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คำนำ 

 
รายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชน ประจำปการศึกษา 2562 เลมนี้ เปนการประมวลผลขอมูลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี จำนวนท้ังสิ้น 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จำนวน 246 คน โดยเปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูสำเร็จการศึกษาในประเด็นเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐาน 
ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ขอมูลการประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน ซ่ึงเปนการแสดงถึงขอมูลในภาพรวมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพดานการจัดหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยชุมชน 

การดำเนินการครั้งนี้  สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอขอบคุณผูอำนวยการ และบุคลากร 
ท่ีรับผิดชอบงานของวิทยาลัยชุมชนท่ีใหความรวมมือในการดำเนินการเก็บรวบรวม ตรวจสอบและบันทึก
ขอมูลผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ และหวังวารายงานฉบับนี้จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนในปตอ ๆ ไป 

 
 

                                                            สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
พฤศจิกายน 2563 
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บทสรุป 
 

การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน            
ปการศึกษา 2562 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือ วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี โดยเปน
การติดตามผลในประเด็นเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ขอมูล
การประกอบอาชีพ ขอมูลคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย )X( และนำเสนอขอมูลในรูปแบบของตารางและแผนภูมิประกอบการบรรยาย ซ่ึง

สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 

สรุปผล 
 ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน     
2 แหง ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 ครั้งนี้มีจำนวนผูตอบแบบสอบถาม 246 คน คิดเปนรอยละ 100 
ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา 
- ขอมูลดานเช้ือชาติ พบวา ผูสำเร็จการศึกษาทุกคนมีเชื้อชาติไทย รอยละ 100 
- ขอมูลดานสัญชาติ พบวา ผูสำเร็จการศึกษาทุกคนมีสัญชาติไทย รอยละ 100 
- ขอมูลดานศาสนา พบวา ผูสำเร็จการศึกษาทุกคนนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100 
- ขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 60.57 และเพศหญิง รอยละ 39.43 
- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสำเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 23 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุด

เทากับ 19 ป และอายุมากท่ีสุด 49 ป 
- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา ผูสำเร็จการศึกษาทุกคนมีสถานภาพโสด รอยละ 100 
- ขอมูลดานภูมิลำเนา พบวา  สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
- ขอมูลดานสถานะการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) พบวา สวนใหญอยูในชวงผอนผัน

เกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว รอยละ 74.22 และอยูในระหวางการเปน
ทหารเกณฑ รอยละ 25.78  

- ขอมูลดานสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน พบวา สวนใหญไมไดเปนนักบวช จำนวน 
135 คน คิดเปนรอยละ 95.74 รองลงมาคืออยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา 
ไมมีกำหนด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.55 และอยูระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงลาสิกขา 4 
เดือน – 1 ป จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.71 ตามลำดับ 

- ขอมูลดนสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล รอยละ 9.76 รองลงมาไดแกสาขาวิชาการบัญชี รอยละ 8.54 และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ รอยละ 5.28 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม 

(GPAX�) เทากับ 2.96 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.84 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.09 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

พบวา มีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ
แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 87.40 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอปการศึกษา 
2562  รอยละ 82.79 โดยสามารถจำแนกไดดังนี้ 

- ผูท่ีไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา รอยละ 54.88 
- มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา รอยละ 6.98 
- ยังไมไดทำงานและกำลังศึกษาตอ รอยละ 12.09 
- ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ รอยละ 8.37 
- ยังไมเคยมีงานทำ รอยละ 17.21 
 

ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณี  
ผูท่ีทำงานแลว (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำเพียงอยางเดียว รวมกับกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและ
ศึกษาตอควบคูกัน) 

- ขอมูลดานประเภทงานท่ีทำ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกร
ธุรกิจเอกชน รอยละ 63.89 รองลงมาคือดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของ รอยละ 23.61 และรับจาง รอยละ 
6.94 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความสามารถพิเศษ พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานกีฬามากท่ีสุด 
รอยละ 47.97 รองลงมาคือดานการใชคอมพิวเตอร รอยละ 26.02 และดานศิลปะ รอยละ 8.13 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานช่ือตำแหนงงานท่ีทำ พบวา ชื่อตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญคือชาง รอยละ 
31.71รองลงมาคือพนักงานท่ัวไป รอยละ 13.01 และแมคา รอยละ 8.94 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานจังหวัดท่ีทำงาน พบวา สวนใหญทำงานอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
- ขอมูลดานประเภทของตำแหนงงาน พบวา ประเภทของตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญคือ

การขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนตและจักรยานยนต รอยละ 38.02 รองลงมาคือการผลิต รอย
ละ 18.18 และกิจกรรมการบริการดานอ่ืนๆ รอยละ 9.92 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความพอใจในงานท่ีทำ พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทำ รอยละ 96.99 
และไมพอใจท้ังหมดจำนวน 4 คน โดยใหเหตุผลวาไมพอใจเพราะคาตอบแทนต่ำ ขาดความม่ันคง ขาด
ความกาวหนา และอยูไกลบาน จำนวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.75 

- ขอมูลดานจำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม พบวา สวนใหญหางานไดกอนจบ
การศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา รอยละ 40.85 รองลงมาคือไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน 
รอยละ 31.69 และไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน คิดเปนรอยละ 25.35 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการทำงานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จ
การศึกษา รอยละ 81.56 และไมตรงสาขา รอยละ 18.44   

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชใน
ระดับมาก รอยละ 53.85 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด รอยละ 28.67 และปานกลาง รอยละ 17.48 
ตามลำดับ   
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 ตอนท่ี 4 ขอมูลหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณี  
ผูท่ียังไมไดทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 

- ขอมูลดานสาเหตุท่ียังไมทำงาน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทำงาน 
รอยละ 53.33 รองลงมาคือหางานทำไมได รอยละ 16.67 และรอฟงคำตอบจากหนวยงาน รอยละ 13.33 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทำ พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการหางานทำ รอยละ 
76.47 รองลงมาคือหางาน ท่ี ถูกใจไม ได  รอยละ 14.71 และไมทราบแหล งงาน  ขาด ทักษะ
ภาษาตางประเทศ และอ่ืนๆ รอยละ 2.94 เทากัน 

- ขอมูลดานความตองการทำงานในหรือตางประเทศ พบวา สวนใหญตองการทำงานใน
ประเทศ รอยละ 100  

- ขอมูลดานความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณา
บรรจุงาน พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล รอยละ 56.25 รองลงมาคือยินยอมเปดเผยขอมูล
ยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน รอยละ 21.88 และยินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจางทุกประเภท 
รอยละ 18.75 ตามลำดับ 
 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ  

- ขอมูลดานความตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ รอยละ 66.67 สวน
ไมตองการศึกษาตอมีรอยละ 33.33 

- ขอมูลดานระดับการศึกษาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี 
รอยละ 100 

- ขอมูลดานสาขาวิชาท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการเรียนตอในสาขาเดิม รอยละ 100  
- ขอมูลดานประเภทสถาบันท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันของ

รัฐบาล รอยละ 96.43 รองลงมาคือสถาบันของเอกชน รอยละ 3.57 ตามลำดับ   
- ขอมูลดานสาเหตุท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวาเปนความตองการของตนเอง รอย

ละ 66.67 รองลงมาคืองานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 22.22 และเปนความตองการ
ของบิดา/มารดา รอยละ 11.11 ตามลำดับ 

- ขอมูลปญหาในการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวาไมมีปญหาในการศึกษาตอ รอยละ 
รอยละ 88.89 รองลงมาคือขาดแคลนเงินทุน รอยละ 11.11 
 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสำเร็จการศึกษา พบวา ผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานีมีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน วิทยาลัยชุมชนพิจิตรไมมีผูตอบแบบสอบถามขอนี้ โดย
ผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอนสำเร็จการศึกษาโดยเฉลี่ยตอเดือน 6,067 บาท และหลังจากสำเร็จ
การศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,595 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 74.64 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญไมยาย รอยละ 51.03 รองลงมาคือ อยูท่ีเดิมต่ำ
กวา 1 ปแลวตองยาย รอยละ 45.52 และ 1-2 ปแลวตองยาย รอยละ 2.76 ตามลำดับ 
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- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจ
ในดานการมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน รอยละ 66.09 รองลงมาคือการมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน 
รอยละ 23.56 และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน รอยละ 6.32 ตามลำดับ 
 

 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
- ขอมูลดานความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนำไปใช พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะ

เอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงาน รอยละ 61.84 รองลงคือภาษาอังกฤษ 
รอยละ 33.82 และคอมพิวเตอร รอยละ 25.60 ตามลำดับ 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
หลักการและเหตุผล 
  

ตามนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2544 ดานการศึกษา ขอ 4 
“จัดใหมีวิทยาลัยชุมชนโดยเฉพาะในจังหวัดท่ียังขาดแคลนสถาบันอุดมศึกษา” ซ่ึงวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
และอุทัยธานีไดรับการจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2545 และเปนเพียงสองแหงท่ีจัดการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยวิทยาลัยชุมชนพิจิตรไดรับ
โอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพโพทะเล สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
โอนมาจากวิทยาลัยการอาชีพบานไร สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา เม่ือวิทยาลัยการอาชีพท้ังสองแหง
โอนมาเปนวิทยาลัยชุมชน จึงมีความจำเปนท่ีตองดำเนินงาน ปวช./ปวส. ตามภารกิจวิทยาลัยการอาชีพ
เดิมท่ีวิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงไดรับโอน พรอมท้ังดำเนินงานภารกิจวิทยาลัยชุมชนควบคูกันไป  
 ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงไดดำเนินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเริ่มดำเนินการในปการศึกษา 2560 โดยใหผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน 2 แหง คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี บันทึกขอมูลในแบบฟอรมการติดตาม
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน ท่ีสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนไดรวมกันจัดทำข้ึน โดยมีการจัดเก็บขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและ
การมีงานทำ (ระบบติดตามภาวะการมีงานทำ) เชื่อมโยงฐานขอมูลผูสำเร็จการศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชน
อิเล็กทรอนิกส (e-Community College) ดานงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลการศึกษา ทำให
วิทยาลัยชุมชนท้ังสองแหงสามารถจัดเก็บขอมูลลงในระบบและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 เก่ียวกับสถานภาพการประกอบอาชีพ การนำความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพ การพัฒนางาน หรือการศึกษาตอ 
 

ขอบเขตการดำเนินงาน 
1. ขอบเขตของผูใหขอมูล 

กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 ท่ีผานการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2561 
จำนวน 246 คน  

 

2. ขอบเขตของเนื้อหา 
เปนการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)          

ปการศึกษา 2562 โดยติดตามผล ในประเด็นเก่ียวกับ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
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 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
กรณีผูท่ีทำงานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณี ผูท่ียังไมไดทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณี ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  

3. ขอบเขตระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล 
เปนการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ประจำปการศึกษา 2562 
4. ขอบเขตพ้ืนท่ีการเก็บรวบรวมขอมูล 

วิทยาลัยชุมชน 2 จังหวัด ประกอบดวย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ไดขอมูลสารสนเทศเชิงคุณภาพดานการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สูง (ปวส.) ในภาพรวมของวิทยาลัยชุมชน 2 แหง ในปการศึกษา 2562 
2. ไดขอมูลเชิงคุณภาพดานผลผลิตของวิทยาลัยชุมชน เพ่ือใช เปนแนวทางในการ

ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
3. ผูบริหาร และหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลสารสนเทศจากผลการติดตาม

ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การเปดสอนในสาขาวิชาตาง ๆ และสามารถนำขอมูลมา
ใชในการวางแผนจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนใหมีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะตรงตามความตองการ
ของตลาดแรงงานและสังคม 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ผูสำเร็จการศึกษา หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

จากวิทยาลัยชุมชนในปการศึกษา 2562 
การประกอบอาชีพ การพัฒนางานและการศึกษาตอ หมายถึง ผูสำเร็จการศึกษา 3 กลุม  

คือ กลุมผูท่ีมีงานทำแลว กลุมผูท่ียังมิไดทำงาน และกลุมผูท่ีกำลังศึกษาตอ 
การประกอบอาชีพ หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำแลว และกลุมผูสำเร็จ

การศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอควบคูกันไป ซ่ึงเปนภาระหนาท่ีการงานของผูสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีไดกระทำเพ่ือการเลี้ยงชีพท่ีทำใหเกิดรายได ประกอบดวย ความรูความสามารถทางดาน
วิชาการ วิชาชีพ และคุณสมบัติของตนเอง ไดแก ความซ่ือสัตย ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความขยัน
ขันแข็ง กลาคิดกลาทำ ความอดทน  ความมีมนุษยสัมพันธและความสามารถในการทำงานรวมกับผูอ่ืน 

การพัฒนางาน หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำแลว และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมี
งานทำและศึกษาตอควบคูกันไป โดยมีการนำความรูไปใชในการทำงาน มีการประกอบอาชีพ เพ่ือใหเกิด
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รายได มีความกาวหนาในการทำงาน สามารถพัฒนาตนเองใหเขากับวิทยาการสมัยใหม และทำงาน
รวมกับผูอ่ืนได 

การศึกษาตอ หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีศึกษาตอเพียงอยางเดียวโดยมิไดทำงาน  
และกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอควบคูกันไป 

งานเดิม หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานในสายอาชีพนั้นๆ มาแลวระยะหนึ่ง
กอนท่ีเขามาศึกษาในวิทยาลัยชุมชน หรือกอนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

