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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีราชมงคลพระนคร  
ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ .) ได ้พัฒนาตัวบ ่งช้ี และเกณฑ ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2557 ที่ให้ความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษา 
ที่ทําหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  โดยกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาซึ่งพิจารณาเพ่ิมเติมในสาระท่ีเก่ียวข้องกับกรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559)  มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
โดยกําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ดังน้ี 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ซึ่งการ
ประกันระดับสถาบันน้ี เมื่อพิจารณาการดําเนินงานของสถาบันที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละคณะโดยครอบคลุมด้านกายภาพ และภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพ 
ในภาพรวม จุดมุ ่งหมายของการประกันคุณภาพภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ        
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสู่
การกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา งานติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาถือเป็นภาระงานของงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีความสําคัญมากอีกงาน
หน่ึงที่ควรจัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และคณะทั้ง 9 คณะในสังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนําผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษามาจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด ตามระบบประกันคุณภาพที่เก่ียวกับงาน          
ที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพมาใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง
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ประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. ให้เป็น
รูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  

จากความเป็นมาและความสําคัญดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ผู้เขียนมีความสนใจที่จะจัดทําคู่มือ    
การปฏิบัติงาน การติดตามผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เล่มน้ีขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

ขอบเขตของคู่มือ 
  คู่มือปฏิบัติงาน การติดตามผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ใช้กับผู้ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานของคณะ          
ในสังกัดทั้ง 9 คณะ รวมทั้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกลางสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และเพ่ือให้การดําเนินการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินงาน     
ต้ังแต่การประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ           
เสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย          
การผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนจัดทําข้อคําถามในการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิตหรือผู้สําเร็จ
การศึกษาและความพึงพอใจของนายจ้างที่รับผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าทํางาน 
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การจัดทําบันทึกแจ้งเวียนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สําเร็จการศึกษาทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์สถิติ สรุปรายงานผลเสนอแก่
ผู้บังคับบัญชา บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CDS เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางสําหรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีการดําเนินการเก็บข้อมูลช่วงเดือนเมษายนของปี
การศึกษาถัดไป 

 

คําจํากัดความเบื้องต้น 
 

ผู้สําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ตามหลักสูตรและมีคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

ผู้ปฏิบัติงาน  หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของคณะ
ในสังกัดทั้ง 9 คณะ  
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นายจ้าง หมายถึง ผู้จ้างบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร เข้าทํางานกับสถานประกอบการ 

 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ภาวะการมีงานทํา หมายถึง ภาวะการมีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชทงคลพระนคร ที่ ได้ประกอบอาชีพใดอาชีพหน่ึง ซึ่ งอาจได้รับการจ้างจาก             
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนให้เข้าทํางานกับสถานประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการ
เองหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 

ความพึงพอใจของนายจ้าง หมายถึง รายงานผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนายจ้าง   
ที่มีต่อบัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประเมินตาม         
อัตลักษณ์บัณฑิตที่มหาวิทยาลัยกําหนด  



บทที่ 2 
 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
 

ประวัติความเป็นมาของกองพัฒนานักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2537 และ พ.ศ. 2542 ช่ือเดิมคือ กองกิจการนักศึกษา เป็นหน่วยงาน   
ระดับกอง ภายใต้สังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ .ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2548 โดยใช้ชื่อ กองพัฒนานักศึกษา  

 

โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งงานภายในหน่วนงานออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดังน้ี  
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
3. งานกีฬา 
4. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
5. งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
6. งานกิจกรรมนักศึกษา 
7. งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา 

 

                                       โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารทั่วไป งานแนะแนวการศึกษา 
และอาชีพ 

งานกีฬา งานสวัสดิการและ 
การบริการนักศึกษา 

งานส่งเสริมศักยภาพ 
และวินัยนักศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษา งานระบบสารสนเทศ 
เพ่ืองานกิจการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 
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2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการ 
2.1.1 โครงสร้างการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 

         กองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการตามสายงานจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
สู่หัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงานตามลําดับ เพ่ือให้การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ  
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่หน่วยงานกําหนด มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเพ่ือเกิดความคล่องตัว     
ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

        โครงสร้างการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา 

          2.1.2 โครงสร้างงานตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา 

           กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการพัฒนางาน      
ด้านกิจการนักศึกษาทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษา สามารถ
ดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างเป็นสุข รวมท้ังมีภารกิจในการจัดบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสมแก่นักศึกษา การบริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาทางด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านการ      
ใช้ชีวิตในสังคม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะ         
บัณฑิตพึงประสงค์หรือตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงแบ่งงานตามภารกิจได้ดังน้ี 

หัวหน้า 
งานบริหารท่ัวไป 

หัวหน้างานแนะแนว 
การศึกษาและอาชีพ 

หัวหน้า 
งานกีฬา 

ผู้อํานวยการ 
กองพัฒนานักศึกษา 

หัวหน้างานสวัสดิการ
และการบริการนักศึกษา 

หัวหน้า 
งานกิจกรรมนักศึกษา 

หัวหน้างาน 
ส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศ 
เพ่ือกิจการนักศึกษา 
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                          โครงสร้างงานตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 โครงสร้างงานตามภารกิจกองพัฒนานักศึกษา 

ผู้อํานวยการ 

งานกีฬา 

- งานกีฬาภายใน 

- งานกีฬาภายนอก 

- งานทุนด้านกีฬา 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

- งานบริการทุนการศึกษา 

- งานบริการวิชาทหาร 

- งานบริการสุขภาพนักศึกษา 

- งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
- งานบริการทั่วไป 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

- งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

- งานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

- งานส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา 

- งานส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตนักศึกษา 

- งานบริการและสร้างสรรค์สังคม 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

- งานองค์การนักศึกษา  
- งานสภานักศึกษา 

- งานชมรม 

- งานสารบัญ การเงิน บัญชี พัสดุ 
- งานเครือข่ายและกิจกรรมภายนอก 

งานระบบสารสนเทศเพ่ืองานกิจการนักศึกษา 

- งานระบบทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษา 

- งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
กิจการนักศึกษา 

- งานกิจการพิเศษ 

งานบริหารท่ัวไป 
- งานแผนและงบประมาณ 
- งานบุคลากร 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานสารบรรณ 
- งานพัสดุครุภัณฑ์ 
- งานบริหารการประชุม 
- งานการจัดการความรู้ในองค์กร 
- งานบริหารความเส่ียง 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
- งานแนะแนวการศึกษา 
- งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
- งานบริการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา 
- งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนา 
- งานบริการจัดหางานและประสบการณ์อาชีพ 
- งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
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โครงสร้างการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที่ 4 โครงสร้างการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา 

นางประดิษฐา  นาครักษา 

ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป 

นางสาวสิริพร  พุ่มไสว 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 

นางกรองจิตต์  มูฮัมหมัด 

พนักงานธุรการ 

นายภัทรพล  กิตติรัตนาโชติ 

นางสาวพลอยวรรณ  คุ้มภัย 

นักวิชาการศึกษา  

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นางสาวมัลลิกา  วีระสัย 

หัวหน้างานและแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์ 
นางสาวอพิมภกา  พันธุ์โสทก 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 

นายไตรวุฒิ  วุฒิสอน 

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

นางสาวขนิษฐา  สุริยะ 

หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

นางสาวทัศวรรณ  อู้ย้ง 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

นางสาวมงคลรัตน์  ก้อนเครือ 

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
 

นางสาวมนสิการ  ชัยวิบูลย์ผล 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐพร  ผาติวิทย์ 
นักวิชาการศึกษา 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
นายธีรพล  ชมช่ืน 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
นายชนัตชญาน์นันท์  รัตน์บุญทอง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

งานกีฬา 

นายนเรศ  ภูคะฮาต 

หัวหน้างานกีฬา 
 

นางสาวระพีพร  ทองปน 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวลักษณาพร  เจริญแพ่ง 

นางสาวอังคณา  วงรถ 

นักวิชาการศึกษา 

งานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีสราทตรา  เล่งไพบูลย์ 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 

นายธีรนัย  ดีฤทธิ์ 
นางสาววันทนา  ครุฑจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

 
 
 

งานบริหารท่ัวไป 

 
 
     

                                   

                                        

นางสาวสิริพร  พุ่มไสว 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 

นางประดิษฐา  นาครักษา 
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

นางกรองจิตต์  มูฮัมหมัด 
พนักงานธุรการ  

นายภัทรพล  กิตติรัตนาโชติ 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวพลอยวรรณ  คุ้มภัย 
นักวิชาการศึกษา 
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งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
 

                                                  

 
 

 

 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 
 

  

                                                        

                                           

นางสาวขนิษฐา สุริยะ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 

นางสาวทัศวรรณ อู้ย้ง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวมัลลิกา วีระสัย 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นายไตรวุฒิ วุฒิสอน 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

นางสาวธนัชชนม์  รุ่งฤทธิ์ 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 

นางสาวอพิมภกา  พันธ์ุโสทก 
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 
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                                                 งานกีฬา 

 

 

 
 

                        
 
 
 

งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

                                                         

นายนเรศ ภูคะฮาต 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานกีฬา 

นางสาวระพีพร ทองปน 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวลักษณาพร เจริญแพ่ง 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวอังคณา วงรถ 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวมงคลรัตน์ ก้อนเครือ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 

นางสาวมนสิการ ชัยวิบูลย์ผล 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาวณัฐพร ผาติวิทย์ 
นักวิชาการศึกษา 



11 
 

งานกิจกรรมนักศึกษา 
 
 

                                                
 

 

 

งานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
 

                                         
 
 

 

ภาพท่ี 5 แผนภูมิโครงสร้างกองพัฒนานักศึกษา 

ว่าท่ีร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

หัวหน้างานระบบสารสนเทศเพื่องานกิจการนักศึกษา 
นายธีรนัย ดีฤทธ์ิ 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

นายธีรพล ชมช่ืน 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 

นายชนัตชญาน์นันท์ รัตน์บุญทอง 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
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2.2 ภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน 
               กองพัฒนานักศึกษา มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา       
ซ่ึงเป็นกําลังสําคัญของประเทศให้มีคุณภาพ คุณธรรมและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงาน
ด้านกิจการนักศึกษาควบคู่ไปกับงานด้านวิชาการ ซ่ึงกองพัฒนานักศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานพร้อมท้ังให้บริการแก่นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาเป็นคนดี คนเก่งและ
สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

     กองพัฒนานักศึกษา มีการแบ่งภาระงาน (ภายใน) ออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. งานบริหารทั่วไป    
 ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน มีหน้าที่
ประสานงาน อํานวยความสะดวก จัดทําข้อมูล สถิติ จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนา
องค์กรในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ งานบุคลากร           
งานสารบรรณ งานพัสดุและครุภัณฑ์ งานการประชุม งานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริหาร
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน งานการจัดการความรู้ (KM) เป็นต้น 
 

2. งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้านการให้บริการแก่นักศึกษาในการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับ
ส่ิงแวดล้อม กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นสุข ประกอบด้วย        
งานแนะแนวการศึกษา งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา งานการให้ คําปรึกษาด้านจิตวิทยา           
งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ 
 

3. งานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา 
  ปฏิบัติงานด้านการให้บริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า อํานวยความสะดวก 
แนะนํา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการให้บริการและสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย      
งานบริการทุนการศึกษา งานบริการวิชาทหาร งานบริการด้านสุขภาพ งานศิษย์เก่าสัมพันธ์และ
บริการทั่วไปแก่นักศึกษา เป็นต้น 
 

4. งานกีฬา 
 ปฏิบัติหน้าที่ด้านส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ทั้งภายในและภายนอก และ
ส่งเสริมพัฒนากีฬาเพื่อสุขภาพให้แก่นักศึกษา และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬา จัดหาอุปกรณ์ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก งบประมาณในการส่งเสริมด้านกีฬา เป็นต้น 
 

5. งานส่งเสริมศักยภาพและวินัยนักศึกษา 
  ปฏิบัติหน้าท่ีด้านการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสบการณ์ชีวิต
ให้กับนักศึกษา ดูแลด้านวินัยนักศึกษาและจัดกิจกรรมบริการสร้างสรรค์สังคม รวมท้ังจัดทํา
แผนพฒันากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานวินัยนักศึกษา  
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6. งานกิจกรรมนักศึกษา 
 ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ตามคุณลักษณะบัณฑิต      
พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมคุณลักษณะของผู้นํา การทํางาน
เป็นทีม ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย งานบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา 
ชมรมและกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ งานเฉพาะกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งจัดทําแผนพัฒนากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เก่ียวกับงานกิจกรรมนักศึกษา จัดทํางบประมาณเพ่ือสนับสนุน    
งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นต้น 
 

7. งานระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 
 ปฏิบัติงานด้านการจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา จัดทําระบบสารสนเทศ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร (Activity Transcript) เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และปฏิบัติงานกิจการพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ดูแล พัฒนา 
ปรับปรุง เว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพ่ือกิจการนักศึกษา 

 

2.3  บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 

          2.3.1 หน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
  จากมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่กําหนดโดย ก.พ.อ. เม่ือวันที่ 21 กันยายน 2553 ได้ระบุ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของสายงานนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ระดับปฏิบัติการ ดังน้ี 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นท่ีต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานด้านการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังน้ี 
 

1. ด้านการปฏิบัติการ 

1.1 ให้บริการสนเทศ บริการปรึกษา บริการทดสอบ บริการจัดหางาน และบริการจัดทุนการศึกษา 
และให้การปรึกษาเก่ียวกับทุนการศึกษา ต่อนิสิตนักศึกษา และประสานงานกับฝ่ายวิชาการฝ่ายบริหาร 
ผู้ปกครองนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษาและการดํารงชีวิตของนิสิตนักศึกษา 

