


ช่วงเวลา รายละเอยีดการประชุม

9.00-9.15 น. รองอธิการดฝ่ีายพัฒนาคุณภาพ  
(รศ.ดร. ชัชพล  ชังชู)  
ชีแ้จงแนวทางการบรูณาการงานฯ

9.16-9.20 น. กองแผนงาน กล่าวภาพรวมการ
ด าเนินงาน และการท างานของระบบ

9.20-9.30 น. คลิปวีดโีอ แนะน าวิธีการใช้งาน
ระบบประเมินคุณภาพบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี ผ่านเครือข่าย 

9.30-10.00 น. แนะน าและสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ

ก ำหนดกำร
14 ธนัวำคม 2563
ประชุมออนไลน์
Webex Meeting



วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อให้สำมำรถรวบรวมข้อมลูด้ำนประกนัคณุภำพได้

ครอบคลมุ
2.  เพ่ือลดควำมซ ำ้ซ้อนและลดขัน้ตอนในกำรประเมินคณุภำพ

บณัฑิตฯ
3.  เพื่อให้คณะ / หลกัสตูรมีส่วนร่วมในกำรประเมินคณุภำพ

บณัฑิตและสำมำรถจดัเกบ็ข้อมลูได้ตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  
4.  คณะ / หลกัสตูร สำมำรถเข้ำถึงและเรียกใช้ข้อมลูได้ตรงกบั

ควำมต้องกำร



หลกัสตูร / คณะ / มหำวิทยำลยั  ได้ข้อมลู

• ครอบคลมุ
• ตรงประเดน็
• เฉพำะเจำะจงตำมอตัลกัษณ์
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 สง่ออก : ขอ้มลูบณัฑติและสถานทีท่ างานมคีวามสมบรูณ์ครบถ้วน พรอ้มส ำหรบั
กำรส่งออก

 ไมส่ง่ออก : ขอ้มลูบณัฑติและสถานทีท่ างานไมส่มบรูณ์ครบถว้น (ไม่ท ำงำน / 
ท ำงำนแต่ไม่มีนำยจ้ำง / ไม่มีข้อมลู / อ่ืนๆ) ซึง่หากตอ้งการสง่ออก เจา้หน้าที่
ประจ าหลกัสตูรตอ้งสอบถามจากบณัฑติหรอืคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ

จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี  

รุ่นปีการศกึษา 2561
ส่งออก ไม่ส่งออก

13,115 คน 7,398 คน (56.4%) 5,717 คน (43.6%)



คณะส่วนใหญ่
มีจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยและ
สำมำรถจดัส่งแบบประเมิน

ได้เฉล่ียร้อยละ 50
ของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำทัง้หมด 

ในขณะท่ีเกณฑก์ำรประเมิน 
คือ ร้อยละ 20

ของผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำทัง้หมด



สรปุสถิติข้อมลู ณ ปัจจบุนั (พ.ย. 2563)
คณะ ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ

ระดบั ป.ตรี
ส่งออก

(จ ำนวน/ร้อยละ)
ไม่ส่งออก

(จ ำนวน/ร้อยละ)

เกษตร 345 159 (46.1) 186 (53.9)

เทคนิคกำรสตัวแพทย์ 137 84 (61.3) 53 (38.7)

บริหำรธรุกิจ 542 352 (64.9) 190 (35.1)

ประมง 391 197   (50.4) 194 (49.6)

มนุษยศำสตร์ 525 255   (48.6) 270  (51.4)

วนศำสตร์ 248 187 (75.4) 61    (24.6)

วิทยำศำสตร์ 636 327 (51.4) 309  (48.6)



คณะ ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ
ระดบั ป.ตรี

ส่งออก
(จ ำนวน/ร้อยละ)

ไม่ส่งออก 
(จ ำนวน/ร้อยละ)

วิศวกรรมศำสตร์ 1,075 600 (55.8) 475 (44.2)

ศึกษำศำสตร์ 202 96 (47.5) 106 (52.5)

เศรษฐศำสตร์ 774 304 (39.3) 470 (60.7)

สถำปัตยกรรมศำสตร์ 76 53    (69.7) 23 (30.3)

สงัคมศำสตร์ 746 322 (43.2) 424  (56.8)

ส่ิงแวดล้อม 52 25    (48.1) 27    (51.9)

อตุสำหกรรมเกษตร 484 259  (53.5) 225  (46.5)



คณะ ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ
ระดบั ป.ตรี

ส่งออก
(จ ำนวน/ร้อยละ)

ไม่ส่งออก
(จ ำนวน/ร้อยละ)

เกษตร ก ำแพงแสน 366 195 (53.3) 171 (46.7)

วิทยำศำสตรก์ำรกีฬำ 131 73 (55.7) 58 (44.3)

วิศวกรรมศำสตร ์กพส. 481 320 (66.5) 161 (33.5)