งานใหม หมายถึง กลุมผูสำเร็จการศึกษาไดเขาทำงานในสายอาชีพนั้นๆ ภายหลังจาก
สำเร็จการศึกษาใหม ๆ  

การนำความรูและทักษะไปใชประโยชน หมายถึง การขยายผลและนำความรูท่ีไดจาก
การศึกษามาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนในการจัดการเรียนรู และเพ่ิมทักษะและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การวางแผน การแกปญหา การตัดสินใจ การวัดและการประเมิน ซ่ึงมีรูปแบบตาง ๆ ในการนำ
ความรูไปใชกับทองถ่ินท่ีอยูอาศัยของตน 
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ผลการดำเนินการจัดหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนที่ผานมา 
ตารางท่ี 1 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ตั้งแตปการศึกษา 2548 – 2562 
 

 
 
ท่ีมา : ขอมูลปการศึกษา 2548 - 2560 จากวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ณ วันท่ี 12 มิถุนายน 2562 
* ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทำ ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2562 
** ขอมูลจากระบบภาวะการมีงานทำ ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 

 

รวม 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561* 2562** แนวโน้ม
รวม 2,004 204 202 157 320 304 78 303 286 10 313 267 243 243 272 246

1.พิจิตร 1,447 127 139 111 256 246 18 257 253 10 272 225 214 221 212 179

2.อุทัยธานี 557 77 63 46 64 58 60 46 33 - 41 42 29 22 68 67

วิทยาลัย

ชุมชน

ปการศึกษา
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บทที่ 2 
วิธีดำเนินการ 

 
 การดำเนินการติดตามผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปการศึกษา 2562 มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. สถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนดปฏิทิน แนวปฏิบัติ การรายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจ
วิทยาลัยชุมชน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พรอมท้ังออกแบบแบบสอบถามสำหรับการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 และแจง
ใหวิทยาลัยชุมชนทราบและถือเปนแนวปฏิบัติ 
 2. วิทยาลัยชุมชนท่ีมีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ท้ัง   
2 แหง มอบหมายคณะทำงานเก็บรวบรวมขอมูลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) โดยใชแบบสอบถามท่ีกำหนด และบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและ
การมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563 
 3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณของขอมูลผลการติดตามผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษา
และการมีงานทำของผูสำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ประมวล และวิเคราะหขอมูล 
 4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำสรุปและรายงานผลการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ในภาพรวมประจำปการศึกษา 2562 และ
เผยแพรใหแกบุคลากรท้ังในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนำไปใชประโยชนในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 
 

ประชากรท่ีใหขอมูล 
การติดตามผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 2562 

เปนการรวบรวมขอมูลจากผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปการศึกษา 
2562 จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง จำนวน 246 คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เปนแบบสอบถามการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน แบงขอคำถามออกเปน 5 สวน ประกอบดวย 
  ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
กรณีผูท่ีทำงานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ียังไมไดทำงาน 
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 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณี(ผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ) 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ  
  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล  
  วิทยาลัยชุมชนดำเนินการจัดเก็บขอมูลจากผูสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้สูง (ปวส.) ในปการศึกษา 2562 รวมจำนวนท้ังสิ้น 246 คน  
 

การวิเคราะหขอมูล   
วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถ่ี และสถิติพ้ืนฐาน คือ คารอยละ และคาเฉลี่ย )X(  

นำเสนอขอมูลดวยตารางและแผนภูมิ 
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งนี้เปนการ
เก็บรวบรวมขอมูลเชิงสำรวจจากผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำป
การศึกษา 2562 จากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 2 แหง ไดแก วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และวิทยาลัยชุมชน
อุทัยธานี โดยแบงการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 7 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ีทำงานแลว 
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ียังไมไดทำงาน 
 ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
กรณีผูท่ีตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 
     ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา 
 
ตารางท่ี 2  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเชื้อชาติ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 246 246 246 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 179 179 179 

2. อุทัยธานี 67 67 67 
 

จากตารางท่ี 2 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก
วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100  
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ตารางท่ี 3  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสัญชาติ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
ขอนี้ (คน) 

สัญชาติ 

ไทย 

รวม 246 246 246 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 179 179 179 

2. อุทัยธานี 67 67 67 

 
จากตารางท่ี 3 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 246 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
ตารางท่ี 4  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามศาสนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (คน) 

ศาสนา 

พุทธ 

รวม 246 246 246 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1. พิจิตร 179 179 179 

2. อุทัยธานี 67 67 67 

 
จากตารางท่ี 4 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 9 

 

ตารางท่ี 5  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเพศ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม 246 246 149 97 

รอยละ (%) 100.00 60.57 39.43 

1. พิจิตร 179 179 110 69 

2. อุทัยธานี 67 67 39 28 

 
จากตารางท่ี 5 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 149 คน คิดเปนรอยละ 60.57 และเพศหญิง จำนวน 97 คน 
คิดเปนรอยละ 39.43 

 
แผนภูมิท่ี 1 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชมุชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเพศ 
 

  
 
 

 

 
 
 

ชาย, 60.57%

หญิง, 39.43%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 10 

 

ตารางท่ี 6  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามอายุ 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้
อายุเฉลี่ย อายุสูงสุด อายุต่ำสุด 

รวม 246 246 23 49         19  

1.พิจิตร 179 179 21.06 26 19 

2.อุทัยธานี 67 67 24.10 49 20 

 
จากตารางท่ี 6 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา มีอายุเฉลี่ย 23 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 19 ป และอายุมากท่ีสุด 49 ป 
 
แผนภูมิท่ี 2 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามอายุ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23

49

19 

อายเุฉลี่ย

อายสุงูสดุ

อายตุํ่าสดุ

อาย ุ(ปี)



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 11 

 

ตารางท่ี 7 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสถานภาพสมรส 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานภาพ
สมรส 

โสด 

รวม 246 246 246 

รอยละ (%) 100.00 100.00 

1.พิจิตร 179 179 179 

2.อุทัยธานี 67 67 67 

 
จากตารางท่ี 7 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสถานภาพโสด จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 
 
ตารางท่ี 8 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามภูมิลำเนา 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ภูมิลำเนา 

พิจิตร อุทัยธาน ี เพชรบูรณ สุพรรณบุรี ชัยนาท อุดรธานี ไมตอบ 

รวม 246 246 163 60 9 3 1 1 9 

รอยละ (%)         100.00  66.26 24.39 3.66 1.22 0.41 0.41 3.66 

1.พิจิตร 179 179     163           -               9             -            -            1          6  

2.อุทัยธานี 67 67         -           60             -              3          1             -           3  

 
จากตารางท่ี 8 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 

 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 12 

 

ตารางท่ี 9 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสถานะการเกณฑทหารปจจุบัน 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เพศชาย) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานะการเกณฑทหาร 