1.2 ศึกษาวิเคราะห์การแนะแนวการศึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยอาชีพต่างๆ เพ่ือวางแผนพัฒนางาน
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กําหนดโครงการเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพให้กับนักศึกษา 
และเสนอแนะเก่ียวกับการแนะแนวการศึกษา 

1.3 สํารวจ บันทึก รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแนวทางด้านอาชีพต่างๆ ติดตาม ประเมินผล
งานด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือประกอบการวางแผนและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
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1.4 ให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับ
รองลงมาและแก่นักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและช้ีแจงเร่ืองต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าท่ี เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

2. ด้านการวางแผน 
วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การ

ดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด 
 

3. ด้านการประสานงาน 
3.1 ประสานงานการทํางานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานท้ังภายในและภายนอก เพ่ือให้

เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ตามที่กําหนดไว้ 
3.2 สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

4. ด้านการบริการ 
4.1 ให้คําปรึกษา แนะนําเบ้ืองต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการแนะแนวการศึกษาและ

อาชีพ รวมทั้งตอบปัญหาและช้ีแจงเรื่องต่างๆ เก่ียวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  

4.2 จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เก่ียวกับการแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและ
ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งตามท่ีได้รับมอบหมาย 
นางสาวมัลลิกา  วีระสัย นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ   

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้างาน  ทําหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ นําเสนอความเห็นข้อเสนอแนะ 
ประกอบการพิจารณา วางแผน มอบหมายงาน กํากับ แนะนํา ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมงาน ในภารกิจเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ  งานบริการสารสนเทศการศึกษาและอาชีพ การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา การบริการวิชาการและอบรม
พัฒนานักศึกษา และมีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังน้ี 

1. ศึกษาวางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับงานแนะแนวการศึกษา 
2. กํากับ ดูแล ตรวจสอบการจัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
3. สร้างกิจกรรม โครงการ และฝึกอบรมให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ 
4. จัดทําแนวปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
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5. ควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
(ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา) 

6. จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) ตัวช้ีวัดที่เก่ียวข้อง 
7. กํากับ ดูแล ตรวจสอบประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

และปฏิบัติหน้าที่ 
1. แนะแนวการศึกษา  

 

1.1 จัดให้บริการแก่นักศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา โดย ประสานงานกับคณะใน
สังกัด ทําหนังสือแจ้งการประชุมเพ่ือทําการตกลงในการให้การแนะแนวการศึกษาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย เป็น
วิทยากรแนะแนวการศึกษาทุกปีการศึกษา ตามกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษา
ได้รับการบริการตามที่ ร้องขอ ช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียน ด้านการปรับตัว ส่งเสริมทาง 
ด้านสติปัญญา ตลอดจนความเข้าใจในเร่ืองความสามารถของตนเองให้สามารถตัดสินใจ 
เพ่ือมุ่งความสําเร็จทางด้านการศึกษา ความสามารถท่ัวไป ความถนัดเฉพาะ ค่านิยม ทําให้นักศึกษา
ได้รับข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการเรียน และการวางแผนการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

1.2 จัดทําแผนการดําเนินงาน งานแนะแนวการศึกษา โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมา
ของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง 
แนวทางการวางแผนการดําเนินงานบริการแนะแนวการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการแนะแนวการศึกษา โดยศึกษาจาก 
กฎระเบียบต่างๆ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา ติดตามผลจากระเบียน 
การเรียน การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใช้สําหรับการแนะแนว 
แก่นักศึกษาให้เป็นระบบ 

1.4 จัดทํารายงานสรุปผลจํานวนนักศึกษาที่ใช้บริการงานบริการแนะแนวการศึกษา  
หลังการดําเนินงานเสร็จส้ินทุกปีการศึกษา โดยจัดทําเป็นรายงานสรุปผลจํานวนนักศึกษาที่ขอ 
ใช้บริการเพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชา 

1.5 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวข้องกับงานที่ รับผิดชอบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในระบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ (ของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) เพ่ือนําส่งผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบ 

1.6 รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตัวชี้วัด ตามระบบประกันคุณภาพ ที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. 
2. งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

2.1 จัดบริการแก่นักศึกษา งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์อาชีพ โดย 
ประสานงานกับคณะในสังกัด และหน่วยงานภายนอก ทุกปีการศึกษา ตามกฎระเบียบต่างๆ ของ
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มหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของตนเองได้มีการ
พัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

2.2 จัดทําแผนการดําเนินงาน งานบริการจัดหางานและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ          
โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทุกปีการศึกษา       
เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการวางแผนการดําเนินงานบริการจัดหางานและเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.3 จัดฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้แก่นักศึกษา โดยการอบรม
เทคนิคการสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์  ในช่วงเวลาก่อนนักศึกษา           
ช้ันปีสุดท้ายสําเร็จการศึกษาประมาณ 3 เดือน เพ่ือให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนสมัครงาน         
และเข้าใจในอาชีพน้ันๆ อย่างลึกซ้ึง รู้จักวิธีแสวงหางาน ตลอดจนวิธีปรับตัวให้เข้ากับงานและวิธีการ
ปฏิบัติตนให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

2.4 จัดงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี     
เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีสุดท้ายได้สมัครงานโดยตรงกับสถานประกอบการ โดยติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กรมแรงงาน สํานักจัดหางาน และสถานประกอบการ ฯลฯ  

2.5 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล โดยจัดทําฐานข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลนักศึกษา
ที่ประสงค์ทํางาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการทํางานทุกปีการศึกษา เพ่ือให้ฐานข้อมูลที่ได้มีความ
ทันสมัยอยู่เสมอ 

2.6 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวข้องกับงานที่ รับผิดชอบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในระบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ (ของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) เพ่ือนําส่งผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบ 

2.7 รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตัวชี้วัด ตามระบบประกันคุณภาพ ที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้ประกอบการตรวจ
คุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. 

 

3. งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา  
3.1 ให้บริการแก่นักศึกษา งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา โดย ประสานงาน

กับคณะในสังกัด ทําหนังสือแจ้งการประชุมเพ่ือทําการตกลงในการให้การบริการวิชาการและอบรม
พัฒนานักศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกปีการศึกษา ตามกฎระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขและประสบความสําเร็จในการเรียน  

3.2 จัดทําแผนการดําเนินงาน งานบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษา โดยศึกษา    
จากแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการปรับปรุงแนวทางการวางแผนการดําเนินงานบริการวิชาการและอบรมพัฒนานักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

3.3 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้
รับทราบข้อมูลที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ท่ีมีประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล โดยติดต่อประสานงานกับคณะในสังกัด และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก           
ที่เก่ียวข้องในการจัดปฐมนิเทศ  

3.4 จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายได้รับทราบข้อมูลที่ จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ        
โดย ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมการจัดหางาน       
สถานประกอบการ ฯลฯ  

3.5 จัดหาแบบทดสอบและแบบสํารวจท่ีเหมาะสมในการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ    
การใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ เช่น ผู้เช่ียวชาญ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพ่ือให้นักศึกษารู้จักตนเองในด้านต่างๆ เช่น         
ความสนใจ  การตัดสินใจ ความต้องการ และบุคลิกภาพ  

3.6 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวข้องกับงานที่ รับผิดชอบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ใน  ระบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ (ของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา) เพ่ือนําส่งผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบ 

3.7 รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตัวชี้วัด ตามระบบประกันคุณภาพ ที่เก่ียวกับงานที่
รับผิดชอบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. 

 

4. งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
4.1 จัดทําแผนการดําเนินงาน งานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา โดยศึกษาจากแนวปฏิบัติที่ผ่าน

มาของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจกับคณะในสังกัด
ในการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแนวทางการ
วางแผนการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.2 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล วางแผนดําเนินการเก็บข้อมูล รวมท้ังสร้างและพัฒนา
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม) ที่ต้องใช้ในงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา โดยประสานงาน
กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะในสังกัดเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอทุกปีการศึกษา เพ่ือให้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม) 
มีความถูกต้อง และระบบสารสนเทศในการให้บริการทํางานอย่างมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึน 

4.3 จัดทํารายงานสรุปประเมินผลการดําเนินงานของงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เสนอ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลังจากดําเนินงานเสร็จสิ้นภายใน 2 เดือน โดยจัดทําเป็นรูปเล่มรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบและนําข้อมูลบันทึกในระบบเพ่ือให้
เป็นข้อมูลกลาง เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ต่อไป 

4.4 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ เก่ียวข้องกับงานที่ รับผิดชอบ             
ตามช่วงเวลาที่ กําหนดไว้ในระบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ            
(ของงานประกันคุณภาพการศึกษา) เพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบ 
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4.5 รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด ตามระบบประกันคุณภาพ ที่เก่ียวกับงาน        
ที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. 

 

5. งานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา 
5.1 ให้บริการแก่นักศึกษา งานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา โดย ประสานงานกับคณะ

ในสังกัด ทําหนังสือแจ้งการประชุมเพ่ือทําการตกลงในการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกปีการศึกษา ตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ ให้นักศึกษาได้รับการ
บริการตามที่ร้องขอ ทําให้นักศึกษาได้รู้จักตนเองโดยใช้ระเบียบวิธีการทดสอบทางจิตวิทยามาตรฐาน 

5.2 จัดทําแผนการดําเนินงาน งานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา โดยศึกษาจาก       
แนวปฏิบัติที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย  และหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูล      
ในการปรับปรุงแนวทางการวางแผนการดําเนินงานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการให้บริการให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา      
โดย ศึกษาจาก กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษาทุกปีการศึกษา 
เพ่ือให้วิธีการให้บริการมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ติดตามการเปล่ียนแปลงการเคลื่อนไหว        
ของข้อมูลพร้อมทั้งนํามาจัดทําเป็นฐานข้อมูลให้เป็นระบบ 

5.4 จัดทํารายงานสรุปผลจํานวนนักศึกษาท่ีใช้บริการงานบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยา 
หลังการดําเนินงานเสร็จส้ินทุกปีการศึกษา โดยจัดทําเป็นรายงานสรุปผลจํานวนนักศึกษาที่ขอใช้
บริการฯเพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชา 

5.5 จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเก่ียวข้องกับงานที่ รับผิดชอบตาม
ช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในระบบการรายงานตามแบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ (ของงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) เพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชาทําการตรวจสอบ 

5.6 รวบรวมข้อมูลหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด ตามระบบประกันคุณภาพ ที่เก่ียวกับงาน        
ที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาท่ีกําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้ประกอบการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

จากภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มาเขียนคู่มือการปฏิบัติงานโดยมี Flow Chart ดังน้ี 
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1. ประชุมและวางแผนการดําเนินงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

3. เสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามในคําส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการ

4. วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําข้อคําถาม 

 

 

แก้ไข 

A 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

เร่ิมต้น 

5. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 ผู้ปฏิบัติงานประชุมร่วมกัน 
1.2 วางแผนการดําเนินงาน 
1.3 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

2.1 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์รายช่ือ      
     คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

2.2 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
2.3 เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานพิจารณา 

อนุมัติ 

Flow Chart การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ภาพที่ 6    Flow Chart การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

A 

6. ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 6.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานใน 
     การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
6.2 ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ 
     การศึกษา ระดับคณะ 
6.3 จัดทําแบนเนอร์ ส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน 
     ช่องทางต่าง ๆ 
6.4 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์  
     สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม  

7. สรุปรายงานผล 
การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 7.1 สรุป รายงานผล  เสนอ ผู้ บั งคับ บัญ ชา   

หน่วยงาน 
7.2 สรุป ราย งาน ผล  เสน อ เข้ าที่ ป ระ ชุ ม 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

8. บันทึกข้อมูลผ่านระบบ 
ติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) 8.1 ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอ   

ปิดระบบและยืนยันข้อมูล 

8.2 ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานของคณะเพื่อ 
ยืนยันข้อมูล 

สิ้นสุด 
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บทที่ 3 
 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 
 

หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบตังิาน  

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร มีหลักเกณฑ์ มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับกับการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
3.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557   
3.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 

3.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทําขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบในการพัฒนาและบริหารจัดการงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดําเนินการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 กรอบแผนยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) และบริบทภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) แผนการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามบริบท และบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ และวัดความสําเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์ได้ มหาวิทยาลัยจึงได้กําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่สอดคล้องกับดัชนีช้ีวัด 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
หน่วยงาน โดยการจัดทําคําเสนอของบประมาณประจําปีต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ 
ที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ ไปพร้อมกับการพัฒนา
บุคลากรสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “มหาวิทยาลัยผู้สร้างแรงบันดาลใจพัฒนาทักษะการคิดเป็นระบบปฏิบัติเป็นเลิศ

ด้านเทคโนโลยีและเป็นที่พ่ึงของสังคม” 
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พันธกิจ (Mission)  
 มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  

ที่มีคุณภาพคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ สร้างสรรค์งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นที่พ่ึงของสังคม
ด้านบริการวิชาการ อนุรักษ์ ทํานุ บํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย่างย่ังยืนและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

 

ปรัชญา (Philosophy)  
 สร้างคนสู่งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ  
 

ปณิธาน (Determination) 
  R M U T P  
 R  : Responsibility  ความรับผิดชอบ 
 M  : Mastery   มีทักษะสูง มีความเช่ียวชาญ  
 U  : Unity    รวมพลังเป็นหน่ึงเดียว  
 T  : Technology   พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือแผ่นดิน  
 P  : Personal Integrity  มีคุณธรรม 
 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ (RMUTP Identity)  
 “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม”  