ศิลปศำสตรแ์ละวิทยำศำสตร์ 1,574 920 (58.5) 654   (41.5)

ศึกษำศำสตรแ์ละพฒันศำสตร์ 253 148   (58.5) 105   (41.5)

สตัวแพทยศำสตร์ 119 99     (83.2) 20    (16.8)



คณะ ผูส้ ำเรจ็กำรศึกษำ
ระดบั ป.ตรี

ส่งออก
(จ ำนวน / ร้อยละ)

ไม่ส่งออก
(จ ำนวน / ร้อยละ)

พำณิชยนำวีนำนำชำติ 194 99 (51.0) 95 (49.0)

วิทยำกำรจดักำร 1197 770 (66.5) 161 (33.5)

วิทยำศำสตร ์ศรีรำชำ 346 238 (68.8) 108 (31.2)

วิศวกรรมศำสตรศ์รีรำชำ 396 251    (63.4) 145 (36.6)

เศรษฐศำสตร ์ศรีรำชำ 288 165 (57.3) 123  (42.7)



คณะ ผู้ส าเร็จ
กำรศึกษำ
ระดบั ป.ตรี

ส่งออก
(จ านวน/ร้อยละ)

ไม่ส่งออก
(จ านวน/ร้อยละ)

ทรพัยำกรธรรมชำติและ
อตุสำหกรรมเกษตร

224 124 (55.4) 100 (44.6)

วิทยำศำสตรแ์ละวิศวกรรมศำสตร์ 434 279 (64.3) 155 (35.7)

ศิลปศำสตรแ์ละวิทยำกำรจดักำร 645 356 (55.2) 289 (44.8)

สำธำรณสขุศำสตร์ 234 141 (60.3) 93 (39.7)



สาเหตุทีไ่ม่สามารถส่งออกได้

วิทยำเขต
/คณะ

ส่งออกไม่ได้ ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำย

ไม่บนัทึก
ข้อมูลใน
ระบบฯ  

ติดต่อไม่ได้ 
/ ข้อมูลไม่
ชดัเจน

ว่ำง
งำน

บณัฑิต
ไม่ให้
ข้อมูล

รวม เกณฑ์
ทหำร

ธรุกิจ
ครอบ 
ครวั

ธรุกิจ
ส่วน
ตวั

ศึกษำ
ต่อ

อำชีพ
อิสระ
/ฟรี

แลนซ์

อปุ   
สมบท

อ่ืนๆ รวม

เกษตร 30 5 38 1 74 2 26 14 60 10 - - 112

มนุษยศำสตร์ 77 38 64 11 190 1 23 6 15 35 - - 80

ศึกษำศำสตร์ 12 15 32 1 60 3 12 5 7 18 1 - 46

เศรษฐศำสตร์ 185 46 79 8 318 - 45 21 70 14 1 1 151

สงัคมศำสตร์ 41 56 77 2 176 3 40 18 160 27 - - 248

ส่ิงแวดล้อม 1 4 7 - 12 - - 4 11 - - - 15

หลักสูตรสามารถตดิตามเพิม่เตมิได้ เน่ืองจาก มช่ีองทางอืน่       
ในการตดิต่อ  / บางกลุ่มมกีารเปลีย่นแปลงสถานภาพ



มหำวิทยำลยั โดย กองแผนงำน คณะ / หลกัสตูร 

• โทรศพัทติ์ดตำมข้อมลูสถำนท่ี
ท ำงำน  มี.ค. - มิ.ย.

• ตรวจสอบสถำนภำพ/แก้ไข
ข้อมลูสถำนท่ีท ำงำนปัจจบุนั 
ในระบบฯ ก.ค - ต.ค.

• ปรบัปรงุระบบประเมินคณุภำพ
บณัฑิตฯ เพ่ือให้ก ำหนดสิทธ์ิให้
หลกัสตูร เข้ำใช้งำน  ก.ค - ต.ค.

• จดัส่งแบบประเมิน ม.ค.- มี.ค. 64
• ติดตำมสถำนภำพกำรบนัทึกและแบบประเมิน 
ให้ได้ตำมเป้ำหมำย ม.ค.- มี.ค. 64

• น ำผลกำรประเมินเพ่ือรำยงำนตวัช้ีวดักำร
ประกนัคณุภำพ พ.ค. – มิ.ย. 64

ประชมุ
ช้ีแจง

• ก ำหนด ADMIN ระดบัคณะ  : ท ำหน้ำท่ี 
ก ำหนดสิทธ์ิผูใ้ช้งำน  ระดบัหลกัสตูร 

• ADMIN คณะ ก ำหนดผูใ้ช้งำนระดบัหลกัสตูร
เพ่ือให้เข้ำงำนระบบได้ ภำยใน ธ.ค. 63

 คณะ 

 หลกัสตูร 



ถำม - ตอบ


