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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต  นี้  จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการตรวจสอบแบบสอบถาม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนการสรุปผล ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สามารถน ากระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลิตบัณฑิตไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 
ส าหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการกระบวนการ
ติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิตของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนขั้นตอนการวางแผน  ขั้นตอนการตรวจสอบ
แบบสอบถาม ขั้นตอนการด าเนินงาน ขั้นตอนการสรุปผล  
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้  โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 
 คุณภาพบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้คุณภาพบัณฑิต พบว่า สกอ. และ สมศ. ท าหน้าที่ประกัน
คุณภาพบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนแต่ สกอ. เน้นตัวบ่งชี้ปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ ส่วนสมศ. เน้นตัวบ่งชี้ผลผลิต ในขณะที่ส านักงาน ก.พ.ร.รับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต
เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมุ่งเน้นไปที่คุณภาพการให้บริการ จากผลการสังเคราะห์เอกสาร
ที่น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตในประเทศไทย พบว่า คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี
สามารถวัดได้หลายมิติและมีความแตกต่างกันไปตามประกาศกระทรวงแต่ละฉบับ แผนพัฒนา
การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และองค์กรประเมินแต่ละแห่ง 
 Thailand Qualification Framework (TQF) ห ม าย ถึ ง  ก รอบ ม าต รฐ าน คุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้
ใน มคอ.2 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) กองบริการการศึกษา 1. ประชุมชี้แจงการส ารวจคุณภาพบัณฑิต 
2. วิเคราะห์และประมวลผลในภาพรวมและจัดส่งข้อมูลให้กับหน่วยงาน 

(2) ฝ่ายแผนงานและประกนั
คุณภาพ 
 

1. ชี้แจงการส ารวจคุณภาพบัณฑิตให้หลักสูตรทราบ 
2. รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถาม 
3. บันทึกและวิเคราะห์ผลคุณภาพบัณฑิต 
4. จัดท ารายงานการส ารวจคุณภาพบัณฑติตามกรอบ TQF พร้อมส่งให้



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
กองบริการการศึกษา 
5. น ารายงานผลจากกองบริการฯ ส่งให้หลักสูตร 

(3) หลักสูตร/สาขวชิา 1. ทบทวนแบบสอบถามคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 
2. ด าเนินการแจกแบบสอบถาม 
3. น าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาและพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : หลักสูตร ข้อมูลแบบสอบถามคุณภาพบัณฑติ 

ผู้รับบริการ : ผู้ใช้บัณฑิต คะแนนประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : ผู้ใช้บัณฑิต, ศิษย์เก่า ประเมินคุณภาพบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 

คู่ความร่วมมือ : มหาวิทยาลัย  ระดับคะแนนประเมินคณุภาพของบัณฑิต 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
   1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education: TQF)  
2. มคอ.2 

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

คะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF      

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 

ไม่มี 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

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

 

1 พ.ย. 1 ระเบียบวาระการประชุม/ 1 มกีารชี้แจงการ 1 มชี่องทางการชี้แจงต่อ 1 ช่องทาง

บันทึกข้อความชี้แจง ด าเนินงาน หลักสูตร

2 พ.ย. 2 แบบสอบถามคุณภาพ 2 มขี้อค าถามครบตาม 2 ร้อยละของข้อค าถาม ร้อยละ 100

บัณฑิต curriculum ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

mapping

ธ.ค.-เม.ย.

3 เม.ย. 3 แบบสอบถามคุณภาพ 3 มแีบบสอบครบทุก 3 ร้อยละของหลักสูตรที่มี ร้อยละ 100

บัณฑิต หลักสูตร แบบสอบถามที่ถูกต้อง

4 พ.ค. 4 แบบสอบถามคุณภาพ 4
มกีารบันทึกข้อมลู 4 ร้อยละความถูกต้องของ ร้อยละ 100

บัณฑิต และวิเคราะห์ผล การบันทึกข้อมลูและ

วิเคราะห์ผล

5 พ.ค. 5 รายงานการส ารวจ 5 มรีายงานการส ารวจ 5 มรีายงานการส ารวจ 1 ฉบับ

คุณภาพบัณฑิตตาม คุณภาพบัณฑิต คุณภาพบัณฑิต

กรอบ TQF ตามกรอบ TQF ตามกรอบ TQF

6 ม.ิย. 6 รายงานการส ารวจ 6 ทุกหลักสูตรได้รับ 6 ร้อยละของหลักสูตรที่มี ร้อยละ 100