                     Hands - on Keenness Determination Technological Expertise Integrity 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
 พัฒนากระบวนการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับศักยภาพของนักศึกษาครอบคลุมตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการบูรณาการการเรียนการสอนระหว่างสาขาวิชา   
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการค้นคว้าด้วยตนเองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศอย่างต่อเน่ืองและ        
เป็นรูปธรรม บูรณาการกิจกรรมนักศึกษา และการเพ่ิมเติมความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมการเรียนการสอน และมีกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนานักศึกษาตามความ
สนใจ ความถนัด และเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพ่ือการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาได้ทันที โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดเชิงกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษา ดังน้ี  
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 เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศมีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และ
เป็นที่พ่ึงของสังคม(ประสิทธิผล หรือ พัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมีทักษะสูง จิตสะอาด 
ต้ังมั่นว่องไวในการเรียนรู้และการทํางาน) 
 

 การวัดผลสาํเร็จเชิงกลยุทธ ์
 1) ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

ตารางที ่1 ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านการบริหาร(15 
ปี) 

ตัวชี้วัด  5 ปี หน่วยงาน
ท่ีจัดทํา 

หน่วย
นับ 

ค่าเป้าหมาย 
ปี 
61 

ปี 
62 

ปี 
63 

ปี 
64 

1.4 บัณฑิตคิดเป็น
ระบบ ปฏิบัติเป็น
เลิศมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย และ
เป็นท่ีพ่ึงของสังคม 
(ประสิทธิผล) 

1.4.1 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ครอบคลุม 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 
 1) บัณฑิตคิดเป็นระบบ 
 2) บัณฑิตปฏิบัติเป็นเลิศ 
 3) บัณฑิตมีอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
4) บัณฑิตเป็นท่ีพ่ึงของ
สงัคม 

1.4.1.1 ร้อยละ
ของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ภายใน 1 ปีตาม
กรอบคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและ
มาตรฐานเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัย 

กพศ. ร้อยละ 70 75 80 80 
      
      
      
      
      
      
      

1.4.1.2 ร้อยละ
บัณฑิตท่ีมีงานทํา
และประกอบ
อาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

กพศ. ร้อยละ 80 80 80 80 
      
      
      
      

 
 

3.2 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ 
       การอุดมศึกษา (สกอ.) พ.ศ. 2557   
 

ในปี พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทําหน้าที่ผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพ จึงได้กําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา โดยให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่ เก่ียวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11  
(พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ได้กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 
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ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพร้อมกัน 
หากเป็นตัวบ่งช้ีที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัวบ่งช้ี
กระบวนการดังกล่าวด้วย (process performance) ซึ่งได้กําหนดหลักการพัฒนาไว้ดังน้ี  

 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน  
  องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  
  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  
  องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่อง 
การส่งเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย์ 
ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและ
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้ง
คุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ์และ
เผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
  องค์ประกอบที่1 การผลิตบัณฑิต  

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการ
ดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมท้ัง 
กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและ
การประกันคุณภาพของคณะ 

- การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบได้แก่  
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 
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ประกอบด้วยด้านกายภาพด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการมาตรฐานด้านการ
ดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย  
ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งน้ี ควรมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ 
โดยครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม 
 

ตารางที่ 2 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
  

องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 
1. การกํากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตรี   เกณฑ์ 4 ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 12 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานทําหรอื
ผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรทีี่ไดง้านทําหรอืประกอบ
อาชีพอิสระ  
- ผลงานของนกัศึกษาปรญิญาโท/เอกที่ตีพิมพห์รือ
เผยแพร ่
 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนกัศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 
 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและ 
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี
- การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรกึษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21   

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  อัตราการคงอยูข่องนักศึกษา   
  อัตราการสําเร็จการศึกษา    
  ความพึงพอใจตอ่หลักสูตรและผลการจัดการ 

ข้อรอ้งเรียนของนักศึกษา 
 

 4. อาจารย ์
 

4.1 การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร 
การบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
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องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 
 4.2 คุณภาพอาจารย์  ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานวิชาการของอาจารย์   
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ SCOPUSต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ อัตราการคงอยูข่องอาจารย์    
  ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

 

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใชใ้น
การพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวชิานั้นๆ 
- การพจิารณาอนุมัติหัวข้อวทิยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียน    
การสอน 

- การพจิารณากําหนดผู้สอน 
- การกํากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.
3 และมคอ. 4 
- การแตง่ตั้งอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจดัการเรยีนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัตใินระดับ
ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กบัการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตร ี
- การช่วยเหลือ กํากับ ตดิตามในการทํา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
- การประเมินวทิยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับ 
  บัณฑิตศึกษา  
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องค์ประกอบใน
การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน

ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 
5.4  ผลการดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน  
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตร เพือ่ให้มี
ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู ้
- จํานวนส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
- กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

  

 
 

ตารางที่ 3 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  
              ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการใน   
ระดับคณะจํานวนรวม 12 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์ประจํา 

1.5 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวจิัย  
 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและ
พัฒนางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจดัการ 
 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธต์ามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณข์องคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 
ตารางที่ 4 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
          ประกอบด้วยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบ่งช้ีที่ดําเนินการ
ในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉล่ียของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจําสถาบันที่
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

1.4 การบรกิารนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2. การวจิัย  
 

2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
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องค์ประกอบ 
ในการประกัน
คุณภาพสถาบัน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์พิจารณา 

2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจํา 
และนักวิจัย 

คะแนนเฉล่ียของคะแนนประเมิน
ระดับคณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวชิาการ 3.1 การบรกิารวิชาการแก่สังคม  เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

4. การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจดัการ 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับ
ติดตามผลลัพธต์ามพันธกจิ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณข์องสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉล่ียของผลการประเมิน
ระดับคณะทุกคณะ 

5.3 ระบบกํากบัการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 
 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร  
ระดับคณะและระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางและพัฒนา
คุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือจัดทํารายงาน ประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจน
เพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหน่ึงครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสร้าง
ความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทํา ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 

 ซึ่งในส่วนของการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการสํารวจภาวะ    
การมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี และสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือนําผลการติดตามผู้สํ าเร็จการศึกษามาจัดทํ ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา            
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พร้อมหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด ตามระบบประกันคุณภาพที่เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาที่
กําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้ประกอบการตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. กําหนด 
 พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษาคือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ของสถาบันอุดมศึกษา 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ได้จัดทํามาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น
เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการ
จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้'เช่ือมั่นถึงคุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้การมีงานทํา และคุณภาพผลงานวิจัย
ของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะ
พิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปน้ี 
 

 ตัวบ่งชี้ที ่2.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 ตัวบ่งชี้ที ่2.2   การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี 
การดําเนินการติดตามผูส้ําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ได้กําหนดให้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิตและความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา ผู้จ้างงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งช้ีที่ 2.2 การได้งานทํา
หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา  
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ตารางที่ 5 กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคณุภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัย 
ของผู้สําเร็จการศึกษา 

- บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลลัพธ์ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้
ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2)ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
สูตรการคํานวณ 
 
           คะแนนที่ได้  = 
 
ข้อมูลประกอบ 
 จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวน
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 (ปริญญาตร)ี ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้: ผลลัพธ์ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
น้ันๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการ
ทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณ
ร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้
คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 
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จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                                                                                                                                                                                                             X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการคํานวณ 
1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตามสูตร 
 
 
 
 
 

การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน
ทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 
หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่       

สําเร็จการศึกษา 
 
3.3 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for    
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเช่ือมโยงต่อเน่ืองจากคุณวุฒิระดับ
หน่ึงไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาท่ีต้องใช้ 
การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
รวมท้ังระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดํา เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 X 5 

                                              100 
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หลักการสําคญัของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
1. ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุ่งให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
เพราะกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร             
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้เพ่ือให้มั่นใจว่า บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวังได้จริง 

2. มุ่งเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ขั้นตํ่าเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให้หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องได้เข้าใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่คาดหวังไว้ก่อน หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรู้น้ันอย่างสอดคล้องและส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ 

3. มุ่งที่จะประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่างๆ ที่ได้ดําเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและ
เช่ือมโยงเป็นเร่ืองเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้ เก่ียวข้องได้เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต่างๆ 

4. มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและ
เทียบเคียงกันได้กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ เน่ืองจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะช่วยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ 
โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่าง
หลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีมุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคม ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการ
พัฒนาประเทศไทย 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1. เพ่ือเป็นกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่     
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการนําไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน    
การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. เพ่ือกําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทางในการวางแผน 
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ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 

3. เพ่ือเช่ือมโยงระดับต่างๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เป็นระบบ เพ่ือบุคคลจะได้มี
โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ได้อย่างต่อเน่ืองและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจน
และโปร่งใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับต่างๆ กับนานาประเทศได้ 

4. เพ่ือช่วยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป็นกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง และใช้เป็นกรอบอ้างอิงสําหรับผู้ประเมินของ        
การประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 

5. เพ่ือเป็นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจใน
กลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเก่ียวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดว่าบัณฑิตจะพึงมี 

6. เพ่ือประโยชน์ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ต่างประเทศในการย้ายโอนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและ   
การรับรองคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 

7. เพ่ือให้มีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต่ละสาขา/สาขาวิชา 
8. เพ่ื อ นํ า ไป สู่ ก ารลดขั้ น ตอน /ระ เบี ยบ  (Deregulation) การ ดํ า เนิ น ก ารให้ กั บ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข้มแข็ง 
 

การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก

ประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกําหนดผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการ
นําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจําแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นํา ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical analysis, Communication and Information Technology Skills) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนอกจากผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านน้ี บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นรํา ดนตรี การวาดภาพ 
การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

• ผู้เรียน  มีมาตรฐานตามผลการเรียนรู ้  
• ผู้พัฒนาหลักสตูร มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน ระดับชาติ 18 ข้อ 
• ผู้ใช้บัณฑิต  มีความพึงพอใจในทักษะความสามารถของบัณฑิต 
• สถาบันอุดมศึกษา มีคุณภาพในการจัดการการศึกษา และบรรลุผลการพัฒนา        

บุคลากรเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 ประเทศชาติ  มีบุคลากรทีส่ามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

 

ผู้เขียนได้นําหลักเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากําหนด    
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อบัณฑิต อย่างน้อย 5 ด้าน เพ่ือเป็นแนวทางจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
 

วิธีการปฏิบัติงาน    

  มหาวิทยาลัย กําหนดขั้นตอนและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเวียน
ให้ทุกหน่วยงานทราบ ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กําหนด           
วิธีปฏิบัติงาน ดังน้ี 
 

ตัวอย่าง 
 

  ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษาใหม่  
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งช้ีที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online 

และ ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจําทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน  

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
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4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ  

5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  

6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํา
รายงาน การประเมินตนเองระดับสถาบัน 

 7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง
ระดับ หลักสูตร คณะวิชา พร้อมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนา
สถาบันในปีการศึกษาถัดไป  

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งต้ัง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุง
การดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจําปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 

 

ตารางที ่6 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ลําดับ การดําเนินงาน วัน/เดือน/ป ี ผู้ดําเนนิการ 
1 พิจารณาและทบทวนการดําเนินงานระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา และประกาศ
ถ่ายทอดนโยบายไปยังหน่วยงานทุกระดับ  
- จัดทําแผนงานด้านประกันคุณภาพ  
- กําหนดค่าเป้าหมาย 
- แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  
 

ต.ค. 61 - สํานักประกันคุณภาพ  
- งานประกันคุณภาพคณะ  

2 หน่วยงานประกันคุณภาพคณะส่งแผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพมายังสํานัก
ประกันคุณภาพ  
 

30 พ.ย. 61 - คณบดี  
- งานประกันคุณภาพคณะ  

3 คณะดําเนินการทวนสอบภายใน เบ้ืองต้น 
พร้อมรายงานผลการประเมนิเบ้ืองต้นใน
ระดับหลักสูตรต่อผู้บริหารคณะและ
มหาวิทยาลัย  
 
 

15 พ.ค. 62 - คณบดี/ผู้บริหารคณะ/
หัวหน้าหลักสตูร  
- งานประกันคุณภาพคณะ  
- สํานักประกันคุณภาพ  
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  มหาวิทยาลัย กําหนดขั้นตอนและแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งเวียน
ให้ทุกหน่วยงานทราบ ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ดําเนินงาน      
ตามแผน ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ การดําเนินงาน วัน/เดือน/ป ี ผู้ดําเนนิการ 
4 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

รอบ 12 เดือน  
- ระดับหลักสูตร  
- ระดับคณะ/ สถาบัน/สํานัก (สวพ./
สวส./สวท./สอ.)  
- ระดับมหาวิทยาลัย  

พ.ค.- มิ.ย.
62 

- คณบดี/ผู้บริหารคณะ/
หัวหน้าหลักสตูร/ผอ.สานัก 
สถาบัน  
- ผอ.กอง (รับผิดชอบตัว
บ่งช้ี)  
- งานประกันคุณภาพคณะ  
- สํานักประกันคุณภาพ  

5 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในโดยผู้
ประเมินภายนอก พร้อมบันทกึผลลง
ระบบ CHE QA Online  
-ระดับหลักสูตร  
-ระดับคณะ/ สถาบัน/สานัก (สวพ./สวส./
สวท./สอ.)  

