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คํานํา
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง าน กระบวนการติ ด ตามและประเมิ น ผลการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให
ผู ป ฏิ บั ติ ง านใช เ ป น แนวทางในการดํ า เนิ น งาน คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านนี้ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอนงานติ ด ตามและ
ประเมินผลการผลิ ตบั ณ ฑิต ของฝายบริ การการศึกษา คณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ใหส ามารถนํา
กระบวนการรับนักศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 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
คณะผูจัดทําจะติดตามและประเมินผลความสําเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดของคูมือ
ฉบับนี้ เพื่อนําผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา

คณะผูจัดทํา
ธันวาคม 2561
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1. วัตถุประสงค

1) เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ
2) เพื่ อ เป น ประโยชน ใ นการประเมิ น ผลการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพกระบวนการติ ด ตามและ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตของหนวยงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนงานติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต

3. นิยามศัพทเฉพาะ

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด า น อาทิ ด า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค า ใช จ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผูปฏิบัติงานหนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ดวย

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4.1 งานการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต

ผูรับผิดชอบ
(1) ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย
อธิการบดี
(2) ผูบริหารระดับคณะ
(คณบดี/รองคณบดีฝาย
วิชาการ)
(3) หัวหนาสาขาวิชา/อาจารย
ประจําหลักสูตร

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.กําหนดและมอบหมายตัวชี้วัดดานการประเมินผลการผลิตบัณฑิต
การมีงานทําของบัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
1.. มอบหมายตัวชี้วัดดานการประเมินผลการผลิตบัณฑิต การมีงาน
ทําของบัณฑิต ระดับคณะฯ
2.. ติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต การมีงานทํา แตละรอบ
ของการประชุมผูบริหาร
1. แจงนักศึกษาชั้นปที่ 4 และบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใหรับทราบ
และดําเนินการตามตัวชี้วัด
2. ดําเนินการจัดทําและเก็บขอมูลของบัณฑิตตามตัวชี้วัด
3. ติดตามผลสําเร็จในการดําเนินการ

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
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ผูรับผิดชอบ
(4) เจาหนาที่ฝา ยบริการ
การศึกษา

บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผนการดําเนินการตามตัวชี้วัด
2. ดําเนินงานกิจกรรมการสรุปผลขอมูลตามตัวชี้วัดกับกองบริการ
การศึกษา
3. ประสานงานกับสาขาวิชาในการดําเนินการแจงบัณฑิต สถาน
ประกอบการ
4.ติดตามผลการดําเนินการใหเปนไปตามแผน สรุปจํานวนกับฝาย

แผนงานและประกันคุณภาพและกองบริการการศึกษา
5. นํารายงานสรุปจํานวนขอมูล แจงใหผูบริหารคณะฯ และนําเขาที่
ประชุมผูบริหารระดับคณะ
(5) กองบริการการศึกษา
(ฝายงานทะเบียนและวัดผล)

1. จัดทําโปรแกรมและรวบรวมขอมูลทางโปรแกรมของการประเมินผล
บัณฑิต การมีงานทํา
2. ทําขอมูลใหเปนปจจุบันในแตละเดือนรายงานสงผูรับผิดชอบแตละ
คณะ/วิทยาลัย

(6) คณะกรรมการผูบริหาร
คณะฯ

21 พิจารณา เสนอแนะและใหความเห็นในการปรับปรุงการดําเนินการให
เปนไปตามเกณฑตัวชี้วัด

5. ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสว นเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
5.1 ความตองการของผูรับบริการและผูมสี วนไดสวนเสีย
ผูสงมอบ/ผูรับบริการ/
ผูมีสวนได/สวนเสีย/คูความรวมมือ
ผูสงมอบ : หลักสูตรหรือสาขาวิชา
ผูรับบริการ : สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ผูมีสวนได/สวนเสีย : คณะและมหาวิทยาลัย

ความตองการ
ความถูกตองของขอมูลการมีงานทํา
ของบัณฑิต
ความถู ก ต อ งของข อ มู ล การมี ง านทํ า
ของบัณฑิต
ความถู ก ต อ งของข อ มู ล การมี ง านทํ า
ของบัณฑิต

คูความรวมมือ : -

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ
เกณฑตัวชี้วัดเกณฑตัวชี้วัดการผลิตบัณฑิต การมีงานทําของบัณฑิตและบัณฑิตไดงานทําภายใน 1 ป