1.อยูในชวงผอนผัน
เกณฑทหาร หรือไดรับ
การยกเวน หรือผาน
การเกณฑทหารแลว 

2.อยูใน
ระหวางการ
เปนทหาร

เกณฑ 

รวม 149 128 95 33 

รอยละ (%)          85.91  74.22 25.78 

1.พิจิตร 110 105 78 27 

2.อุทัยธานี 39 23 17 6 

 
จากตารางท่ี 9 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 85.91 ของผูตอบแบบสอบถามท่ี
เปนเพศชาย จำนวน 149 คน พบวา สวนใหญอยูในชวงผอนผันเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือ
ผานการเกณฑทหารแลว จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 74.22 และอยูในระหวางการเปนทหารเกณฑ 
จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 25.78  
 
แผนภูมิท่ี 3 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสถานะการเกณฑทหาร (เฉพาะเพศชาย) 
 

 
 

74.22%

25.78%

1.อยู่ในช่วงผ่อนผนัเกณฑท์หาร หรือไดร้บัการยกเวน้ หรือผ่านการเกณฑท์หารแลว้ 2.อยู่ในระหว่างการเป็นทหารเกณฑ์



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 13 

 

ตารางท่ี 10 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถานะการเปนนักบวชปจจุบัน 

1.ไมไดเปน
นักบวช 

2.อยูในระหวางการเปน
นักบวช ระยะเวลาถึง

กำหนดลาสิกขา 4 เดือน 
- 1 ป 

3.อยูในระหวางการ
เปนนักบวช ระยะเวลา
ถึงกำหนดลาสกิขา ไม

มีกำหนด 

รวม 246 141 135 1 5 

รอยละ (%)          57.32  95.74 0.71 3.55 

1.พิจิตร 179 109        104                            -                              5  

2.อุทัยธานี 67 32          31                            1                             -    

 
จากตารางท่ี 10 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 141 คน คิดเปนรอยละ 57.32 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญไมไดเปนนักบวช จำนวน 135 คน คิดเปนรอยละ 95.74 รองลงมาคืออยูใน
ระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไมมีกำหนด จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.55 
และอยูระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงลาสิกขา 4 เดือน – 1 ป จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.71 
ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 11  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาวิชา 

1.
เท

คน
ิคเ

ครื่
อง

กล
 

2.
กา

รบั
ญ

ชี 

3.
คอ

มพิ
วเ

ตอ
รธ

ุรก
ิจ 

4.
ไฟ

ฟ
า 

รวม 246 246 24 21 13 9 

รอยละ (%)       100.00     9.76     8.54     5.28     3.66  

1.พิจิตร 179 179 24 21 13 9 

2.อุทัยธานี 67 67         -            -            -            -    

 
จากตารางท่ี 11 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิค



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 14 

 

เครื่องกล จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.76 รองลงมาไดแกสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 21 คน คิดเปน
รอยละ 8.54 และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.28 ตามลำดับ 
 

แผนภูมิท่ี 4 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาวิชา 

 

 
 

ตารางท่ี 12  จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

GPA 
เฉลี่ย 

GPA 
สูงสุด 

GPA 
ต่ำสุด 

รวม 246 246 2.96 3.84 2.09 

1.พิจิตร 179 179 2.91 3.78 2.09 

2.อุทัยธานี 67 67 3.02 3.84 2.35 

 
จากตารางท่ี 12 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จาก

วิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด พบวา ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีคาคะแนนผลการเรียน

เฉลี่ยรวม (GPAX�) เทากับ 2.96 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.84 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.09 
    

แผนภูมิท่ี 5 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
 

9.76 

8.54 

5.28 

3.66 

1.เทคนิคเครื่องกล

2.การบญัชี

3.คอมพิวเตอรธ์ุรกิจ

4.ไฟฟ้า

รอ้ยละ

สา
ขา

วิช
า



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 15 

 

 

2.96

3.84

2.09

GPA เฉลี่ย

GPA สงูสดุ

GPA ตํ่าสดุ



การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 16 

 

ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 

ตารางท่ี 13 สถิติการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 
 
 

  

ผูสำเร็จการศึกษานำความรูที่ไดไปพัฒนางาน หรือศึกษาตอ 

  
 
 

1 2 3 4 5 
(1) + (2) + (3) + (4) 

+ (5) 
6  

วิทยาลยั
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ขอน้ี 

ไมมีงานทำกอน
การศึกษา มีงานทำ
หลังจบการศึกษา  

ไมมีงานทำกอนการศึกษา 
มีงานทำหลงัจบการศึกษา

และกำลังศึกษาตอ 

มีงานทำกอนจบ
การศึกษา อยูในสายงาน
เดิมหลังจบการศึกษา 

มีงานทำกอนจบ
การศึกษา เปลีย่นสาย
งานหลังจบการศึกษา 

ยังไมไดทำงาน และ
กำลังศึกษาตอ  

สรุปการนำความรูไป
พัฒนางานฯ  

ยังไมเคยมีงานทำ   

      จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ  

  246 215 118 54.88 18 8.37 15 6.98 1 0.47 26 12.09 178 82.79 37 17.21  

1.พิจิตร 179 150 111 74.00 1 0.67 5 3.33 0 0.00 25 16.67 142 94.67 8 5.33  

2.อุทัยธาน ี 67 65 7 10.77 17 26.15 10 15.38 1 1.54 1 1.54 36 55.38 29 44.62  

 
จากตารางท่ี 13 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 

87.40 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ              ป
การศึกษา 2562  รอยละ 82.79  

- โดยสามารถจำแนกไดวาเปนผูท่ีไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 54.88 มีงานทำกอนจบ
การศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 6.98 ยังไมไดทำงานและกำลังศึกษาตอ จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.09 ไมมีงาน
ทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 8.37 และยังไมเคยมีงานทำ จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.21 

 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 17 

 

แผนภูมิท่ี 6 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน 
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ 

 

 

 
 
 
ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ีทำงานแลว (กลุม

ผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำเพียงอยางเดียว รวมกับกลุมผูสำเร็จการศึกษาที่มีงานทำและศึกษาตอ
ควบคูกัน) 

 

ตารางท่ี 14 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทงานท่ีทำ  
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงาน
แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ประเภทงานท่ีทำ 

1.พนักงาน
บริษัท/องคกร
ธุรกิจเอกชน 

2.ดำเนิน
ธุรกิจอิสระ/

เจาของ
กิจการ 

3.รับจาง 

4.ขาราชการ /
เจาหนาท่ี

หนวยงานของ
รัฐ 

5.
รัฐวิสาหกิจ 

รวม 152 144 92 34 10 4 4 

รอยละ (%)          94.74  63.89 23.61 6.94 2.78 2.78 

1.พิจิตร 117 112               74               28               3                   4              3  