มิ.ย.-ก.ค. 
62 

- หลักสูตร  
- คณะ / สถาบันวิจัยฯ/
สํานักวิทยบริการฯ/สํานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ/
สํานักงานอธิการบดี  

6 มหาวิทยาลัยดําเนินการทวนสอบภายใน 
เบ้ืองต้น พร้อมรายงานผลการประเมิน
เบ้ืองต้นต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

ก.ค.62 -สํานักประกันคุณภาพ  

7 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  
โดยผู้ประเมินภายนอก  

ส.ค. 62 -สํานักประกันคุณภาพ  

8 ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ผ่านระบบ CHE QA Online (ไม่เกิน 120 
วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา)  

ก.ย. 62 -สํานักประกันคุณภาพ  

9 นําเสนอผลการประเมินทุกระดับแก่ 
ผู้บริหารระดับสูง (CEO) และสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและให้
คําแนะนํา 

ก.ย. 62 -คณะ 
-สํานักประกันคุณภาพ 
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1. ประชุมและวางแผนการดําเนนิงานติดตามผู้สาํเร็จการศึกษา 
 

1.1 ผู้ปฏิบัติงานประชุมร่วมกัน  
ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางาน โดยมี ผู้อํานวยการ

กองพัฒนานักศึกษาเป็นประธาน ผู้ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ร่วมกับหัวหน้างาน 
ทุกฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายอ่ืน ๆ ของกองพัฒนานักศึกษาประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดแผน 
การดําเนินงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 

 

 1.2 วางแผนการดําเนนิงาน 
คณะทํางานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มีการวางแผนการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ

การศึกษา โดยกําหนดให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาและตัวช้ีวัดตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานและการกํากับ ติดตาม
ผลการดําเนินงานให้บรรลุตามแผนที่กําหนดไว้ 
 

ตารางที่ 7 แผนการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
               
 

ลําดับ
ที่ 

รายการ ระยะเวลา 

1 ประชาสัมพันธ์การติดตามผู้สําเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ มิถุนายน 2562 
2 ทําหนังสือขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานท้ัง 9 คณะ แจ้งให้

ผู้สําเร็จการศึกษาและนายจ้างตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ http://job.rmutp.ac.th รอบแรก 

มิถุนายน 2562 

3 สรุปรายงานผล รอบ 6 เดือน เสนอผู้บังคับบัญชา และ
รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  
 

ตุลาคม 2562 

4 ทําหนังสือขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานท้ัง 9 คณะ แจ้งให้
ผู้สําเร็จการศึกษาและนายจ้างตอบแบบสอบถามผ่าน
ระบบ http://job.rmutp.ac.th รอบสอง 

กันยายน 2562 

5 ปิดระบบ  เมษายน 2563 
6 สรุปรายงานผล รอบ 12 เดือน เสนอผู้บังคับบัญชา และ

รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย  
พฤษภาคม 2563 

7 นํารายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา บันทึกข้อมูล
ผ่านระบบ CDS  

พฤษภาคม 563 
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1.3 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
คณะทํางานประชุมร่วมกัน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบโดยผู้ปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จ

การศึกษาจะดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมีคณะทํางานที่เข้าร่วม
ประชุมเป็นคณะกรรมการและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ เช่น หน้าที่ในการจัดทําคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ การจัดทําข้อคําถาม การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง การจัดทําสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน เป็นต้น 
 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดทําหนังสือขอความ
อนุเคราะห์คณะและหน่วยงานที่เก่ียวข้องส่งรายช่ือผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มายัง    
กองพัฒนานักศึกษา เพ่ือจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ และเสนออธิการบดี
ลงนาม พร้อมทําหนังสือส่งคําสั่งแต่งต้ังไปยังคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันติดตาม
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษาและขอความร่วมมือนายจ้างตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนายจ้าง ผ่านระบบ http://job.rmutp.ac.th 
 

 2.1 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์รายชื่อคณะกรรมการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้ป ฏิ บั ติงานติดตามผู้สํ าเร็จการศึกษา จัดทํ าหนังสือขอความอนุเคราะห์รายช่ือ
คณะกรรมการดําเนินงานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งรายช่ือเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา  
 

ตัวอย่าง  หนังสือขอความอนุเคราะห์รายช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ 
            การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 หนังสือขอความอนุเคราะห์รายช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ 
            การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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2.2 จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประกอบด้วยผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขา 
อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของคณะที่รับผิดชอบติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
ของคณะ ซึ่งมีความใกล้ชิดและมีข้อมูลในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือช่วยประชาสัมพันธ์ให้
ข้อมูลข่าวสารและกํากับติดตามผู้สําเร็จการศึกษาได้ทั่วถึง และผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลผู้สําเร็จ
การศึกษาของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ดูแลระบบภาวะการมีงานทําจากสํานัก     
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่กําหนด 
 2.3 เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานพิจารณา 
 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา โดยตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอเพื่อพิจารณาลงนาม เสนอธิการบดี ต่อไป 
 

ตัวอย่าง คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
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ภาพท่ี 8 คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเรจ็การศึกษา 
 

3. เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสัง่แต่งต้ังคณะกรรมการ 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เมื่อรวบรวมรายช่ือคณะกรรมการที่คณะเสนอรายช่ือ
มาดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความถูกต้อง เช่น คํานําหน้าช่ือที่ ผศ. ดร. ว่าที่ร้อยตรี โดยหาข้อมูลหรือตรวจสอบกับ   
ต้นสังกัดเพ่ือจัดทําคําสั่งเสนอผู้บังคับบัญชา และเสนออธิการบดีลงนาม ต่อไป 
   

4. วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําข้อคําถาม 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําข้อคําถามการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผู้ปฏิบัติงานนําข้อมูลทั่วไป หลักเกณฑ์และมาตรฐานที่เก่ียวข้องมาใช้
วิเคราะห์ข้อคําถาม 
 

ตัวอย่าง แบบสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  
 

 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต กําหนดข้อคําถาม ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา  
1.1 ช่ือ – นามสกุล 
1.2 เลขประจําตัวประชาชน  
1.3 วัน เดือน ปีเกิด 
1.4 รหัสประจํานักศึกษา สาขาวิชา หลักสูตร คณะ ปีที่สําเร็จการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 ที่อยู่ รายละเอียดอ่ืน ๆ ของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา 
2.1 ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้สะดวก)  
2.2 ที่อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน 
2.3 ข้อมูลเก่ียวกับใบประกอบวิชาชีพ 
2.4 สถานภาพการทํางานปัจจุบัน  

ในข้อ 2.4 และส่วนที่ 3 นําเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
พระนคร เรื่อง บัณฑิตหรือผู้สําเร็จการศึกษามีงานทําและประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มากําหนด      
ข้อคําถาม ดังน้ี 

2.4.1 ทํางานแล้ว (ตอบทุกข้อในส่วนที่ 3,6 และ 7)  
2.4.2 กําลังศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบส่วนที่ 5,6 และ 7) 
2.4.3 ทํางานแล้วและกําลังศึกษาต่อ (ตอบทุกข้อในส่วนที่ 3,5,6  

และ 7) 
2.4.4 ยังมิได้ทํางานและมิได้ศึกษาต่อ (ข้าไปตอบส่วนที่ 4,6 และ 7) 
2.4.5 อยู่ระหว่างการเกณฑ์ทหาร (ข้ามไปตอบส่วนที่ 6 และ 7) 
2.4.6 อยู่ระหว่างอุปสมบท (ข้ามไปตอบส่วนที่ 6 และ 7) 

ส่วนที่ 3 สถานภาพการทํางานปัจจุบัน (สําหรับผู้ที่ทํางานแล้ว) 
 3.1 ประเภทงานที่ทํา 
  3.1.1    ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
  3.1.2    รัฐวิสาหกิจ 
  3.1.3    พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน 
  3.1.4    พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ 
  3.1.5    ประกอบอาชีพอิสระ (โปรดระบุ) 
   - เจ้าของกิจการ 
   - รับงานเอง เช่น โปรแกรมเมอร์ เขียนแบบ ฯลฯ 
 3.2 งานที่ทําอยู่ตามข้อ 3.1 เป็น 
  3.2.1    งานเดิม (งานที่ทําก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน) 
  3.2.2    งานใหม่ (งานที่ได้หลังจากสําเร็จการศึกษา) 

3.3 สําหรับผู้ที่มีงานทําก่อนเข้าเรียนหรือระหว่างเรียน (งานเดิม) เมื่อสําเร็จ
การศึกษาท่านได้มีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับหน้าที่การงานอย่างไร 

  3.3.1    ตําแหน่งงานเดิมแต่ได้รับเงินเดือนมากขึ้น 
  3.3.2    เปลี่ยนตําแหน่งงานใหม่ที่ตรงกับสาขาที่เรียนมา 
  3.3.3    เปลี่ยนสถานที่ทํางานใหม่ 
  3.3.4    ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
  3.3.5    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................     

  



45 

 

3.4 ช่ือตําแหน่งงานท่ีทํา (โปรดระบุ)........................................................................ 
 3.5 สถานที่ทํางาน  
 3.6 เงินเดือนหรือรายได้ที่ได้รับ/เดือน  
  3.6.1    ตํ่ากว่าเกณฑ์วุฒิที่ ก.พ.กําหนด 
  3.6.2    ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด 
  3.6.3    มีรายได้หรือเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ.............................................. 

(ข้อคําถาม 3.6.1-3.6.3 นําเกณฑ์วุฒิที่ ก.พ . กําหนดมาตรฐานเงินเดือนของ
บัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 15,460 บาท ระดับปริญญาโท 
18,160 บาท มาวิเคราะห์ข้อคําถาม) 

 3.7 ท่านมีความพึงพอใจต่องานที่ทําหรือไม่ 
  3.7.1  พอใจ 
  3.7.2  ไม่พอใจ โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ข้อ ต่อไปน้ี 
   - ระบบงานไม่ดี 
   - ผู้ร่วมงานไม่ดี 
   - ไม่ได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมา 
   - ค่าตอบแทนตํ่า 
    - ขาดความมั่นคง 
   - ขาดความก้าวหน้า 

- อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................................... 
 3.8 หลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้งานทําภายในระยะเวลาเท่าไหร่ 
  3.8.1  ได้งานทําก่อนสําเร็จการศึกษา 
  3.8.2 ได้งานทันทีหลังสําเร็จการศึกษา 
  3.8.3 1 - 3 เดือน 
  3.8.4 4 - 6 เดือน 
  3.8.5 7 - 9 เดือน 
  3.8.6 10 - 12 เดือน 
  3.8.7 มากกว่า 1 ปี 

3.9 ลักษณะงานที่ทําตรงกับสาขาที่ท่านสําเร็จการศึกษาหรือไม่ (ตรงสาขา 
หมายถึง การนําความรู้ที่ได้จาการศึกษาไปใช้ในการประกอบอาชีพ) 

   3.9.1    ตรงสาขา 3.9.2 ไม่ตรงสาขา 
3.10 ท่านสามารถนําความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานที่
ทําอยู่ขณะนี้มากน้อยเพียงใด 

   3.10.1 มากที่สุด 
   3.10.2 มาก 
   3.10.3 ปานกลาง 
   3.10.4 น้อย 
   3.10.5  น้อยที่สุด 
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3.11 ท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ 
   3.11.1 ต้องการศึกษาต่อ (ข้ามไปตอบในส่วนที่ 5) 
   3.11.2 ไม่ต้องการศึกษาต่อ  

ส่วนที่ 4 สถานภาพการทํางาน (สําหรับผู้ที่ไม่มีงานทํา) 
  4.1 สาเหตุที่ไม่ได้ทํางาน โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญ 1 ข้อต่อไปน้ี 
   4.1.1 ไม่ประสงค์ทํางาน 
   4.1.2 รอคําตอบจาหน่วยงาน 
   4.1.3 หางานทําไม่ได้ 
   4.1.4 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
  4.2 ท่านมีปัญหาในการหางานทําหลังสําเร็จการศึกษาหรือไม่ 
   4.2.1 ไม่มีปัญหา 
   4.2.2 มีปัญหา (โปรดระบุปัญหา เรียงลําดับความสําคัญ 3 อันดับ) 
    - ไม่ทราบแหล่งงาน 
    - หางานท่ีถูกใจไม่ได้ 
    - ขาดคุณสมบัติท่ีหน่วยงานต้องการ 
    - เงินเดือนน้อย 
    - สอบเข้าทํางานไม่ได้ 
    - หน่วยงานรับผู้มีประสบการณ์ 
    - ความรู้ด้านไอที       
    - ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ     - อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
 ส่วนที่ 5 การศึกษาต่อ 
  5.1 ระดับการศึกษาที่ท่านต้องการศึกษาต่อ/กําลังศึกษาต่อ 
   5.1.1 ระดับปริญญาตรี (สาขาอ่ืน ๆ) 
   5.1.2 ระดับปริญญาโท 
   5.1.3 ระดับปริญญาเอก 
   5.1.4 หลักสูตรระยะสั้น 
  5.2 สาขาวิชาที่ท่านต้องการศึกษา/กําลังศึกษาต่อ 
   5.2.1 สาขาวิชาเดิม 
   5.2.2 สาขาวิชาอ่ืน (โปรดระบุ) 
  5.3 ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการศึกษา 

      /กําลังศึกษาต่อ   
 5.3.1 รัฐบาล 
 5.3.2 เอกชน 
 5.3.3 ต่างประเทศ 
5.4 สาเหตุที่ทําให้ท่านศึกษาต่อ 
 5.4.1 เป็นความต้องการของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง 
 5.4.2 งานที่ต้องการต้องใช้วุฒิสูงกว่า ปริญญาตรี 
 5.4.3 ได้รับทุนศึกษาต่อ 
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 5.4.4 ยังหางานทําไม่ได้ 
 5.4.5 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
5.5 ท่านมีปัญหาในการศึกษาต่อหรือไม่ 
 5.5.1 ไม่มีปัญหา 
 5.5.2 มีปัญหา (โปรดระบุสาเหตุที่สําคัญที่สุด 1 ข้อ) 
  - ข้อมูลสถานศึกษาต่อไม่เพียงพอ 
  - คุณสมบัติในการสมัครเรียน 
  - ขาดความรู้พ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
  - ขาดแคลนเงินทุน 
  - อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

 ส่วนที่ 6 ความภาคภูมิใจในองค์กร 
  6.1 ความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัย 
   6.1.1 มากที่สุด 
   6.1.2 มาก 
   6.1.3 ปานกลาง 
   6.1.4 น้อย 
   6.1.5 น้อยที่สุด 
  

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ท่านคิดว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่เอ้ือ 

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่านมากย่ิงขึ้น.............................................. 
7.2 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/บริการใดให้แก่ศิษย์เก่า (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
 7.2.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ หัวข้อ........................................... 
 7.2.2 จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวาชีพ หัวข้อ........................................ 
 7.2.3 จัดแข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 7.2.4 จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เช่น เดิน ว่ิงการกุศล ฯลฯ) 
 7.2.5 งานพบปะสังสรรค์ประจําปี 
 7.2.6 จัดทําทําเนียบศิษย์เก่า 
 7.2.7 ส่งข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 7.2.7 จัดบริการสถานที่ (เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สนามกีฬา) 
 7.2.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................ 
7.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

 การสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย น่ันก็คือ 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษาที่มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกําหนด 
มีรายละเอียด ดังน้ี  
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
กําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ. 2 ซึ่งครอบคลุม

ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ  
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2) ด้านความรู ้
3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

พระนคร เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตคิดเป็นระบบ ปฏิบัติเป็นเลิศ มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย     
(อัตลักษณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน 
เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม) และเป็นที่พ่ึงของสังคม ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของนายจ้าง จากหลักเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าว นํามาวิเคราะห์และกําหนดข้อ
คําถาม ดังน้ี 
 

ตัวอย่าง แบบสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วน 
 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา 
 ช่ือสถานประกอบการ................................................................................ 

