีงใดนาํ
ขอมูลมาสรุป โดยสาขาวิชาและคณะรายงานจาํนวนและรอยละ โดยการดําเนนิการตดิตามตามตัวชี้วัด 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 
(ตุลาคม - 
สิงหาคม) 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมาย
ตัวช้ีวัดดานการประเมินผลบัณฑิต และ
ทราบกําหนดชวงเวลาการเรียกเก็บขอมูล
จากระบบลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนด
วิธีการดําเนินการ 

1 ช่ัวโมง เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

บันทึกขอความ 

2. ตรวจสอบ และสรุปขอมูล จํานวน 
ของ รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป และ รอยละของผูจางงานที่พอใจอยาง
ย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต 

3 วัน เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

เลมหลักสูตร 

3. รายงาน จํานวนและรอยละของ
บัณ ฑิตปริญญาตรี ที่ ไ ด ง านทํ า และ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป และ 
รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางย่ิงใน
คุณลักษณะของบัณฑิต ถึงฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ ทุกเดือน 

4 ช่ัวโมง เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

1 .  ร า ย ง า น ส รุ ป
ภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
2. รายงานสรุปความ 
พึงพอใจอยาง ย่ิงของ
ผูใชบัณฑิต 

4. แจงสรุปจํานวนและรอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป และ รอยละของผูจาง
งานที่พอใจอยางย่ิงในคุณลักษณะของ
บัณฑิต ใหสาขาวิชาทราบ เพ่ือประสาน
แจงบัณฑิตใหดําเนินการกรอกขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูลของตนใหเปนปจจุบัน ทุก
เดือน 
 

1 ช่ัวโมง เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

 
 
 



 

 7 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ระยะเวลา
ดําเนินการ 
(ตุลาคม - 
สิงหาคม) 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

5. ตรวจสอบขอมูลกับกองบริการการศึกษา 
รายงานจํานวน และรอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป และ รอยละของผูจางงาน
ที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต 
นําเขาที่ประชุมผูบริหารระดับคณะ ทุก
เดือน 

1 ชั่วโมง เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

1. รายงานสรุปภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต 
2. รายงานสรุปความ 
พึงพอใจอยางยิ่งของผูใช
บัณฑิต 

 

7.3 แบบฟอรมท่ีใชในการปฏบิัติงาน 
   

รหัส ชื่อแบบฟอรม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจผูใชบัณฑิตในคุณลักษณะของบัณฑิตและผลการ

ปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
- แบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 

 7.4 เอกสารอางอิง 
  1. บันทึกขอความ 
  2. รายงานการประชุม 
  3. รายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

4. รายงานสรุปความพึงพอใจอยางยิ่งของผูใชบัณฑิต 
    

8. มาตรฐานการปฏบิัติงาน 
 1. มากกวาหรอืเทากับ รอยละ 96.10 ความถูกตองของรายงานสรุปภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต 
 2. มากกวาหรอืเทากับ รอยละ 93.00 ความถูกตองของรายงานสรุปความพึงพอใจอยางยิ่ง
ของผูใชบัณฑิต 

 
9. ระบบตดิตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

1. ฝายบริการการศึกษาไดรับ
เปาหมายตัวช้ีวัดดานการประเมินผล
บัณฑิต และทราบกําหนดชวงเวลา

ตุลาคม เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 



 

 8 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ ผูกํากับ 

การเรียกเก็บขอมูลจากระบบ
ลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนดวิธีการ
ดําเนินการ 

2. ตรวจสอบ และสรุปขอมลู จํานวน 
ของ รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่
ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป และ รอยละของผูจาง
งานที่พอใจอยางยิ่งในคุณลักษณะ
ของบัณฑิต 

ตุลาคม - สิงหาคม เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

3. รายงาน จํานวนและรอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
และ รอยละของผูจางงานที่พอใจ
อยางยิ่งในคุณลักษณะของบัณฑิต ถึง
ฝายแผนงานและประกันคุณภาพ ทุก
เดือน 

ตุลาคม - สิงหาคม เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

4. แจงสรุปจํานวนและรอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
และ รอยละของผูจางงานที่พอใจ
อยางย่ิงในคุณลักษณะของบัณฑิต ให
สาขาวิชาทราบ เพ่ือประสานแจง
บัณฑิตใหดําเนินการกรอกขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูลของตนใหเปนปจจุบัน 
ทุกเดือน 

ตุลาคม - สิงหาคม เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

5. ตรวจสอบขอมูลกับกองบรกิาร
การศึกษา รายงานจํานวน และรอยละ
ของบณัฑิตปรญิญาตรทีี่ไดงานทําและ
ประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป และ 
รอยละของผูจางงานที่พอใจอยางยิ่งใน
คุณลักษณะของบัณฑิต นําเขาที่ประชุม
ผูบริหารระดับคณะ ทุกเดือน 

ตุลาคม - สิงหาคม เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา 

รองคณบดี
ฝายวิชาการ 

 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการดําเนินการใหระบุเดือนที่ดําเนินการ 
 
 

 



 

 9 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 

 10 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 
 

 

 
ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 11 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

               
     
 
 

 
 
 



 

 12 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 
 



 

 14 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 
 



 

 15 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 

 

 



 

 16 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 

 

 



 

 17 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 

 

 



 

 18 คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

คณะผูจัดทํา 

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการรติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 

1. นายวรงค ชื่นครุฑ     หัวหนาฝายบริการการศกึษา 

2. นางสาววภิาวดี วงศพุฒิเลิศ    เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

3. นายปวิตร คงประเสริฐ    เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

4. นางสาววรัทยา ยาลังกาญจน   เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา 

 



  

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 
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