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต

4

6. ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
ขอกําหนดทีส่ าํ คัญ

ที่มาของขอกําหนดทีส่ ําคัญ
ความตองการ/ความคาดหวัง
ผูสงมอบ

ทุกหลักสูตรหรือสาขาวิชาตองผาน
ตามเกณฑตัวชี้วัดการผลิตบัณฑิต
การมีงานทําของบัณฑิต และบัณฑิต
ไดงานทําภายใน 1 ป ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไว



ผูเรียน/ผูรับ ผูมีสวนได/
บริการ
สวนเสีย





คูความ
รวมมือ



กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ
เกณฑตัวชี้วัดการผลิต
บัณฑิต การมีงานทํา
ของบัณฑิตและบัณฑิต
ไดงานทําภายใน 1 ป

7. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
7.1 กระบวนการปฏิบตั งิ านที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) :

(กระบวนการสรางใหม)

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
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1) กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบัติงาน : กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
FM-xx-yy

เริ�มต้น / สินสุ
� ด

ขั้นตอน
1.

2.

3.

การปฎิบัตงิ านทั�ว ไป

การตัดสิน ใจ

กิจกรรมรอง
ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมายตัวชี้วัดดานการ
ประเมินผลบัณฑิต และทราบกําหนดชวงเวลาการเรียกเก็บ
ขอมูลจากระบบลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนดวิธีการ
ดําเนินการ

ตรวจสอบ และสรุปขอมูลจํานวน และรอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป

แบบฟอร์ม

เจาหนาที่ฝาย
บริการการศึกษา

กองบริการ
การศึกษา

QM-xx-yy

WI-xx-yy

Work Intrucion

คูม่ ือปฏิบัตงิ าน

เจาหนาที่ฝาย
หัวหนาสาขาวิชา/
แผนงานและประกัน รองคณบดีฝายวิชาการ
อาจารย
คุณภาพ

จุดเชื�อมโยง

สายงานหลัก

การสือ� สาร

คณะกรรมการ
บริหารคณะ

นาที

แจ้ งระยะเวลา
การเรี ยกเก็บ
ข้ อมูลจากระบบ
รั บทราบตัว ชี �วัด
และระยะเวลาการ
เรี ยกเก็บข้ อมูล

สายงานย้อนกลับ

ระยะเวลาในการดําเนินการ
(เวลา1ครั้ง/เดือน)
ชั่วโมง
1

เอกสารที่เกี่ยวของ

1 บันทึกขอความ

3

ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง
รวบรวม และสรุ ป
รายงาน

1

ตรวจสอบขอมูลกับกองบริการการศึกษา และรายงานจํานวน
และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป นําเขาที่ประชุมผูบริหารระดับคณะ
ทุกเดือน

ลงนาม

1

2. กําหนดให 1 วัน = 7 ชั่วโมงทําการ
3. กําหนดให 1 คน ทํางาน 230 วัน/ป

1

รายงานสรุปภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต

1 ความถูกตองของ 1

รายงานสรุปภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต ≥ รอยละ

1

แจ้ งจํา นวน
และรั อยละ
ของบัณพิตให้
สาขาวิชาทราบ

ประสานบัณฑิต
ปรั บปรุ งข้ อมูล

1
ตรวจสอบและ
รายงานเข้ า ที�
ประชุม

ลงนาม

1 รายงานสรุปภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต

พิจารณา
� สุด
สิน

รวม

หมายเ 1. การคิดปริมาณงาน คิดปริมาณงานรวมใน 1 ป

เลมหลักสูตร

รายละเอียดของ
หลักสูตรกําหนด
เกณฑการมีงาน
ทําตรงสาขาวิชา

1

จัดเก็บเอกสาร

5.

เปาหมาย

แจ้ งระดับ
เป้า หมาย

สงรายงานจํานวน และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
รายงานจํา นวนต่อ
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ถึงฝายแผนงาน
ฝ่ า ยแผนงานและ
และประกันคุณภาพ ทุกเดือน

แจงสรุปจํานวนและรอยละะของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหสาขาวิชาทราบ
เพื่อประสานแจงบัณฑิตใหดําเนินการกรอกขอมูลและ
ปรับปรุงขอมูลของตนใหเปนปจจุบัน ทุกเดือน

ตัวชี้วัด (kqi)

จุดควบคุม

วัน

ประกันคุณภาพ

4.

สายงานไปและกลับ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ผูจัดทํา ......นายวรงค ชื่นครุฑ.........
(ตําแหนง ....หัวหนาฝายบริการการศึกษา....)
ผูควบคุม ....ผศ.ดร.ปยะดา อาชายุทธการ...........
(ตําแหนง ....รองคณบดีฝายวิชาการ....)