1.1 ลักษณะของสถานประกอบการ 
1.1.1    ราชการ 
1.1.2    รัฐวิสาหกิจ 
1.1.3    บริษัทเอกชน 

1.2 ความเกี่ยวข้องของผู้ตอบแบบสอบถามกับบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา 
1.2.1    ผู้อํานวยการ 
1.2.2    ผู้จัดการ 
1.2.3    ผู้บริหารระดับต้น หรือหัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก 
1.2.4    อ่ืน ๆ  
(หากเป็นนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า ของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา ระบุ
บัณฑิตได้มากกว่า 1 คน) 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อบัณฑิต 
โดยนําคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครอบคลุม    

ผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ที่ กําหนดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกําหนด มาวิเคราะห์ข้อคําถาม ดังน้ี 
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
1.1 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทนและสู้งาน 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบ 
1.3 สุภาพเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติผู้อ่ืน 
1.4 มีความเสียสละ และจิตสาธารณะในการช่วยเหลืองานส่วนรวม 
1.5 เคารพในกฎระเบียบและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 

2.   ด้านความรู้ 
2.1 สามารถนําความรู้ในวิชาชีพมาปฏิบัติงานได้สําเร็จถูกต้องและเป็นที่            

ยอมรับ 
2.2 สามารถคิดริเริ่ม ผสมผสานและแตกความคิดจากเดิมไปสู่ความคิดแปลก 

ใหม่ สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง 
      2.3 สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ได้ 
      2.4 สามารถกําหนดเป้าหมายในการทํางานได้ 
      2.5 สามารถจัดลําดับความสําคัญของงานได้ 
 

3.   ด้านทักษะทางปัญญา 
      3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
      3.2 สามารถเรียนรู้ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนางาน 

3.3 มีความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อการ  
ปฏิบัติงาน นําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

      3.4 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
      3.5 มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ 

 

4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      4.1 สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นําและผู้ตาม 
      4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับระบบงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน 
      4.3 มีความรับผิดชอบเอาใจใส่ต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
      4.4 มีความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนและทํางานเป็นทีม 
      4.5 มีการยอมรับและให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน  

 

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

      5.1 สามารถนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติมาใช้ในการประมวลผล 
5.2 สามารถนําข้อมูลที่เก่ียวข้องมาใช้กับการทํางานได้อย่างถูกต้องและ     

เหมาะสม เช่น การนําเสนอผลงาน การสรุปผลการดําเนินงาน 
5.3 มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนเพื่อสื่อสารความคิดของตนเองกับ

ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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      5.4 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารที่เหมาะสม เช่น  
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น 

      5.5 สามารถใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์เพ่ือแสวงหาความรู้และการ 
           ติดต่อสื่อสาร 

 นอกจากคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กล่าวมา 5 ด้าน 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เพ่ิมมาตรฐานด้านทักษะวิชาชีพของบัณฑิต/ผู้สําเร็จ
การศึกษา เพ่ือการทํางานกับสถานประกอบการ โดยผู้ปฏิบัติได้ปรับปรุงและเพ่ิมเติมข้อคําถาม ดังน้ี 
 

  6.   ด้านทักษะวิชาชีพ 
        6.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการและวิชาชีพ 
        6.2 มีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ 
        6.3 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนกับความรู้ 
                              ในศาสตร์อ่ืน ๆ 
        6.4 มีการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
        6.5 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เช่ียวชาญ
เทคโนโลยี มีคุณธรรม” 

 

1. บัณฑิตมีความรู้ในสาขาวิชาชีพและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ 
2. บัณฑิตมีความสามารถในการใช้ทักษะการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
3. บัณฑิตมีความสามารถในการคิดอย่างมีระบบและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4. บัณฑิตสามารถนําระบบ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างเหมาะสม  
5. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสานสนเทศอย่างถูกต้อง

เหมาะสม 
6. บัณฑิตน้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดําเนินชีวิต สามารถ

ทํางานอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยนําความรู้ที่มีอยู่มาพัฒนาสังคม
ให้ดีขึ้น 
 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ือการทํางานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ข้อ เสนอแนะเพื่ อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจากนายจ้าง/

ผู้บังคับบัญชา 
 

 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ร่วมกับคณะทํางานนํามาตรฐาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
มาวิเคราะห์และจัดทําข้อคําถาม และนําเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือวิพากย์ข้อคําถามนํามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือใช้เป็นข้อคําถามในการลงระบบ
ภาวะการมีการทําของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา และสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
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บัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกลาง
ให้แก่หน่วยงานคณะ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
 

สิ่งสําคัญ ข้อคําถามที่ใช้ในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา         
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังน้ัน ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์เพ่ือศึกษาหาข้อมูลทําการวิเคราะห์ข้อคําถามให้มีความสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และสามารถใช้เป็นข้อมูลกลางให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนํารายงานผล
ไปใช้ในการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่างถูกต้อง 
 

5. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทํา     
ข้อคําถามที่สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดทําระบบ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อ
การปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นําข้อคําถามลงระบบเพื่อเป็น
การอํานวยความสะดวกแก่บัณฑิตและนายจ้างในการตอบแบบสอบถาม สามารถประเมินและ
รายงานผลได้ทันที เป็นการประหยัดทรัพยากร เวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่เดิมเป็นการส่งจดหมายและ
แบบสอบถามให้ประเมินกลับมายังมหาวิทยาลัยแล้วนํามาประเมินผลจัดทํารายงาน เมื่อพัฒนา
ระบบเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานฯ จัดทําหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ ทั้ง 9 คณะ ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาคณะตนเอง และดําเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและจัดทําหนังสือขอความร่วมมือบัณฑิตและนายจ้างตอบแบบสอบถาม
ผ่านระบบดังกล่าว 
 

6. ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 ผู้ปฏิบัติงาน ดําเนินการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้ว่าจ้าง ต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  
  6.1 ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะ และ
ประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทางคณะช่วยติดตามให้ผู้สําเร็จการศึกษากรอกแบบสํารวจผ่าน
ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลาที่กําหนด  
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 ตัวอย่าง หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 9 หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

  6.2 ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ระดับคณะ 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ระดับคณะ สามารถช่วยแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยัง
อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมีความสําคัญในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เน่ืองจากใกล้ชิดและมีข้อมูลของ
ผู้สําเร็จการศึกษาสามารถเข้าถึงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ     
ได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
   

  6.3 จัดทําแบนเนอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ดําเนินการจัดทําแบนเนอร์ สื่อประชาสัมพันธ์
ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร วิธีการปฏิบัติ เน่ืองจากสื่อรูปแบบ
ออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้สําเร็จการศึกษาได้ง่ายและท่ัวถึง เมื่อมีปัญหาสามารถโต้ตอบให้คําแนะนํา
แก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
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ตัวอย่าง  สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก  
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 11 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ผา่นไลน ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ 
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6.4 จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการตอบแบบสอบถาม  
  ผู้สําเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงานติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ บริษัทหรือองค์กร             
ที่ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิต             
สู่ตลาดแรงงาน และยังทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการว่าต้องการให้ผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะทางด้านใด และจะพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมให้กับบัณฑิตเพ่ิมเติมหลังเข้าทํางานแล้วอย่างไร       
อีกทั้งยังสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคตอีกด้วย 
 

ตัวอย่าง หนังสือขอความร่วมมือนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษาในการตอบ 
             แบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 13  หนังสือขอความร่วมมือนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษาในการตอบ 
               แบบสอบถาม 
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ขั้นตอนการใชง้านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

ตัวอย่าง การตอบแบบสํารวจและการดูรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

 
 

 

การเขา้ระบบภาวะการมีงานทาํของบณัฑิต 

ในระบบจะมีคูมื่อขนัตอนการตอบแบบ
ประเมินของบณัฑิตและนายจา้ง 

สาํหรบัผูป้ฏิบติังานทีตอ้งการทราบผลการมีงานทาํ
ของบณัฑิตใหค้ลกิเขา้ไปทีรายงาน 
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สาํหรบัผูป้ฏิบติังานกดเลือกไปทีภาวะการมีงานทาํ 
จะปรากฏขอ้มลูรายงานซงึสามารถกดเลือกเพือหา
ขอ้มลูภาพรวมของมหาวิทยาลยั/คณะ และสาขา 

กดเลือกทีภาพรวม หนา้จอก็จะแสดงผลสถานภาพการมีงาน
ทาํของบณัฑิตในภาพรวมของมหาวิทยาลยั 

หากผูป้ฏิบติัหรือผูใ้ชง้านตอ้งการเลือกใหแ้สดงผลของคณะก็
สามารถเปลียนได ้
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ผูป้ฏิบติัหรอืผูใ้ชง้านตอ้งการทราบผลการดาํเนินงานเพือนาํ
ขอ้มลูตอบรายงานผลตามตวับง่ชีหรอืกรอกขอ้มลูลงระบบ
CDS ของมหาวิทยาลยัใหก้ดเลือกทีรายงานขอ้มลูพืนฐาน 

หนา้จอจะแสดงผลขอ้มลูพืนฐานทีผูป้ฏิบติัหรอืผูใ้ชง้านตอ้งการทราบ
สถานภาพการมีงานทาํของบณัฑิตแตล่ะคณะและสาขา 
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ภาพท่ี 14 การตอบแบบสํารวจและการดูรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 
ตัวอย่าง การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงาน 
           ของบัณฑิตมทร.พระนคร 

 
 
 
 

ผูป้ฏิบติัสามารถ ปรนิรายงานผลใน
รูปแบบExcel  และสะดวกตอ่การสรุป
รายงานและใชป้ระกอบหลกัฐานตวับง่ชี 

ในระบบจะอพัโหลดไฟลห์นงัสือขอความ
รว่มมือในการตอบแบบสอบถาม ถงึ
ผูบ้งัคบับญัชาฯของบณัฑิต  
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ภาพท่ี 15  การตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานต่อการปฏิบัติงาน 

                   ของบัณฑิตมทร.พระนคร 
 
 
 
 

ผูป้ฏิบติัหรอืผูใ้ชง้านสามารถกดเลือกรายงานผลการ
ประเมินในลกัษณะภาพรวมของมหาวิทยาลยัหรือ
แยกรายดา้น ( )  และแยกรายดา้น( ) ซงึขนึอยู่กบั
เกณฑก์ารประเมินระดบัหลกัสตูร 

เมือผูป้ฏิบติักดเลือกรายงานผลแยกตามดา้น หนา้จอก็จะ
แสดงผลการประเมินจากผูบ้งัคบับญัชาทีมีตอ่บณัฑิต
แสดงผลเป็นคา่รอ้ยละและคา่คะแนะเฉลีย 
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7. สรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

7.1 สรุปรายงานผล เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา สรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เสนอ 
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน ภายหลังจากจัดเก็บข้อมูลรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน หากผลการ
ดําเนินงานเป็นสีแดงหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดทํา
ข้อมูลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือนําข้อมูลเสนอข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ 
ต่อไป  
 

  7.2 สรุปรายงานผล เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากสรุปรายงานผลรอบ 9 เดือน และมี   
ผลการดําเนินงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ เพ่ือพิจารณาสั่งการเร่งรัดติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด  
 

ตารางที่ 8 สรปุรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1) ร้อยละ 80 ของความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 

คณะ ความพึงพอใจ คิดเปน็ร้อยละ จํานวนทั้งหมด 

1. คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม 4.34 86.80 162 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4.25 85.00 431 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 3.84 76.80 228 

4. คณะบริหารธุรกิจ 4.21 84.20 1,434 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.18 83.60 100 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.01 80.20 457 

7. คณะศิลปศาสตร์ 4.36 87.20 281 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออแบบแฟช่ัน 4.24 84.80 87 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 4.06 81.20 84 

ภาพรวม ระดับสถาบนั 4.20 84.00 3,294 
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2) ร้อยละ 70 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 