คุณภาพบัณฑิตตาม รายงานการส ารวจ รายงานการส ารวจ

กรอบ TQF คุณภาพฯ คุณภาพฯ

ผู้อนุมติั นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตัวชี้วัดที่ส าคัญ (KQI) เป้าหมาย

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย คะแนนคุณภาพบัณฑิต 4.3

วันที่  19 ธันวาคม 2561 ตามกรอบ TQF

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด (kqi) เป้าหมาย

ขั้น
ตอ

น

กองบริการการศึกษา ฝ่ายแผนงานและประกนัคุณภาพ หลักสูตร

ขั้น
ตอ

นก
าร

ตร
วจ

สอ
บแ

บบ
สอ

บถ
าม

ขั้น
ตอ

นก
าร

ด า
เน

ินง
าน

ขั้น
ตอ

นก
าร

สรุ
ปผ

ล

ผังกระบวนการปฎิบัติงาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบัติงาน : การติดตามและประเมินผลการผลติบัณฑิต

ระยะเวลาใน
การ

ด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ขั้น
ตอ

นก
าร

วา
งแ

ผน

จุดควบคุม 

ประชุมชี้แจงการส ารวจ
คุณภาพบัณฑิต

น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา

และพัฒนา ปรับปรุง
หลักสูตร

ช้ีแจงการส ารวจคุณภาพบัณฑิตให้หลักสูตรทราบ

                                                                    Work Intrucion                                                              

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

ทบทวนแบบสอบถามคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ TQF

ตรวจสอบ

ด าเนินการแจกแบบสอบถาม

รวบรวมและตรวจสอบความ
ครบถ้วนของแบบสอบถาม

บันทึกและวิเคราะห์ผล
คุณภาพบัณฑิต

จัดท ารายงานการส ารวจ
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 

TQF พร้อมส่งให้กองบริการ
การศึกษา

วิเคราะห์และประมวลผลใน
ภาพรวมและจัดส่งข้อมูล

ให้กับหน่วยงาน

น ารายงานผลจากกองบริการ
ฯ ส่งให้หลักสูตร

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

1

2

3

4

5
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การรับและรวบรวมข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและค าชมเชย 

ค าจ ากัดความ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ชี้แจงการส ารวจคุณภาพบัณฑิตให้
หลักสูตรทราบ 

พ.ย. เจ้าหน้าที่ฝา่ย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- ระเบียบวาระการ
ประชุม/บันทึกข้อความ
ชี้แจง 

2. ทบทวนแบบสอบถามคุณภาพบณัฑิต
ตามกรอบ TQF 

พ.ย. หลักสูตร - แบบสอบถามคุณภาพ
บัณฑิต 
- มคอ.2 ของหลักสูตร 

3. ตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถาม 

พ.ย. เจ้าหน้าที่ฝา่ย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- แบบสอบถามคุณภาพ 
บัณฑิต 

4. ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ธ.ค.-เม.ย. หลักสูตร - แบบสอบถามคุณภาพ 
บัณฑิต 

5. รวบรวมและตรวจสอบความครบถ้วน
ของแบบสอบถาม 

เม.ย. เจ้าหน้าที่ฝา่ย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- แบบสอบถามคุณภาพ 
บัณฑิต 

6. บันทึกและวิเคราะห์ผลคุณภาพบัณฑิต พ.ค. เจ้าหน้าที่ฝา่ย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- แบบสอบถามคุณภาพ 
บัณฑิต 

7. จัดท ารายงานการส ารวจคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ TQF พร้อมส่งให้กองบริการ
การศึกษา 

พ.ค. เจ้าหน้าที่ฝา่ย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- รายงานการส ารวจ 
คุณภาพบัณฑติตาม 
กรอบ TQF 

8. น ารายงานผลจากกองบริการฯ ส่งให้
หลักสูตร 

มิ.ย. เจ้าหน้าที่ฝา่ย
แผนงานและ

ประกันคุณภาพ 

- รายงานการส ารวจ 
คุณภาพบัณฑติตาม 
กรอบ TQF 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM-TQF-01 แบบฟอร์มแบบสอบถามความพึงพอใจผู้บัณฑิต (แบบสอบถามคุณภาพบัณฑิต) 
FM-TQF-02 แบบฟอร์มรายงานการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF 
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 7.4 เอกสารอ้างอิง 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Framework for 

Higher Education: TQF)  
2. มคอ.2 

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คะแนนคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF มากกว่า 4.30 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิตนั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หัวหน้าส านักงาน รองคณบดี
ฝ่ายแผนงานฯ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยได้
พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัยน า
กระบวนการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ ๑๙ 
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 

              ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
      
          
              (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ) 

                                                             หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

 

8. สิ่งส าคัญที่ใช้ในการพิจารณารบับุคคลเข้าท างานในหน่วยงาน  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
� 1. ระดับการศึกษา     � 2. สาขาวิชาเอก    � 3. สถาบันการศึกษา 

� 4. บุคลิกภาพ     � 5. ความรู้ความสามารถพิเศษ  � 6. อื่นๆ (ระบ)ุ..................................... 
 