2.อุทัยธานี 35 32               18                6               7                   -                1  

 
 

54.88

8.37

17.21

12.09

6.98

0.47

1.ไม่มีงานทาํก่อนการศกึษา มีงานทาํหลงัจบการศกึษา 

2.ไม่มีงานทาํก่อนการศกึษา มีงานทาํหลงัจบการศกึษาและกาํลงั

ศกึษาต่อ

3.ยงัไม่เคยมีงานทาํ 

4.ยงัไม่ไดท้าํงาน และกาํลงัศกึษาต่อ 

5.มีงานทาํก่อนจบการศกึษา อยู่ในสายงานเดิมหลงัจบการศกึษา

6.มีงานทาํก่อนจบการศกึษา เปลี่ยนสายงานหลงัจบการศกึษา

รอ้ยละ

สถ
าน

ภา
พก

าร
ทาํ

งา
นปั

จจ
บุนั



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 18 

 

จากตารางท่ี 14 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 94.74 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว 
จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน จำนวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 63.89 รองลงมาคือดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของ จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 23.61 และรับจาง 
จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.94 ตามลำดับ 
 
แผนภูมิท่ี 7 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทงานท่ีทำ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

63.89

23.61

6.94

2.78

2.78

1.พนกังานบริษัท/องคก์รธุรกิจเอกชน

2.ดาํเนินธุรกิจอิสระ/เจา้ของกิจการ

3.รบัจา้ง

4.ขา้ราชการ /เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานของรฐั

5.รฐัวิสาหกิจ

รอ้ยละ

ปร
ะเ

ภท
งา

นที่
ทาํ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 19 

 

ตารางท่ี 15 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความสามารถพิเศษ 
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความสามารถพิเศษ 

1.
ดา

นก
ีฬา

 

2.
ดา

นก
าร

ใช
คอ

มพิ
วเ

ตอ
ร 

3.
ดา

นศิ
ลป

ะ 

4.
ดา

นก
ิจก

รร
มส

นัท
นา

กา
ร 

5.
ดา

นน
าฎ

ศิล
ป/

ดน
ตรี

ขับ
รอ

ง 

6.
ดา

นภ
าษ

าต
าง

ปร
ะเ

ทศ
 

7.
อื่น

ๆ 

รวม 152 123 59 32 10 6 6 4 6 

รอยละ (%)         80.92  47.97 26.02 8.13 4.88 4.88 3.25 4.88 

1.พิจิตร 117 93 45 24 7 5 5 2 5 

2.อุทัยธานี 35 30 14 8 3 1 1 2 1 

 
จากตารางท่ี 15 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 123 คน คิดเปนรอยละ 80.92 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว 
จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานกีฬามากท่ีสุด จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 47.97 
รองลงมาคือดานการใชคอมพิวเตอร จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26.02 และดานศิลปะ จำนวน 10 คน คิด
เปนรอยละ 8.13 ตามลำดับ 
 
แผนภูมิท่ี 8 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน 

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความสามารถพิเศษ 
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 20 

 

 
 

47.97

26.02

8.13

4.88

4.88

3.25

1.ดา้นกีฬา

2.ดา้นการใชค้อมพิวเตอร์

3.ดา้นศิลปะ

4.ดา้นกิจกรรมสนัทนาการ

5.ดา้นนาฎศิลป/ดนตรีขบัรอ้ง

6.ดา้นภาษาต่างประเทศ

รอ้ยละ

คว
าม

สา
มา

รถ
พิเ

ศษ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 21 

 

ตารางท่ี 16 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามชื่อ
ตำแหนงงานท่ีทำ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ชื่อตำแหนงงานท่ีทำ 

1.ชาง 
2.

พนักงาน
ท่ัวไป 

3.
แมคา 

4.
พนักงาน
ฝายผลติ 

5.
เกษตรกร 

6.ลูกจาง 
7.

พนักงาน
ขาย 

8.
เจาหนาท่ี
ธุรการ 

9.อ่ืนๆ 

รวม 152 123 39 16 11 10 8 7 5 3 24 

รอยละ (%)        80.92  31.71 13.01 8.94 8.13 6.50 5.69 4.07 2.44 19.51 

1.พิจิตร 117 113       36         16        11           10            8            2            5            3           22  

2.อุทัยธานี 35 10        3          -            -               -               -              5             -               -              2  

 
จากตารางท่ี 16 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 123 คน คิด

เปนรอยละ 80.92 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 152 คน พบวา ชื่อตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญคือชาง จำนวน 39 คน คิดเปนรอยละ 31.71
รองลงมาคือพนักงานท่ัวไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.01 และแมคา จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.94 ตามลำดับ 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 22 

 

 
แผนภูมิท่ี 9 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ป

การศึกษา 2562 จำแนกตามชื่อตำแหนงงานท่ีทำ 
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4.พนกังานฝ่ายผลติ

5.เกษตรกร

6.ลกูจา้ง

7.พนกังานขาย

8.เจา้หนา้ท่ีธุรการ

9.อื่นๆ

รอ้ยละ

ตาํ
แห

น่ง
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นที่
ทาํ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 23 

 

ตารางท่ี 17 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามจังหวัด
ท่ีทำงาน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

จังหวัดท่ีทำงาน 
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รวม 152 113 54 14 10 7 6 6 5 3 3 3 1 1 

รอยละ (%)         74.34  47.79 12.39 8.85 6.19 5.31 5.31 4.42 2.65 2.65 2.65 0.88 0.88 

1.พิจิตร 117 113 54 14 10 7 6 6 5 3 3 3 1 1 

2.อุทัยธานี 35                -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

 
จากตารางท่ี 17 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 113 คน คิด

เปนรอยละ 74.34 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญทำงานอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 24 

 

ตารางท่ี 18 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตาม
ประเภทของตำแหนงงาน 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ประเภทของตำแหนงงาน 
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รวม 152 121 46 22 12 9 7 5 5 4 4 2 2 1 1 1 

รอยละ (%)         79.61   38.02  18.18  9.92  7.44   5.79  4.13  4.13  3.31   3.31    1.65  1.65   0.83    0.83    0.83  

1.พิจิตร 117 115      46      22    10      8       7      5      5      1       4        2      2        1        1        1  

2.อุทัยธานี 35 6         -           -        2      1        -         -         -        3       -           -         -          -           -           -    

 
จากตารางท่ี 18 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 121 คน      

คิดเปนรอยละ 79.61 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว จำนวน 152 คน พบวา ประเภทของตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญคือการขายสงและการขายปลีกการ
ซอมยานยนตและจักรยานยนต จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.02 รองลงมาคือการผลิต จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.18 และกิจกรรมการบริการดาน
อ่ืนๆ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.92 ตามลำดับ 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 25 

 

แผนภูมิท่ี 10  รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัย
ชุมชนปการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทของตำแหนงงาน 