คณะ มีงานทํา ไม่มีงานทํา ศึกษา
ต่อ 

บัณฑิตตอบ จํานวน
ท้ังหมด 

1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 125 (77%) 9  2  136  162 

2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 382 (88%) 17  10  409  431 

3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 132 (58%) 11  0  143  228 

4. คณะบริหารธุรกิจ 1,042 (72%) 81  5  1,128  1,434 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 67 (67%) 14  2  83 100 

6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 266 (58%) 28  4  298 457 

7. คณะศิลปศาสตร์ 122 (41%) 24  5  151 281 

8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออแบบแฟชั่น 74 (85%) 3  1  78 87 

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 71 (83%) 5 4  80  84 
 

ภาพรวม ระดับสถาบัน 
2,281     
(71%) 

192   
(7%) 

33    
(2%) 

2,506  3,264 

 
ตัวอักษรสีแดง หมายถึง ผลการดําเนินงานไม่ผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา         

และไม่ผ่านตามค่าเป้าหมายความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 นอกจากน้ี ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาฯ กองพัฒนานักศึกษา รับผิดชอบรายงาน
ผลสําเร็จเชิงกลยุทธ์ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เสนอผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ดังน้ี  

1) ร้อยละของความพึงพอใจของบัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

2) ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี 
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ตารางที่ 9 รายงานผลตัวช้ีวัดความสําเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
              พระนคร 
 

ตัวชี้วัดความสาํเร็จ ค่าเป้าหมาย (ปีการศึกษา) 
หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 61 

1.4.1.1 ร้อยละของความพงึพอใจผู้ใช้บัณฑิตภายใน 
1 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 
 

ร้อยละ 80 84.00 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 80 86.80 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ร้อยละ 80 85.00 
- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ร้อยละ 80 76.80 
- คณะบริหารธรุกิจ ร้อยละ 80 84.20 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 80 83.60 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 80 80.20 
- คณะศิลปศาสตร ์ ร้อยละ 80 87.20 
- คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ร้อยละ 80 84.80 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร้อยละ 80 81.20 

1.4.1.2 ร้อยละบัณฑิตที่มีงานทําและประกอบอาชพี
อิสระภายใน 1 ปี 
 

ร้อยละ 70 71.00 

- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 70 77.00 
- คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์ ร้อยละ 70 88.00 
- คณะเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน ร้อยละ 70 58.00 
- คณะบริหารธรุกิจ ร้อยละ 70 72.00 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 70 67.00 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 70 58.00 
- คณะศิลปศาสตร ์ ร้อยละ 70 41.00 
- คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน ร้อยละ 70 85.00 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร้อยละ 70 83.00 

 
 ผู้ปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จะจัดทํารายงานผลการดําเนินงานฯ เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประจําทุกเดือนหลังจัดเก็บข้อมูลในรอบ 
9 เดือน ของปีการศึกษา เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ส่ังการและกํากับติดตามผลการดําเนินงานการ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ต่อไป 
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 การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต

และความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงานบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    
ที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี       
มีวิธีการประเมินผลและคํานวณ ดังน้ี 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ผลลัพธ์ 
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนด 
ไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็น
การประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 

สูตรการคํานวณ 
 
           คะแนนที่ได้  = 
 

 
ตัวอย่าง การคํานวณตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
 

สูตรการคํานวณ 
ใช้ผลการคํานวณจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
 

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2561 

 

 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน เทียบกับเปา้หมาย 
ตัวชี้วัดที่ 
1.4.1.1 

ร้อยละ 80 81.29   สูงกว่าเป้าหมาย  
  เป็นไปตามเป้าหมาย  
  ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จํานวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
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จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
                                                                                                                                                                                                     X 100 

จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิต 4.06 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 1,395 คน 
 

สูตรการคํานวณ 
     (X ̄/5)*100   =   4.06 
     X 100 
                               5 
   =    81.29 
 

ข้อมูลประกอบ  จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ร้อยละของบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ผลลัพธ์  
คําอธบิายตัวบ่งชี ้
 

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
น้ันๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการ
ทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณ
ร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้
คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตามสูตร 
 
 
 
 
 

การคํานวณค่าร้อยละน้ีไม่นําบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน
ทําแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 
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2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้ = 
 
 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่   
สําเร็จการศึกษา 

 

ตัวอย่าง การคํานวณตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
 

สูตรการคํานวณ 
ใช้ผลการคํานวณจากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 
 

ผลการดําเนินงาน ปีการศึกษา 2561 

 
 

รายละเอียดการดําเนินงาน 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
จํานวน 1,854  คน + อาชีพอิสระ 263 คน = 2,117/คน เกณฑ์ทหาร 40 คน - อุปสมบท 5 คน – 
ศึกษาต่อ 39 คน – อาชีพอิสระเดิม 201 คน 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 2,844 คน 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2561 ที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 2,865 คน 
สูตรการคํานวณ 
  
           C/(A-D)*100 =       2,117     
         X 100 
              (2,844-40-5-39-201) 
 
   =       2,117 
                X 100 
          2,559 
 
   =      82.73 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน เทียบกับเปา้หมาย 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละ 80 82.73   สูงกว่าเป้าหมาย  

 เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ตํ่ากว่าเป้าหมาย 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 X 5 

                                              100 
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   บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
น้ันๆ ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทํานับกรณีการ
ทํางานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพตนเองได้ การคํานวณ
ร้อยละของผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา        
ให้คํานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
 

 ผู้ป ฏิ บั ติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาฯ  ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย และส่งรายงานผลการดําเนินงานต่อกองนโยบายและแผน 
สําหรับการประเมินตนเองระดับสถาบัน และการรายงานผลตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยในตัวบ่งช้ีที่หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

8. บันทึกข้อมูลผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) 
 ผู้ปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนํารายงานผลฯ ดังกล่าวรายงานผ่าน
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลกลางแก่หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องนําข้อมูลไปใช้จัดทํารายงานผลการประเมินในหน่วยงานตนเอง โดยผู้ปฏิบัติงานอ่ืน        
ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดการรายงานผลในส่วนของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง     
มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 8.1 ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อขอปิดระบบและยืนยันข้อมูล 
  การสรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ภายหลังจากการจัดเก็บข้อมูลรอบ 9 
เดือน และรอบ 12 เดือน จะต้องทําการปิดระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือสรุปรายงานผล
การดําเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการดําเนินงานบันทึก
ลงระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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ตัวอย่าง  หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอปิดระบบและยืนยันข้อมูล 
 

  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทรภายใน. ๘๒๔๐       .. 

ท่ี อว ๐๖๕๒.๒๐/๔๕๖                       วันท่ี      ๒๒ พฤษภาคม    ๒๕๖๒                         . 

เรื่อง  ขอแจ้งปิดระบบและยืนยันข้อมูลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา                                               .  

เรียน  คณบดีท้ัง ๙ คณะ 

              ตามท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดําเนินการรับการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากผู้ตรวจประเมิน
ภายนอก ช่วงเดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๒ นั้น 

              ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งปิดระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตและยืนยันข้อมูลการ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผ่านระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS)            
โดยขอให้ผู้ปฏิบั ติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาของคณะตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล               
ภายในวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากข้อมูลฯ ของคณะไม่ตรงกับระดับสถาบัน สามารถติดต่อมาที่กองพัฒนา
นักศึกษา โดยมอบหมายให้นางสาวมัลลิกา  วีระสัย เบอร์มือถือ ๐๘๑-๔๓๐-๔๖๕๘ ผู้ปฏิบัติงานการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา ของกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานงาน 

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดําเนินการ ต่อไป 

 

                                                                                             

                                                                                                   

                                                                                (นางสาวสโรชา  หัตถกรรม) 
                                                                                                  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
                                                                   รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

                                                              

ภาพท่ี 16  หนังสือแจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือขอปิดระบบและยืนยันข้อมูล 
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8.2 ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานของคณะเพื่อยืนยันข้อมูล 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานของคณะท่ีรับผิดชอบ
ดูแลข้อมูลเพ่ือทําการยืนยันข้อมูลในระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) โดยจะทําการ
ยืนยันข้อมูลให้มีความถูกต้องทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
 

ตัวอย่าง  การใช้งานระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
***1. ระดับผู้ใช้ระบบ สามารถเลือกเข้าใช้ระบบได้ 2 ระดับ 
  1.1 ผู้ใช้ระดับสถาบัน/คณะ มีสิทธิในการบันทึกแก้ไขข้อมลูและดูรายงานผลข้อมลู  
 1.2 ผู้ใช้ทั่วไป มีสิทธ์เข้าดูรายงานผลข้อมูล CDS 

ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพกดเลอืก IQA RMUTP 
เพื่อกรอกข้อมลูลงระบบ CDS 

ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพกดเลือก 
IQA & CDSv.2 2558-ปัจจุบัน 

ในระบบจะมีคู่มอืการใช้งานเบ้ืองต้นให้ผู้ปฏิบัติทราบวิธีการใช้งาน
และกําหนดสทิธิการเข้าถึงข้อมูล 
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ผู้ปฏิบัติกรอกข้อมูลตามข้อคําถามที่ปรากฏ 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบกรณีที่ข้อมูล
ถูกต้อง ตัวเลขท่ีปรากฏจะเป็นสีเขียว 
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การตรวจสอบขอ้มลูในระบบกรณีทีขอ้มลู
ถกูตอ้งตวัเลขทีปรากฏจะเป็นสีเขียว 

หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตัวเลขจะปรากฏเป็นสีแดง  

ผูป้ฏิบติัจะตอ้งนาํขอ้มลูลงกรอกในระดบัสถาบนั ระดบั
คณะ และระดบัสาขาใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง  

หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตัวเลขจะปรากฏเป็นสีแดง  
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ภาพท่ี 17 การใช้งานระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (CDS) 
 
 
 
 
 

ผูป้ฏิบติัจะตอ้งนาํขอ้มลูลงกรอกในระดบัสถาบนั 
ระดบัคณะ และระดบัสาขาใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง  

ทุกคร้ังที่กรอกข้อมูลผู้ปฏิบัติต้องกดเลือก 
รีโหลดข้อมูลใหม่ เพ่ือเรียกข้อมูลจาก Severและกดบันทึก

ข้อมูลทุกคร้ังหลังจากเสร็จส้ินการกรอกข้อมูล 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
 

การปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้จัดทําได้อธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถใช้เป็นแนวการทางในการปฏิบัติงาน และ
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนสามารถปฏิบติงานแทนกันได้ ตลอดจนเพ่ือให้การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลภาวะการมีงานทําและความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร อีกทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพ่ือนํามาเป็นฐานข้อมูลกลางในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานผลความสําเร็จ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนความสําเร็จในการผลิตบัณฑิตหรือผู้สําเร็จ
การศึกษาได้ตรงตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 

ตารางที่ 10 แผนการปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

กิจกรรม เวลาดําเนินการ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 .ป ร ะ ชุ ม แ ล ะ ว า ง แ ผ น ก า ร
ดําเนินงานฯ 

            

2.แต่งต้ังคณะกรรมการฯ             

3.เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามใน
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 

            

4.วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําข้อคําถาม             

5.ประสาน งานกั บ หน่ วย งาน ท่ี
เกี่ยวข้อง 

            

6.ดํ า เนิ น ง า น ติ ด ต าม ผู้ สํ า เ ร็ จ
การศึกษา 

            

7.สรุปรายงานผล             

8.บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CDS             
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  1. ประชุมและวางแผนการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
  ผู้ปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ดําเนินการจัดประชุมคณะทํางานเพ่ือวางแผนและกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  1.1 การจัดประชุมผู้ปฏิบัติงาน มีความสําคัญมากเพ่ือเป็นการกําหนดแผนการปฏิบัติงาน 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
สร้างการทํางานเป็นทีม เมื่อเกิดปัญหาสามารถร่วมมือกันแก้ไขปัญหา และตัดสินใจเบ้ืองต้นในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันท่วงที   
  1.2 ต้องนําแผนการการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมากําหนด
แผนการปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือสามารถติดตาม และสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานสําเร็จตามแผนที่กําหนด คณะต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตรวจประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะได้อย่างถูกต้องตรงกับระดับสถาบัน 
  1.3 ควรศึกษาข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือนํามาวิเคราะห์และจัดทํา
แผนงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยต้องประสานงานเพ่ือขอข้อมูลผู้สําเร็จ
การศึกษาจากสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาของแต่ละคณะ  
 

  2. แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
  การแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา มีส่วนสําคัญที่ช่วยในการ
กํากับ ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาแต่ละคณะซึ่งมีจํานวนมากในแต่ละปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
มีผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่กําหนด และเป็นไปตามตัวช้ีวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่กําหนด 
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  2.1 คณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ควรประกอบด้วยผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ผู้บริหารระดับสูงที่มีอํานาจตัดสินใจสั่งการเพ่ือให้
คําแนะนํา กําหนดนโยบาย ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี        
รองคณบดีทุกฝ่าย และผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ปฏิบัติงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ     
ของคณะ อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาของคณะและส่วนกลาง หน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้ดูแลข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของสํานักงานส่งเสริมและงานทะเบียน 
ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือจัดการ
ฐานข้อมูล เป็นต้น 
  2.2 ผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ส่งรายช่ือ
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนดําเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนด เพ่ือ
จัดทํารายช่ือคณะกรรมการ เสนอผู้บังคับบัญชาและอธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือติดตามผู้สําเร็จการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และ
ได้ข้อมูลครบถ้วนตามแผนที่กําหนด 
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ตัวอย่าง คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 

 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการ
ประกอบดว้ยผู้บรหิารฯ 
เพื่อกําหนดนโยบาย กํากับ ติดตาม 
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ภาพท่ี 18  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 
 