ส่วนที ่2  ข้อค าถามประเมนิผลการปฏิบัติงานของบัณฑิต และคณุสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ 
วัตถุประสงค์ท่ี  1   เพือ่แสดงความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่หน่วยงานต้องการ โดยแบ่งความต้องการเป็น 5 ระดับ  
     คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด แต่ละระดับมีคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ  
       โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “คุณสมบัติของบัณฑิตที่ท่านต้องการ” เพียงช่องเดียว 
วัตถุประสงค์ท่ี  2   เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในภาพรวม โดยแบ่งผลการ 
      ประเมินเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ และปรับปรุง แต่ละระดับมีคะแนนเป็น 5, 4, 3, 2  
       และ 1 ตามล าดับ โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ท างานใน 
     หน่วยงานของท่าน” เพียงช่องเดียว 
ค าชี้แจง   โปรดประเมินคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของท่านและตามความเป็นจริง  โดยเขียนเครื่องหมาย   
               ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด ดังนี ้
  5  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้มากท่ีสุด    หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้มาก     หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงมาก 
  3  หมายถึง  ท่านมีความตอ้งการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้ปานกลาง  หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงปานกลาง 
  2  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้น้อย   หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงน้อย 
  1  หมายถึง  ท่านมีความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตด้านนี้น้อยท่ีสุด   หรือเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่เป็นจริงน้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน 
คุณลักษณะตามความ

ต้องการ 
คุณลักษณะ 
ที่เป็นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม           
    1.1   มีความซื่อสัตย์ สุจรติ……………………………………………………………………………..….…... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.2   มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความเสียสละ ขยันและอดทน……………………….……..…    ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.3   ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและสังคมโดยรวม............................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.4   มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน........................................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    1.5   มีจิตอาสา หรือ จิตสาธารณะ………………………………………………………………..….……...  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
2.  ด้านความรู้              
    2.1   มีความรู ้และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั.ิ................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    2.2   สามารถประยุกต์ความรูไ้ปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ........................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    2.3   มีความรอบรู้ในการเปลีย่นแปลงของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
    2.4   สามารถเรยีนรู้งานและพฒันางานอย่างต่อเนื่อง.......................................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
3.  ด้านปัญญา           
   3.1  สามารถวางแผนการท างานและบรหิารเวลาได้อย่างมีประสทิธิภาพ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.2  มีความคิดรเิริม่ในการพัฒนากระบวนงานท่ีรับผิดชอบ……….…………………………………. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.3  มีประสิทธิภาพในการท างานและผลงานมีคณุภาพ…………………………………………..…… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.4  สามารถวิเคราะห์และแกป้ญัหาอย่างมีเหตุผล...............................................................  ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.5  มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ………….…............ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   3.6  มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า........................................................................... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... 
4.  ด้านทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1   มีความรับผดิชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย................................................................. 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 

 
… 
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รายการประเมิน 
คุณลักษณะตามความ

ต้องการ 
คุณลักษณะ 
ที่เป็นจริง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
   4.2   ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและน าเสนอความคดิเห็นของตนอย่างเหมาะสม…... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   4.3   มีความเป็นผู้น า............................................................................................................ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
   4.4   ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนรว่มงานให้การยอมรับและเชื่อถือในความสามารถ 
          ทางวิชาการ.................................................................................................................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.1   มีทักษะในการสืบค้นและทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี 
         สารสนเทศ ส าหรับงานในหน้าท่ี .................................................................................. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.2   รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี........................................................... … … … … … … … … … … 
  5.3   ความสามารถในการสื่อสารงานท่ีปฏิบัติใหผู้้อื่นข้าใจ.................................................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.4   มีความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาไทยในการปฏิบตัิงานอย่างเหมาะสม..................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
  5.5   มีความรู ้และทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบตังิานอย่างเหมาะสม……… ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
 