 

 
 
ตารางท่ี 19 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความพึงพอใจตองานท่ีทำ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้
พอใจ 

ไมพอใจ เพราะ 

คาตอบแทน
ต่ำ 

ขาดความ
มั่นคง 

ขาด
ความกาวหนา 

อยูไกลบาน 

รวม 152 133 129 1 1 1 1 

รอยละ (%)          87.50  96.99 0.75 0.75 0.75 0.75 

1.พิจิตร 117 115    112             -               1                  1               1  

2.อุทัยธานี 35 18      17              1             -                  -                  -    

 
จากตารางท่ี 19 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 87.50 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว 
จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทำจำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 96.99 และไมพอใจท้ังหมด
จำนวน 4 คน โดยใหเหตุผลวาไมพอใจเพราะคาตอบแทนต่ำ ขาดความม่ันคง ขาดความกาวหนา และอยูไกล
บาน จำนวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.75 
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1.การขายสง่และการขายปลกีการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต์

2.การผลติ

3.กิจกรรมการบริการดา้นอื่น ๆ

4.เกษตรกรรม การป่าไมแ้ละการประมง

5.กิจกรรมทางการเงินและการประกนัภยั

6.ท่ีพกัแรมและบริการดา้นอาหาร

7.ขอ้มลูข่าวสารและการสื่อสาร

8.การขนสง่และสถานท่ีเก็บสนิคา้

9.กิจกรรมการบริหารและบริการสนบัสนนุอื่น ๆ

10.ไฟฟ้า ก๊าซ ไอนํา้และระบบการปรบัอากาศ

11.การก่อสรา้ง

12.กิจกรรมดา้นสขุภาพและงานสงัคมสงเคราะห์

13.ศิลปะ ความบนัเทิงและนนัทนาการ

14.กิจกรรมการจา้งงานในครวัเรือนฯ
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การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 26 

 

ตารางท่ี 20 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ระยะเวลาไดงานใหม 

หางานไดกอนจบ
การศึกษา หรือได
งานทันทีหลังจบ

การศึกษา 

ไดงานใหม
ภายใน 1 – 

2 เดือน 

ไดงานใหม
ภายใน 3 – 6 

เดือน 

ไดงานใหม 
มากกวา 1 ป 

เปนงานเดิม
กอนมาศึกษา
หรือไดงานทำ
ระหวางศึกษา 

รวม 152 142 58 36 45 1 2 

รอยละ (%)          93.42  40.85 25.35 31.69 0.70 1.41 

1.พิจิตร 117 115                    52             23                 40                  -                    -    

2.อุทัยธานี 35 27                     6             13                   5                 1                  2  

 
จากตารางท่ี 20 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 142 คน คิดเปนรอยละ 93.42 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว 
จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศึกษา จำนวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 40.85 รองลงมาคือไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 31.69 และ
ไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 25.35 ตามลำดับ 

  
แผนภูมิท่ี 11  รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาท่ีไดงานใหม 
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การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 27 

 

ตารางท่ี 21 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา  
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

งานท่ีตรงสาขา 

ตรง ไมตรง 

รวม 152 141 115 26 

รอยละ (%)               92.76  81.56 18.44 

1.พิจิตร 117 115 95 20 

2.อุทัยธานี 35 26 20 6 

 
จากตารางท่ี 21 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 141 คน คิดเปนรอยละ 92.76 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว 
จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 
81.56 และไมตรงสาขา จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 18.44   
 
แผนภูมิท่ี 12  รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
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การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 28 

 

ตารางท่ี 22 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามการนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

นำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใช 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

รวม 152 143 41 77 25 

รอยละ (%)               94.08  28.67 53.85 17.48 

1.พิจิตร 117 115 24 72 19 

2.อุทัยธานี 35 28 17 5 6 

 
จากตารางท่ี 22 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 143 คน คิดเปนรอยละ 94.08 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีทำงานแลว 
จำนวน 152 คน พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมาก จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 
53.85 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28.67 และปานกลาง จำนวน 25 คน     
คิดเปนรอยละ 17.48 ตามลำดับ   
 
แผนภูมิท่ี 13 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามการนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 
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ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ียังไมได
ทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 
 
ตารางท่ี 23 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     

(ผูท่ียังไมไดทำงานและ
ไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 

1.ยังไม
ประสงค
ทำงาน 

2.รอฟง
คำตอบจาก
หนวยงาน 

3.หางาน
ทำไมได 

4.ตองการ
ประกอบ
อาชีพ
อิสระ 

5.เกณฑ
ทหาร 

รวม 37 30 16 4 5 3 2 

รอยละ (%)               81.08  53.33 13.33 16.67 10.00 6.67 

1.พิจิตร 8 7           5                -               -               -              2  

2.อุทัยธานี 29 23          11               4            5            3             -    

 
จากตารางท่ี 23 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 81.08 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน 
จำนวน 37 คน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทำงาน จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33
รองลงมาคือหางานทำไมได มีจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และรอฟงคำตอบจากหนวยงาน จำนวน   
4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลำดับ 
 
แผนภูมิท่ี 14 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาเหตุท่ียังไมไดทำงาน 
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ตารางท่ี 24 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามปญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ปญหาในการหางานทำ 

1.ไมมี
ปญหา 

2.ไมทราบ
แหลงงาน 

3.หางานท่ีถกูใจ
ไมได 

3.ขาดทักษะ
ภาษาตางประเทศ 

5.อ่ืนๆ 

รวม 37 34 26 1 5 1 1 

รอยละ (%)          91.89  76.47 2.94 14.71 2.94 2.94 

1.พิจิตร 8 6            5                  -                         -                        -           1  

2.อุทัยธานี 29 28          21                 1                      5                      1         -    

 
จากตารางท่ี 24 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 91.89 ของผูตอบแบบสอบถามท่ียังไมไดทำงาน 
จำนวน 37 คน พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการหางานทำ จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 76.47 รองลงมา
คือหางาน ท่ี ถูกใจไม ได  จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.71 และไมทราบแหลงงาน ขาดทักษะ
ภาษาตางประเทศ และอ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.94 เทากัน 
 
แผนภูมิท่ี 15 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  .ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามปญหาในการหางานทำหลังสำเร็จการศึกษา 
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ตารางท่ี 25 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความตองการทำงานในหรือตางประเทศ 
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการ
ทำงาน 

ในประเทศ 

รวม 37 22 22 

รอยละ (%)         59.46  100.00 

1.พิจิตร 8 7 7 

2.อุทัยธานี 29 15 15 

 
จากตารางท่ี 25 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 59.46 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 37 คน 
พบวา ตองการทำงานในประเทศ จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 
 