คณะกรรมการฯ ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
ประกอบด้วยผู้ป ฏิบัติงานด้านการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาของส่วนกลางและของคณะ 

ตรวจสอบคํานําหน้าช่ือ ผศ ./ดร./ว่าท่ีร้อยตรี   
ให้ถูกต้อง 
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3. เสนออธิการบดีพิจารณาลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน  
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เมื่อรวบรวมรายช่ือคณะกรรมการที่คณะเสนอรายช่ือ
มาดําเนินการจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือเสนอ
ผู้บังคับบัญชา และเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ 
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
 เมื่อได้รับรายช่ือและจัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
ควรตรวจสอบความถูกต้อง เช่น คํานําหน้าช่ือที่มักพบว่าผิดบ่อยครั้ง เช่น ผศ. ดร.ว่าที่ร้อยตรี 
ผู้ปฏิบัติงานควรหาข้อมูลหรือตรวจสอบกับต้นสังกัดก่อนจัดทําคําสั่งเสนอผู้บังคับบัญชา หรือเสนอ
อธิการบดีลงนาม หากไม่ตรวจสอบให้ถูกต้องอาจเกิดความผิดพลาด และต้องแก้ไขคําสั่งหลายครั้ง 
ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน (ตัวอย่างภาพที่ ๑๘) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําข้อคําถาม 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ต้องศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการจัดทําข้อคําถาม 
ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง เช่น หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์จัดทําข้อคําถามได้ตรงตามหลักเกณฑ์ 
ตรงตามมาตรฐานและสามารถตอบตัวช้ีวัดที่กําหนดอย่างครบถว้น 
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  ศึกษาหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ก่อนดําเนินการจัดทําข้อคําถามเพ่ือใช้ใน
การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพ่ือกําหนดข้อคําถามได้ถูกต้องครบถ้วน 
 

ตัวอย่าง ข้อคําถามเดิม 
 

ส่วนที่ 3 สถานภาพการทํางานปัจจุบัน(สําหรับผู้ทํางานแล้ว) 
3.6 เงินเดือนหรือรายได้ที่ได้รับ/เดือน 
3.6.1 ตํ่ากว่าเกณฑ์วุฒิที่ก.พ. กําหนด (ป.ตรี11,680บาท/ป.โท 15,300 บาท)  

                    สาเหตุ (โปรดระบุ)................................... 
  3.6.2  ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด 
         3.6.3  มีรายได้หรือเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ ...........................  บาท 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
7.1 ท่านคิดว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่เอ้ือ

ประโยชน์ 
ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้มากย่ิงขึ้น(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

7.1.1 ภาษาต่างประเทศ(ระบุ).................................  
7.1.2 คอมพิวเตอร์    7.1.3 บัญชี      7.1.4 การใช้งานอินเตอร์เน็ต   
7.1.5 การฝึกปฏิบัติจรงิ  7.1.6 เทคนิคการวิจัย  7.1.7 การบริหารจัดการ
7.1.8 การพัฒนาบุคลิกภาพ 7.1.9ความคิดสร้างสรรค์  
7.1.10 การสื่อสาร/ประสานงาน  7.11 ภาวะความเป็นผู้นํา   

ข้อคําถามเดิม 
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7.1.12 การทํางานเป็นทีม       
7.1.13 อืน ๆ  (โปรดระบุ)............................. 

7.2 กิจกรรม/บริการที่ท่านเห็นว่ามหาวิทยาลัยควรจัดให้แก่ศิษย์เก่า (ตอบได้กว่า 1 ข้อ) 
7.2.1 งานพบปะสังสรรค์ประจําปี 7.2.2 จดัอบรมให้ความรู้ทางด้าน     

วิชาการเพ่ิมเติม 
7.2.3 จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพเพ่ิมเติม  
7.2.4 จัดแข่งขนักีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ์   
7.2.5 จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสมัพันธ์ (เช่น เดินว่ิงการกุศล,Rally ฯลฯ)    
7.2.6 จัดทําทาํเนียบศิษย์เก่า    
7.2.7 ส่งข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  
7.2.8 จัดบริการสถานที่ (เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สนามกีฬาฯลฯ)  
7.2.9 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................... 

 

ตัวอย่าง  ข้อคําถามที่เปลี่ยนตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 

3.6. เงินเดือนหรือรายได้ที่ได้รับ/เดือน 
3.6.1  ตํ่ากว่าเกณฑ์วุฒิที่ก.พ. กําหนด  (ป.ตรี 15,460บาท/ป.โท18,160 บาท) 

                     สาเหตุ (โปรดระบุ)................................... 
        3.6.2  ตามเกณฑ์หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่ ก.พ. กําหนด 
         3.6.3 มีรายได้หรือเงินเดือนเฉลี่ยเดือนละ ...........................  บาท 
 

ส่วนที่ 7 ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ท่านคิดว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยควรเพ่ิมรายวิชาหรือความรู้เรื่องใดที่เอ้ือ 

      ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของท่านมากย่ิงขึ้น....................... 
7.2 ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/บริการใดให้แก่ศิษย์เก่า (ตอบได้   

มากกว่า 1 ข้อ) 
 7.2.1 จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ หัวข้อ........................................... 
 7.2.2 จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านววิชาชีพชีพ หัวข้อ.............................. 
 7.2.3 จัดแข่งขันกีฬาศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 7.2.4 จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ (เช่น เดิน ว่ิงการกุศล ฯลฯ) 
 7.2.5 งานพบปะสังสรรค์ประจําปี 
 7.2.6 จัดทําทําเนียบศิษย์เก่า 
 7.2.7 ส่งข่าวความเคลื่อนไหว/กิจกรรมของมหาวิทยาลัย 
 7.2.7 จัดบริการสถานที่ (เช่น ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม สนามกีฬา) 
 7.2.8 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................................................ 
7.3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

ข้อคําถามที่เปลี่ยนตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ 
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  ***สิ่งสําคัญ เมื่อกําหนดข้อคําถามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานเสนอข้อคําถามให้
ผู้บังคับบัญชา และผู้มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ช่วยตรวจสอบข้อคําถามที่กําหนดว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาหรือไม่ 
เมื่อข้อคําถามผ่านการพิจารณาแล้วจึงนําข้อคําถามลงในระบบเพ่ือดําเนินการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา ต่อไป 
 

5. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงาน
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษา ประสานงานกับสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือนําข้อคําถามบันทึกลงในระบบติดตามภาวะการมีการงานของ
บัณฑิต และดึงฐานข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาของแต่ละคณะลงระบบเพื่อดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาในขั้นตอนต่อไ 
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ต้องมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิตอยู่เสมอ เพ่ือติดตามผลการดําเนิงานและหากผู้สําเร็จการศึกษาเกิดปัญหาในการกรอก
ข้อมูลผ่านระบบ ผู้ปฏิบัติงานสามารถติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบได้ทันที 
 

6. ดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ดําเนินการจัดทําข้อคําถามตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา และตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย จากน้ัน
จะดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  6.1 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ควรทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังคณะ 
และประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทางคณะช่วยติดตามให้ผู้สําเร็จการศึกษากรอกแบบสํารวจ
ผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารของคณะมีส่วนสําคัญในการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เน่ืองจากใกล้ชิด
และมีข้อมูลของผู้สําเร็จการศึกษาสามารถเข้าถึงและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวอย่าง  หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเร่งรัดติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

 
 

ภาพท่ี 19 หนังสือขอความอนุเคราะห์หน่วยงานเร่งรัดติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
 

  6.2 จัดทําแบนเนอร์ สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ ในการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา เช่น เว็บไซต์ ไลน์ เฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สําเร็จการศึกษาได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร วิธีการปฏิบัติ นอกจากน้ีสื่อรูปแบบออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้สําเร็จการศึกษาได้ง่าย
และทั่วถึง เมื่อมีปัญหาสามารถโต้ตอบให้คําแนะนําแก่ผู้สําเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
    

ตัวอย่าง  สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ 
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ภาพท่ี 20 สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ 
 

 

  6.3 เมื่อผู้สําเร็จการศึกษา กรอกข้อมูลผ่านระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ บริษัทหรือองค์กร     
ที่ผู้สําเร็จการศึกษาเข้าทํางาน เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้เร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิต             
สู่ตลาดแรงงาน และยังทราบถึงความต้องการของสถานประกอบการว่าต้องการให้ผลิตบัณฑิตทึ่มี
ทักษะทางด้านใด และจะพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมให้กับบัณฑิตเพ่ิมเติมหลังเข้าทํางานแล้วอย่างไร       
อีกทั้งยังสามารถนําข้อมูลเหล่าน้ีมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคตอีกด้วย 
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ตัวอย่าง หนังสือขอความร่วมมือนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา 
            ในการตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 หนังสือขอความร่วมมือนายจ้าง/ผู้บังคับบัญชาของบัณฑิต/ผู้สําเร็จการศึกษา 
                     ในการตอบแบบสอบถาม 
 

7. สรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
  ผู้ปฏิบัติงาน ดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษาตามแผนที่กําหนด โดยจัดทําสรุปรายงาน
ผลการดําเนินงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
รับทราบอย่างต่อเน่ือง  
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  7.1 การสรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานต้องมั่นตรวจสอบข้อมูล
อยู่เสมอ ว่าผลการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่หากพ้นกําหนดรอบระยะเวลาการ
ดําเนินการในการเก็บข้อมูลตามปีการศึกษา จะมีการจัดเก็บข้อมูลรอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน 
หากผลการดําเนินงานยังเป็นสีแดงหรือไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กําหนด ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
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การศึกษา ควรเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ 
รับทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการ และเร่งติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
  7.2 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จัดทําสรุปรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หลังจากสรุปรายงานผลรอบ 9 เดือน และมี   
ผลการดําเนินงานไม่ผ่านตามเกณฑ์ เพ่ือเป็นการกํากับติดตามผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด และมีผลกการดําเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและบรรลุตัวช้ีวัด
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 
     

ตัวอย่าง  สรุปรายงานผลตัวอักษรสีแดงไม่ผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและไม่ผ่าน 
            ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จที่มหาวิทยาลัยกําหนด (นําเสนอเข้าวาระการประชุม กบม.) 
 

 
 

ภาพท่ี 22 สรปุรายงานผลตัวอักษรสีแดงไม่ผ่านตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและไม่ผ่าน 
              ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

8. บันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาผ่านระบบ (CDS) 
  ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา นําข้อมูลสรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา
ที่ได้จากระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มาบันทึกลงระบบ (CDS) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางแก่
หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ประกอบการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ 
  เทคนิคการปฏิบัติงาน 
  การสรุปรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ภายหลังจากการจัดเก็บข้อมูลรอบ 9 
เดือน และรอบ 12 เดือน จะต้องทําการปิดระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต เพ่ือสรุปรายงานผล
การดําเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการดําเนินงานบันทึก
ลงระบบ (CDS) ของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลกลางแก่หน่วยงานที่ เก่ียวข้อง โดย
ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานเข้าตรวจสอบข้อมูลในระบบ และ
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ทําการยืนยันข้อมูลให้มีความถูกต้องตรงกันทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน      
หากไม่ตรงกันต้องดําเนินการแก้ไขตามข้อมูลที่ปรากฏจริงและมีหลักฐานอ้างอิงประกอบ เช่น 
จํานวนของผู้มีงานทํา ประกอบอาชีพอิสระ บวช ศึกษาต่อ เป็นต้น ซึ่งทางส่วนกลางและคณะจะต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้องเพ่ือนําข้อมูลไปใช้ประกอบการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
   

ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 23 การบันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาที่ถกูต้อง 
 
 
 
 

การตรวจสอบข้อมูลในระบบกรณีท่ีข้อมูล
ถูกต้อง ตัวเลขท่ีปรากฎจะเป็นสีเขียว 
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ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาไม่ถูกต้อง 
 

 
 
 

ภาพท่ี 24 การบันทึกข้อมูลรายงานผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษาไมถู่กต้อง 
 
 

หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องตัวเลขจะ
ปรากฏเป็นสีแดง  
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

 

 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มีหน้าที่ดําเนินการสํารวจภาวะการมีงานทําและประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
ภายใน 1 ปี และสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตภายใน 1 ปีตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและมาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําผลการติดตามผู้สําเร็จการศึกษามาจัดทํา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบตัวช้ีวัด ตามระบบประกันคุณภาพ     
ที่เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในระบบงานการประกันคุณภาพเพ่ือไว้ใช้
ประกอบการตรวจคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐาน กพร. สกอ. และ สมศ. ซึ่งในการปฏิบัติงาน
มักพบปัญหาและอุปสรรคในการทํางานอยู่เสมอ ผู้จัดทําจึงได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการทํางานที่พบอยู่
เสมอเพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดําเนินการ ดังน้ี 

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
ตารางที่ 11 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการติดตามผู้สําเร็จ 
                การศึกษา 
 

ขั้นตอนการดําเนนิงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1.ประชุมคณะทํางานเพื่อ
วางแผนการดําเนินงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 

1.1 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
ก ารศึ ก ษ า  ไม่ ไ ด้ จั ด ป ระ ชุ ม
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง ใน
หน่วยงาน ขาดการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่มีการมอบหมาย
หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
 
 

1.2 การวางแผนการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับ
แผนการ ดํ า เนิ น งานป ระ กั น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 
 

1.1 ก่อนการดําเนินงานติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาได้จัดประชุม
ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง  เพ่ื อ
ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
 

1.2 เมื่ อสํานักประกันคุณภาพ 
กําหนดแผนงานประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ต้อง
จั ด ทํ า แ ผ น ติ ด ต าม ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาให้ช่วงเวลาสอดคล้อง
กัน เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ได้
อย่างถูกต้อง ทันต่อรอบการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
2 .แ ต่ ง ต้ั งคณ ะกรรมการ
ดําเนินงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา 