ส่วนที่  3   อัตลักษณ์ของบัณฑิต 
วัตถุประสงค์    เพื่อประเมินผลความคิดเห็นที่มีต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแบ่งผลการประเมิน   
   เป็น 5 ระดับ  คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ปานกลาง  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  แต่ละระดับมีคะแนน 
   เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดับความเห็น” เพียงช่องเดียว 
นิยาม  :   อัตลักษณ์  คือ บุคลิก ลักษณะทีเ่กิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
   สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีไดร้ับการเห็นชอบ   
  ปรัชญา  :    ทรงปัญญา  ศรัทธาธรรม  น าสังคม 
  วิสัยทัศน ์ :  มหาวิทยาลยัคุณภาพช้ันน า เพื่อปวงชน 
  พันธกิจ  :  1.  ผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของ ชุมชน และสังคมยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  
          และเป็นประชากรโลก (global citizen) อย่างมีความสุข 
     2.  ผลิตและพัฒนาครมูืออาชีพท่ีสนองตอบการปฏริูปการศึกษาและการฝึกหัดครูสู่อาเซี่ยน 
    3.  ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมีคณุภาพ  
           เพื่อยกมาตรฐานชุมชน สังคมและผูป้ระกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SMEs   
    4.  อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมลูสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
           กรุงรัตนโกสินทรส์ู่อาเซียน 
    5.  วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรูสู้่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปญัญาไทยสู่ประชาคม 
          อาเซียนและสากล 
  อัตลักษณ ์ :  เป็นนักปฏิบัติ   ถนัดวิชาการ  เชี่ยวชาญการสื่อสาร  ช านาญการคิด  มีจิตสาธารณะ 

นิยามอัตลักษณ ์ : 
เป็นนักปฏิบัต ิหมายถึง บัณฑิตทีม่ีความสามารถด้านวิชาการหรือวิชาชีพ มีทักษะและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้

หลักวิชาการด้วยความช านาญ มีคณุธรรม ใฝ่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าอยา่งต่อเนื่อง 
มีจิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตทีม่ีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น มุ่งท าความดีที่เปน็ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

และประเทศชาต ิ
เชี่ยวชาญการสื่อสาร หมายถึง บัณฑิตที่มีทักษะการคดิวิเคราะห ์สังเคราะห ์สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ความช านาญใน

สาขาวิชาที่ศึกษา โดยใช้ระบบเครอืข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยสู่ชุมชนและสังคม 
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ท่านมีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับใด  
 

คุณสมบัติ/คุณลักษณะ 

ผลการประเมิน 
5 

มาก
ที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
พอใช้ 

1. เป็นนักปฏิบัติ (ด้านความรู้ และทักษะทางปัญญา) 
1.1 มีความรู้ และเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ      
1.2 สามารถประยุกต์ความรูไ้ปใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ      
1.3 มีความรอบรู้ในการเปลีย่นแปลงของข้อมูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพ      
1.4 สามารถเรียนรู้และพัฒนางานได ้      
1.5 มีความคิดรเิริ่มในการพัฒนากระบวนการงานท่ีรับผิดชอบ      
1.6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์งานได ้      
1.7 สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาได้      
2. เชี่ยวชาญการสื่อสาร (ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
2.1 มีทักษะในการสืบค้นและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับงานในหน้าท่ี/การศึกษา 

     

2.2 รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน      
2.3 สามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได ้      
2.4 มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้      
2.5 มีความรู้ในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได ้      
3. มีจิตสาธารณะ (ด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 
3.1 มีความซื่อสัตย์ สุจรติ      
3.2 มีความมุ่งมั่นในการท างาน มคีวามเสยีสละ ขยัน อดทน      
3.3 มีน้ าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน/เพื่อนร่วมห้อง      
3.4 ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรและสังคมโดยรวม      
3.5 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดร้ับมอบหมาย      
3.6 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่นและสามารถเสนอความคิดเห็นของ
ตนเอง 

     

3.7 มีความเป็นผู้น าหรือเป็นท่ียอมรับของผู้อื่น      
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ส่วนที ่4   พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
วัตถุประสงค์    เพื่อประเมินผลความคิดเห็นที่มีพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยแบ่งผลการประเมินเป็น 5 ระดับ   
   คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย  ปานกลาง  ไม่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  แต่ละระดับมีคะแนน 
   เป็น 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามล าดับ   โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง “ระดับความเห็น” เพียงช่องเดียว 
 

 
ท่านเห็นด้วยกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในระดับใด 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
     1.1  บัณฑิตมีคณุภาพตามสายงาน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