 ตารางท่ี 26 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถาน
ประกอบการ เพ่ือพิจารณาบรรจุงาน 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
     แบบสอบถาม     
(ผูท่ียังไมไดทำงาน
และไมศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ความประสงคเปดเผยขอมูลเพ่ือบรรจุงาน 

1.ไมยินยอม
เปดเผยขอมูล 

2.ยินยอม
เปดเผยขอมูล
ตอนายจางทุก

ประเภท 

3.ยินยอม
เปดเผยขอมูล
ยกเวนนายจาง
ประเภทจาง
เหมาแรงงาน 

4.ยินยอม
เปดเผยขอมูล
ยกเวนนายจาง
ประเภทขาย
ประกัน/ขาย

ตรง 

รวม 37 32 18 6 7 1 

รอยละ (%)          86.49  56.25 18.75 21.88 3.13 

1.พิจิตร 8 7                3                     -                     3                   1  

2.อุทัยธานี 29 25               15                    6                   4                    -    

 
จากตารางท่ี 26 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 86.49 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 37 คน 
พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือยินยอมเปดเผย



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 32 

 

ขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.88 และยินยอมเปดเผยขอมูล
ตอนายจางทุกประเภท จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตามลำดับ 

 
แผนภูมิท่ี 16 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือ
พิจารณาบรรจุงาน 

 
 

ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ  

 
ตารางท่ี 27 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความท่ีตองการศึกษาตอ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ
แบบสอบถาม

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการศึกษาตอ 

ตองการ
ศึกษาตอ 

ไม
ตองการ 

รวม 246 42 28 14 

รอยละ (%)               17.07  66.67 33.33 

1.พิจิตร 179 26 25 1 

2.อุทัยธานี 67 16 3 13 

 

56.25

18.75

21.88

3.13

1.ไม่ยินยอมเปิดเผยขอ้มลู

2.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูต่อนายจา้งทกุประเภท

3.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูยกเวน้นายจา้งประเภทจา้งเหมาแรงงาน

4.ยินยอมเปิดเผยขอ้มลูยกเวน้นายจา้งประเภทขายประกนั/ขาย

ตรง

รอ้ยละ

คว
าม

ปร
ะส

งค
เ์ปิ

ดเ
ผย

ขอ้
มลู

เพื่
อบ

รร
จงุ

าน
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จากตารางท่ี 27 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 17.07 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 246 คน 
พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 66.67 สวนไมตองการศึกษาตอมีจำนวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 33.33 

 
แผนภูมิท่ี 17 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความท่ีตองการศึกษาตอ 
 

   
 
ตารางท่ี 28 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาท่ีตองการศึกษาตอ 
 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 

แบบสอบถาม(ผูท่ี
ตองการศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

ตองการเรียนระดับใด 

ปริญญาตรี 

รวม 28 28 28 

รอยละ (%)          100.00  100.00 

1.พิจิตร 25 25 25 

2.อุทัยธานี 3 3 3 

 
จากตารางท่ี 28 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ จำนวน 28 คน พบวา ตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100  

ตอ้งการศกึษาต่อ

66.67%

ไม่ตอ้งการ

33.33%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 34 

 

ตารางท่ี 29 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามสาขาท่ีตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สาขาท่ี
ศึกษาตอ 

สาขาเดิม 

รวม 28 28 28 

รอยละ (%)        100.00  100.00 

1.พิจิตร 25 25 25 

2.อุทัยธานี 3 3 3 

 
 

จากตารางท่ี 29 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน
ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จำนวน    
28 คน พบวา ตองการเรียนตอในสาขาเดิม จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100  

 
 
 

ตารางท่ี 30 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ี
กำลังศึกษาตอ หรือตองการศึกษาตอ 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

สถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัย
ท่ีกำลังศึกษาตอ 

รัฐบาล เอกชน 

รวม 28 28 27 1 

รอยละ (%)        100.00  96.43 3.57 

1.พิจิตร 25 25                25                   -    

2.อุทัยธานี 3 3                 2                  1  

 
จากตารางท่ี 30 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 28 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีศึกษาตอ จำนวน    
28 พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันของรัฐบาล จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96.43 รองลงมาคือ
สถาบันของเอกชน จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57 ตามลำดับ   
 



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 35 

 

แผนภูมิท่ี 18 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีกำลังศึกษาตอ 
หรือตองการศึกษาตอ 

 

 
 
  

ตารางท่ี 31 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเหตุผลท่ีทำใหตัดสินใจศึกษาตอ   
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม(ผู
ท่ีตองการศึกษา

ตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เหตุผลท่ีทำใหทานตัดสินใจศึกษาตอ 

1.เปนความ
ตองการของบิดา/

มารดา 

2.งานท่ีตองการ
ตองใชวุฒิสูงกวา

ปริญญาตรี 

3.เปนความ
ตองการของ

ตนเอง 

รวม 28 27 3 6 18 

รอยละ (%)             96.43  11.11 22.22 66.67 

1.พิจิตร 25 24                     1                      5                    18  

2.อุทัยธานี 3 3                     2                      1                      -    

 
จากตารางท่ี 31 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96.43 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ จำนวน 28 คน พบวา สวนใหญตอบวาเปนความตองการของตนเอง จำนวน 18 คน     
คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคืองานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
22.22 และเปนความตองการของบิดา/มารดา จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ตามลำดับ 

รฐับาล

96.43%

เอกชน

3.57%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 36 

 

 
แผนภูมิท่ี 19 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน

ปการศึกษา 2562 จำแนกตามเหตุผลท่ีทำใหตัดสินใจศึกษาตอ   
  

 
 
 

ตารางท่ี 32 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามปญหาในการศึกษาตอ   
 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม
(ผูท่ีตองการ
ศึกษาตอ) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี)้ 

ปญหาในการศึกษาตอ 

ไมมีปญหา ขาดแคลนเงินทุน 

รวม 28 27 24 3 

รอยละ (%)             96.43  88.89 11.11 

1.พิจิตร 25 24 22 2 

2.อุทัยธานี 3 3 2 1 

 
จากตารางท่ี 32 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96.43 ของผูตอบแบบสอบถามท่ีตองการศึกษาตอ/
หรือกำลังศึกษาตอ จำนวน 28 คน พบวา สวนใหญตอบวาไมมีปญหาในการศึกษาตอ จำนวน 24 คน คิดเปน
รอยละ 88.89 รองลงมาคือขาดแคลนเงินทุน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.11 

 

11.11

22.22

66.67

1.เป็นความตอ้งการของบดิา/มารดา

2.งานท่ีตอ้งการตอ้งใชว้ฒิุสงูกว่าปริญญาตรี

3.เป็นความตอ้งการของตนเอง

รอ้ยละ

เห
ตผุ

ลที่
ทาํ

ให
ท้่า

นต
ดัส

ินใ
จศ

กึษ
าต

่อ



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 37 

 

แผนภูมิท่ี 20 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามปญหาในการศึกษาตอ 

 