2.การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา 
ผู้ปฏิบัติงาน ระดับสถาบันเป็น
ผู้ ดําเนินการจัดทําข้อมูลและ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา ของ
มห า วิท ย าลั ย  บ างค รั้ งก าร
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาไม่ได้
ตรงตามเป้าหมายที่กําหนด ทํา
ให้ได้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ 

2.ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา นําเสนอปัญหาต่อ
ผู้ บั งคับบัญชาและผู้บริหาร 
โดยมีข้อเสนอแนะให้จัดทํ า
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือ
ดํ า เนิน งาน ติดตามผู้ สํ า เร็จ
ก ารศึ ก ษ า  โด ยมี ผู้ บ ริ ห าร 
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า  แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะ เข้ามา
มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการ 
เพ่ือดําเนินการติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาในคณะตนเองได้ตรง
ตามเป้าหมายที่กําหนดและได้
ข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการ
ประเมินฯ ได้ตรงตามตัวช้ีวัด
การประเมินคุณภาพการศึกษา
แ ล ะ ตั ว ช้ี วั ด ต า ม แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยที่กําหนด 
 

3.เสนออธิการบดี พิจารณา  
ล งน าม ใน คํ า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการฯ 

3.ร า ย ช่ื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  
ไม่ถูกต้อง ที่พบปัญหาบ่อย คือ 
คํานําหน้าช่ือไม่ถูกต้อง ต้องนํา
คําสั่งมาแก้ไข ทําให้เสียเวลาและ
อาจถูกหนิได้ 
 
 
 

3.ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบ
รายช่ือของคณะกรรมการให้
ถูกต้อง เช่น คํานําหน้าช่ือที่มัก
พบว่าผิดบ่อยครั้ง เช่น ผศ. ดร. 
ว่าที่ร้อยตรี ผู้ปฏิบัติงานควรหา
ข้ อ มู ล ห รื อ ต ร ว จ ส อ บ กั บ  
ต้นสังกัดก่อนจัดทําคําสั่งเสนอ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า  ห รื อ เส น อ
อธิการบดีลงนาม 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
4.วิเคราะห์ข้อมูลจัดทําข้อ
คําถาม 

4.1 ข้อคําถามมีการเปลี่ยนแปลง
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาและตามตัวช้ีวัดของ
แผน ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
มหาวิทยาลั ย  การวิ เคราะห์
กําหนดข้อคําถามเชิงคุณภาพ 
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน
เน่ืองจากผลลัพธ์เป็นนามธรรม
เป็นสิ่งที่วัดผลได้ยาก 
 

4.1 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาต้องหมั่นศึกษา หา
ค วาม รู้  เ พ่ื อ ให้ ทั น ต่ อ ก าร
เปลี่ ยนแปลงอ ยู่ เสมอ  เช่น 
หลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ช า ติ 
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิบัติงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษา จึง
ต้องปรับเปลี่ยนข้อคําถามที่
ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ตั ว ช้ี วั ด ที่
ม ห า วิท ยาลั ย กํ าห นดและ
สามารถวัดผลการประเมินได้ 
 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
จัดทําข้อคําถาม ผู้ปฏิบัติงาน
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาเมื่อ
จัดทําข้อคําถามเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จะจัดส่งข้อคําถามให้กับ
ผู้เช่ียวชาญ ร่วมวิเคราะห์ข้อ
คําถาม เพ่ือดําเนินการปรับปรุง 
แก้ไข และสามารถนําไปใช้เพ่ือ
ติดตามผู้สําเร็จการศึกษาและ
จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ าเนิน งาน ได้อ ย่ างถู ก ต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่กําหนด 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
5.ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5.1 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา ทั้งในระดับคณะและ
หน่วยงานท่ีต้องใช้ข้อมูลในการ
จัดทํารายงานผลประเมินตนเอง 
ห รื อ ต อ บ ตั ว ช้ี วั ด ต าม แ ผ น
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
มหาวิทยาลัย ขาดการติดต่อ
ประสานงานเพ่ือทําความเข้าใจ
ใน ก าร นํ าข้ อ มู ล ไป ใ ช้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

5.2 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ งค ณ ะ  แ ล ะ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําข้อมูล
การรายงานผลไปใช้ไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจากขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
และตัว ช้ี วัด ยุทธศาสตร์ก าร
พัฒนามหาวิทยาลัย  
 
 
                                                

5.3 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า มี ก า ร เป ลี่ ย น
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
บ่อย 
 
 
 
 

5.1 ผู้ปฏิบัติงานระดับสถาบัน 
จัดประชุมช้ีแจงผู้ปฏิบัติงานทุก
ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นระยะๆ 
ก่อนรอบการประเมิน  เพ่ื อ
จัดทําข้อมูลรายงานผล ช้ีแจง
ทําความเข้าใจเพ่ือให้สามารถ
นํ า ข้ อ มู ล ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ดําเนินงานไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กําหนด 
 
 
 
5.2 ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา ระดับสถาบันควรทํา
การช้ีแจงให้คําแนะนําที่ถูกต้อง
ในการนําข้อมูลการรายงานผล
การดําเนินงานการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาไปใช้ในการ
ตรวจป ระ เมิ น ก ารป ระ กั น
คุณ ภ าพ การศึ ก ษ า  ระ ดั บ
หลักดสูตร และระดับคณะให้
ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนด 
  
5.3 กรณีผู้ปฏิบัติงานติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาของคณะ มี
การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ติดตาม  ระดับ
สถาบันจะให้ความรู้ ติดต่อ
ป ร ะ ส า น ง า น จ น ก ว่ า
ผู้ปฏิบัติงานระดับคณะเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การประเมิน และ
สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

6.ดําเนินงานติดตามผู้สาํเรจ็
การศึกษา 

6.1 ผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตอบ
แบบสํารวจในระบบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิต 
 
 
 

6.2 กลุ่มเป้าหมาย และผลการ
ประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 

6.3 ผู้สําเร็จการศึกษา ยังขาด
ความเข้าใจในตอบแบบสํารวจใน
ระบบภาวะการมีงานทํ าของ
บัณฑิต 

 

6.1 จัดทําช่องทางเพ่ือให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
สามารถเข้าไปตอบแบบสํารวจ
ได้หลายช่องทางและสามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น 
 

6.2  มี ก าร ติ ด ต าม ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาตามแผนท่ีกําหนด
และรายงานผลการดําเนินงาน
เสนอต่อผู้ บั งคับ บัญชาและ
ผู้ บ ริห ารของมหาวิทยาลั ย  
ทุกเดือนเพ่ือช่วยขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
และได้ผลการดําเนินงานตาม
เป้าหมายที่กําหนด 
 

6.3 เพ่ิมการอธิบายข้อคําถาม 
ในแบบสํารวจภาวะการมีงาน
ทํ า ข อ ง บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ค ว าม  
พึงพอใจของนายจ้างเพ่ือช่วย
ให้เกิดความเข้าใจและสามารถ
ตอบแบบประเมิ น ได้อ ย่ าง
ถูกต้อง เช่น ผู้สําเร็จการศึกษา
ตอบแบบสํารวจว่ายังไม่มีงาน
ทํ า แต่ถ้าทํ างาน  Part time 
หรือประกอบอาชีพอิสระก็ถือ
ว่ามีงานทําแล้ว เป็นต้น 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
7.สรุปรายงานผลการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษา 

7.รายงานผลการดําเนินงานเม่ือ
ใกล้ถึงเวลาการประเมินคุณภาพ 
ผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุตาม
เป้าหมายตัวช้ีวัดที่ กําหนดจะ
ปรากฏผลการดําเนินงานตัวสี
แดงในระบบ  

7.ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษา นําเสนอปัญหาต่อ
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ื อให้ทราบ
รายงานผลการดําเนิ น งาน 
เพ่ื อ ให้ ข้ อ เสนอแนะ  โดยมี
กระบวนการเร่งรัดติดตาม สั่ง
การให้คณะรับผิดชอบติดตาม
ผู้สํ าเร็จการศึกษาคณะของ
ตน เอ ง ให้ เข้ า ไป ตอบ แบบ
สํ า ร ว จ เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น เ ป็ น ไ ป ต า ม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

8.บันทึ กข้ อ มูลผ่ านระบบ
ติ ด ต าม พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
ภายใน (CDS) 

8.ผู้ปฏิบัติงานระดับสถาบันเป็น
ผู้ บันทึกข้อมูลรายงานผลการ
ดํ า เนิ น งาน ติ ด ต าม ผู้ สํ า เร็ จ
การศึกษาผ่ านระบบติดตาม
พัฒนาคุณภาพภายใน CDS เพ่ือ
ใ ช้ เ ป็ น ฐ าน ข้ อ มู ล ก ล า ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องนําข้อมูล
ไปใช้รายงานผลการดําเนินงาน
ของตนเอง ซึ่งบ่อยคร้ังพบว่า
ผู้ปฏิบัติงานนําข้อมูลรายงานผล 
การดําเนินงานไปใช้ไม่ถูกต้อง 
ทําให้การตรวจประเมิน ผู้ตรวจ
ท้วงติงว่าข้อมูลของส่วนกลาง
และของคณะไม่ตรงกัน 
 
 
 

8.ผู้ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับสถาบัน เมื่อ
บันทึกข้อมูลผ่านระบบ CDS 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จัดประชุม
ช้ีแจ้งผู้ปฏิบัติงานที่ เก่ียวข้อง 
เพ่ือช้ีแจงทําความเข้าใจและทํา
การยืน ยันข้อมู ล ให้ ถู ก ต้อง
ตรงกันทั้งระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน เพ่ือให้
การตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษามีผลการ
ป ระ เมิ น ต ามที่ ไ ด้ ป ระ เมิ น
ตน เอ ง กั บ ผู้ ต รวจป ระ เมิ น
ภายนอก  
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน 
  การติดตามผู้สําเร็จการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและปฏิบัติตามมาตรฐานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กองนโยบายและแผน
สํานักประกันคุณภาพ กพร. สกอ. และ สมศ. เป็นต้น จากประสบการณ์การปฏิบัติงานการติดตาม
ผู้สําเร็จการศึกษาของหน่วยงานมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางาน ดังน้ี 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบาย โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสังกัดและมอบหมาย
งานให้มีผู้รับผิดชอบชัดเจนตรงตามความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ กําหนดเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีระดับสถาบัน คณะ และหลักสูตร โดยนําข้อมูลและสารสนเทศท่ีได้
จัดทําไว้รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ผ่านมาผลการประเมิน
คุณภาพภายใน  และผลการประเมินที่เก่ียวข้อง มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วจึงจัดทําแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้  

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานติดตามผู้สําเร็จการศึกษา และงานประกัน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
พัฒนางานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างมีคุณภาพ  

3. การนําระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการปฏิบัติงานการติดตามผู้สําเร็จการศึกษา และงาน
ประกันคุณภาพ ควรมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยและตอบสนองผู้ปฏิบัติงาน เช่น ลดระยะเวลาใน
การจัดทําข้อมูล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้กระดาษ โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบควรมี
การพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา และสะดวกต่อการใช้งาน หรือควรมีคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถ
เข้าถึงเพ่ือสืบหาข้อมูลได้ง่าย เมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ทันทีหรือสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบมา 
ดําเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยควรนําผลการสํารวจการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตและความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มทร.พระนคร มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการ 
วางแผนการรับนักศึกษาและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคมและความ
ต้องการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการในปัจจุบัน 

5. คณะและสาขาวิชาสามารถนําผลการสํารวจการติดตามการมีงานทําของบัณฑิตและ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต มทร.พระนคร ไปใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา รวมถึง
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่แต่ละคณะได้กําหนดไว้ นอกจากน้ียัง สามารถทําให้
มีแนวทางการพัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการมาก
ย่ิงขึ้น 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
    1. บัณฑิตมีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเน่ืองจากความเข้มข้นทางวิชาการของ
หลักสูตร  
    2. หลักสูตรเน้นความรู้ ความเข้าใจ ทฤษฎีพ้ืนฐาน และเน้นภาคปฏิบัติทุกหลักสูตรทาํให้
นักศึกษาเกิดทักษะ ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างกว้างขวาง 
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    3. เน้นปรับปรุงหลักสูตรให้มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งเสริมองค์ความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่
ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตต้องการมากขึ้น 
                   

จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
1. บัณฑิตส่วนหน่ึงได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระที่ไม่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาโดยตรง 
2. ระบบศิษย์เก่า เช่น สมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง และการติดต่อสื่อสารระหว่างบัณฑิตใหม่

และศิษย์เก่าน่าจะมีประโยชน์ต่อสัดส่วนการได้งานทําของบัณฑิต 
3. การบริหารจัดการให้เกิดบรรยากาศการทํางานหรือฝึกประสบการณ์ทํางานระหว่างเรียน 

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทํางานในลักษณะการทําโครงงาน (Project Based) 
หรือ บนฐานปัญหา (Problem Based) น่าจะส่งเสริมให้นักศึกษามีวุฒิภาวะในการเรียนรู้เพ่ือนเพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือนําความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและช่วยเหลือสังคม ชุมชนและประเทศชาติ 
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ตําแหน่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ 
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  399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
  โทรศัพท์ที่ทํางาน 0-2665-3777 ต่อ 6964 โทรสาร. 0-2665-3777 ต่อ 6952 
 
ประวัติการศึกษา 
วุฒิการศึกษา    ชื่อสถาบัน    ปีที่สําเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  สถาบันราชภัฏสวนดุสิต             พ.ศ. 2541 
(สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว)    
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง        พ.ศ. 2553 
(สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ) 
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