     1.2  บัณฑิตมีช่ือเสียงในระดบัแนวหน้า ......... ......... ......... ......... ......... 
     1.3  บัณฑิตตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ......... ......... ......... ......... ......... 
     1.4  บัณฑิตมีความรู้ที่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ ์ เศรษฐกิจและสังคม ......... ......... ......... ......... ......... 
2.  ด้านการผลิตและการพัฒนาครู      
     2.1  มีความโดดเด่นในการผลติคร ู ......... ......... ......... ......... ......... 
     2.2  มีความโดดเด่นในการฝึกอบรมครู ......... ......... ......... ......... ......... 
     2.3  มีทักษะในการพัฒนาการเรียนการสอน ......... ......... ......... ......... ......... 
     2.4  มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ......... ......... ......... ......... ......... 
3.  ด้านการบริการวิชาการ      
     3.1  มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และสังคม ......... ......... ......... ......... ......... 
     3.2  มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม ......... ......... ......... ......... ......... 
     3.3  มีการพัฒนาชุมชนและสงัคมให้ยั่งยืน ......... ......... ......... ......... ......... 
     3.4  มีการให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ SMEs ......... ......... ......... ......... ......... 
4.  ด้านการท านุ บ ารุง  ศิลปวัฒนธรรม      
     4.1  มีการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ......... ......... ......... ......... ......... 
     4.2  มีการแลกเปลี่ยนด้านศลิปวัฒนธรรมกับตา่งประเทศ ......... ......... ......... ......... ......... 
     4.3  เป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศลิปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ ......... ......... ......... ......... ......... 
     4.4  มีความโดดเด่นในการแสดง ดนตรไีทย และนาฏศลิป์ ......... ......... ......... ......... ......... 
5.  ด้านการวิจัย      
     5.1  มีการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ......... ......... ......... ......... ......... 
     5.2  มีการสร้างนวัตกรรม เพือ่ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ......... ......... ......... ......... ......... 
     5.3  มีการสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น ......... ......... ......... ......... ......... 
     5.4  มีการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่ประชาคมอาเซียน 
 

......... ......... ......... ......... ......... 

 

 
 
 
ส่วนที ่5   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
1. ท่านคิดว่าอะไรที่เป็นข้ออ่อนด้อยหรือเป็นจุดอ่อนของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ควรปรับปรุง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีอัตลักษณเ์ป็นอย่างไร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ว่า “เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้สู่สากล”  มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร  หากไม่เหมาะสม ท่านคิดว่า เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ควรเป็นอะไร 

ค านิยาม  :  เอกลักษณ์  คือ  ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                     กรุณาประทับตราหน่วยงาน 
 
                                                                                                          กราบขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ 
               กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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     เรียน   คณบดี...................................... 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
        เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ 
        เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 
       10300 
 
 

(กรุณาส่งคืนแบบสอบถามภายในวันที่   ....................  มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร ) 
 
 
 
 
ส าหรับบัณฑิตกรอกข้อมูล 
 
  ชื่อ – สกุล บัณฑิต ................................................................................................................. ............................ 
 

  รหัสนักศึกษา  
 

 สาขา................................................................... คณะ/วิทยาลัย... .................................................................................... 
 

  เลขที่ สส............................................................. วันที่อนุมัติจบ ....................................................................................... 
 

 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

 
 

รายงานผลการส ารวจคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ 

ประจ าปีการศึกษา ....... 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

บทสรุปผู้บรหิาร 
 

  .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

ค าน า 

 

 .................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 
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 .................................................................................................................................................. 
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บัณฑติวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

  



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

สารบัญ 

 

เรื่อง หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 2 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 5 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ 7 

 ตอนที่ 1 สถานภาพของหน่วยงาน และผูต้อบแบบสอบถาม 6 

 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ที่มตี่อหลักสูตร 8 

                    - จ านวนและร้อยละของนายจ้าง ผูป้ระกอบการ ผูบ้ังคับบัญชา 11 

                    - ความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ระกอบการ ผูบ้ังคับบัญชา

บัณฑติที่มีตอ่คุณลักษณะบัณฑติ 

 

12 

                    - ความพึงพอใจของนายจ้าง ผูป้ระกอบการ ผูบ้ังคับบัญชา

บัณฑติที่มีตอ่การพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

14 

                    - ความพึงพอใจของนายจา้ง ผูป้ระกอบการ ผูบ้ังคับบัญชา

บัณฑติที่มีตอ่การพัฒนาบัณฑติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

15 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ  17 

ภาคผนวก 18 

 ภาคผนวก ก ค าสั่งแต่งตัง้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแบบส ารวจ 19 

 ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสอบถาม 21 

  

 
 
 
 
 
 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและ
ประเมินผลการผลติบัณฑิต 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการติดตามและประเมินผลการผลิตบัณฑิต 

 
 

1. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

2. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า    รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ    หัวหน้าส านักงาน 

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