-

2

1 รอยละของ
1 รายงานสรุปภาวะการ ≥ รอยละ
บัณฑิตที่มีงานทํา
มีงานทําของบัณฑิต
91

5

ผูอนุมัติ ......................ผศ.ดร.อาณัติ ตะปนตา

ตัวชี้วัดที่สําคัญ (KQI)

ตําแหนง คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายงานสรุปภาวะการ

วันที่

........./.............../.............

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต

มีงานทําของบัณฑิต

เปาหมาย
≥ รอยละ
91

7.2 วิธีการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
7.2.1 งานการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคณ
ุ ภาพ (QWI)
การติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
คําจํากัดความ

การติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต หมายถึง การที่สาขาวิชา คณะ มีการแจงบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาไปแลว วามีงานทําตรงสาขาวิชา และมีงานทําภายใน 1 ป หรือไม โดยที่สาขาวิชาและคณะนําขอมูลมาสรุป
รายงานจํานวนและรอยละ โดยการดําเนินการติดตามตามตัวชี้วัด
ขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมายตัวชี้วดั ดานการ
ประเมินผลบัณฑิต และทราบกําหนดชวงเวลาการเรียกเก็บ
ขอมูลจากระบบลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนดวิธีการ
ดําเนินการ
2. ตรวจสอบ และสรุปขอมูลจํานวน และรอยละของบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
3. สงรายงานจํานวน และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ถึงฝาย
แผนงานและประกันคุณภาพ ทุกเดือน
4. แจงสรุปจํานวนและรอยละะของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหสาขาวิชา
ทราบ เพื่อประสานแจงบัณฑิตใหดําเนินการกรอกขอมูล
และปรับปรุงขอมูลของตนใหเปนปจจุบัน ทุกเดือน
5. ตรวจสอบขอมูลกับกองบริการการศึกษา และรายงาน
จํานวน และรอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นําเขาที่ประชุมผูบริหาร
ระดับคณะ ทุกเดือน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
(พฤศจิกายน –
กรกฏาคม)

1 ชั่วโมง

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ฝาย
บริการศึกษา

แบบสอบถามการมี
งานทําของบัณฑิต
แบบออนไลนและ
ไมออนไลน

3 วัน
1 ชั่วโมง
1 วัน

1 วัน

รายงานสรุปขอมูล
การมีงานทําของ
บัณฑิต
รอยละสรุปขอมูล
การมีงานทํา
ของบัณทิต

7.3 แบบฟอรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
ไมมี

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
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7.4 เอกสารอางอิง

1. บันทึกขอความ
2. รายงานการประชุม

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

รอยละ 91 ความถูกตองของรายงานสรุปภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

9. ระบบติดตามประเมินผล

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต มี
รายละเอียด ดังนี้
9.1 งานการจัดทําแผนรับนักศึกษาประจําป
กิจกรรม
1. ฝายบริการการศึกษาไดรับเปาหมาย
ตัวชี้วัดดานการประเมินผลบัณฑิต และ
ทราบกําหนดชวงเวลาการเรียกเก็บขอมูล
จากระบบลงทะเบียนบัณฑิตและกําหนด
วิธีการดําเนินการ
2. ตรวจสอบ และสรุปขอมูลจํานวน และ
รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
3. สงรายงานจํานวน และรอยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ถึงฝายแผนงาน
และประกันคุณภาพ ทุกเดือน
4. แจงสรุปจํานวนและรอยละะของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ใหสาขาวิชาทราบ
เพื่อประสานแจงบัณฑิตใหดําเนินการ
กรอกขอมูลและปรับปรุงขอมูลของตนให
เปนปจจุบัน ทุกเดือน
5. ตรวจสอบขอมูลกับกองบริการ
การศึกษา และรายงานจํานวน และรอย
ละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป นําเขาที่
ประชุมผูบริหารระดับคณะ ทุกเดือน

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ผูกํากับ

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ รอง
คณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา

รองคณบดีฝาย
วิชาการ รอง
คณบดีฝาย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝาย
วิชาการ

เจาหนาที่ฝายบริการ
การศึกษา

เจาหนาที่ฝายบริการ
รองคณบดีฝาย
การศึกษา, หัวหนาฝาย วิชาการ
บริการการศึกษา
คณบดี

คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คณะผูจัดทํา
คูมือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต
1. นายวรงค ชื่นครุฑ หัวหนาฝายบริการการศึกษา
2. นางสาวนภาพร ทองรัตนชาติ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
3. นางสาววิภาวดี วงศพฒ
ุ ิเลิศ เจาหนาที่ฝายบริการการศึกษา
4. นายปวิตร คงประเสริฐ เจาหนาทีฝ่ ายบริการการศึกษา

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอูทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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