 
 
ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  
 

ตารางท่ี 33 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ
วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสำเร็จการศึกษากอน
สำเร็จการศึกษา กับหลังจากสำเร็จการศึกษาแลว 

 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
(เฉพาะผูท่ี
ทำงานแลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ย / เดือน 

อัตราการเพ่ิม
ของรายได (%) กอนสำเร็จ

การศึกษา 
หลังจากสำเร็จ

การศึกษา 

รวม 152 136 
6,067 10,595             74.64  

รอยละ (%)         89.47  

1.พิจิตร 117           115             2,933               11,689             144.33  

2.อุทัยธานี 35             21             9,200                 9,500                4.95  

 
จากตารางท่ี 33 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 136 คน คิดเปนรอยละ 89.47 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 
152 คน พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีอัตราของรายไดเฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน โดยผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอน
สำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 6,067 บาท และหลังจากสำเร็จการศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,595 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 74.64 

ไม่มีปัญหา

88.89%

ขาดแคลนเงินทนุ

11.11%



 

การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 38 

 

แผนภูมิท่ี 21 เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชนปการศึกษา 2562 กอนสำเร็จการศึกษา และหลังจากสำเร็จการศึกษา 

 

 
 
ตารางท่ี 34 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาการยายถ่ินฐานไปทำงาน และการยังคง
อยูในชุมชน 

 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

(เฉพาะผูท่ีทำงาน
แลว) 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ขอนี ้

อยูท่ีเดิมหลังจากสำเร็จการศึกษา 

ต่ำกวา 1 ป 
แลวตอง

ยาย 

1 – 2 ป 
แลวตอง

ยาย 
2 ปขึ้นไป ไมยาย 

รวม 152 145 66 4 1 74 

รอยละ (%)         95.39  45.52 2.76 0.69 51.03 

1.พิจิตร 117 114            59               2               1           52  

2.อุทัยธานี 35 31              7               2               -             22  

 
จากตารางท่ี 34 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 145 คน คิดเปนรอยละ 95.39 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 
152 คน พบวา สวนใหญไมยาย จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 51.03 รองลงมาคือ อยูท่ีเดิมต่ำกวา 1 ปแลว
ตองยาย จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 45.52 และ 1-2 ปแลวตองยาย จำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.76 
ตามลำดับ 
 

 
 

6,067

10,595

ก่อนสาํเร็จการศกึษา

หลงัจากสาํเร็จการศกึษา

จาํนวน (บาท)
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การติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปการศึกษา 2562 39 

 

แผนภูมิท่ี 22 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามระยะเวลาการยายถ่ินฐานไปทำงาน และการยังคงอยูในชุมชน 

 

 
 
ตารางท่ี 35 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของ

วิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตามความภาคภูมิใจภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก
วิทยาลัยชุมชน  

 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

ท้ังหมด 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได
มากกวา 1 

ขอ) 

ความภาคภูมิใจหลังจบจากวิทยาลัยชุมชน 

1.มีเพ่ือนและ
สังคมท่ีกวางขึ้น 

3.สรางชื่อเสียง
ใหกับวิทยาลัย 

หรือชุมชน 

3.มีสวนรวม/
ทำประโยชน

ใหชุมชน 

4.ไดรับการยกยอง 
หรือไดรับรางวัลจาก

การทำประโยชน
โอกาสตางๆ 

รวม 246 174 115 11 41 9 

รอยละ (%)           70.73  66.09 6.32 23.56 5.17 

1.พิจิตร 179 144 99 9 34 4 

2.อุทัยธานี 67 30 16 2 7 5 

 
จากตารางท่ี 35 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน

ท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 174 คน คิดเปนรอยละ 70.73 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 
246 คน พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในดานการมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จำนวน 115 คน คิดเปน
รอยละ 66.09 รองลงมาคือการมีสวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.56 และ
สรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.32 ตามลำดับ 
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แผนภูมิท่ี 23 รอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน
ปการศึกษา 2562 จำแนกตามภาคภูมิใจภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน  
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1.ภาษาองักฤษ

2.คอมพิวเตอร์

3.บญัชี

4.การใชง้านอินเทอรเ์น็ต

5.การฝึกปฏิบติังานจริง

6.เทคนิคการวิจยั

8.ภาษาจีน

7.ภาษาในอาเซียน

9.อื่นๆ
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ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
ตารางท่ี 36 จำนวนและรอยละของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยชุมชน ปการศึกษา 2562 จำแนกตาม

ความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
 

วิทยาลัย
ชุมชน 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 

จำนวนผูตอบ 
แบบสอบถาม 
ขอนี้ (ตอบได

มากกวา 1 ขอ) 

ความรูท่ีจะเอื้อประโยชนตอการประกอบอาชีพ 

1.ภาษาอังกฤษ 2.คอมพิวเตอร 3.บัญชี 
4.การใชงาน
อินเทอรเน็ต 

5.การฝก
ปฏิบัติงานจริง 

6.เทคนิคการ
วิจัย 

8.ภาษาจีน 
7.ภาษาใน
อาเซียน 

9.อื่นๆ 

รวม 246 207 70 53 27 43 128 8 13 8 9 

รอยละ (%)            84.15  33.82 25.60 13.04 20.77 61.84 3.86 6.28 3.86 4.35 

1.พิจิตร 179 146 58 36 22 22 85 8 11 5 9 

2.อุทัยธานี 67 61 12 17 5 21 43             -    2 3         -    

 
จากตารางท่ี 36 ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 207 คน 

คิดเปนรอยละ 84.15 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด จำนวน 246 คน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการ
ประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงาน จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 61.84 รองลงคือภาษาอังกฤษ จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 33.82 และ
คอมพิวเตอร จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 25.60 ตามลำดับ 
 
แผนภูมิท่ี 24 รอยละของผูสำเร็จการศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ของวิทยาลัยชุมชนปการศึกษา 2562  
จำแนกตามความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอ 
การประกอบอาชีพไดมากยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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บทที่ 4 
สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

 การติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง 
คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 สามารถสรุปผลในภาพรวม และมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุปผล 
 ในการติดตามผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชน 2 แหง 
คือวิทยาลัยชุมชนพิจิตรและอุทัยธานี ท่ีจบการศึกษาในปการศึกษา 2562 ครั้งนี้มีจำนวนผูตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูสำเร็จการศึกษา 

- ขอมูลดานเช้ือชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนเชื้อชาติไทย จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 
100 

- ขอมูลดานสัญชาติ พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดเปนสัญชาติไทย 246 คน คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานศาสนา พบวา ผูตอบแบบสอบถามขอนี้ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ จำนวน 246 คน คิดเปนรอยละ 
100 

- ขอมูลพ้ืนฐานดานเพศ พบวา สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 149 คน คิดเปนรอยละ 60.57 และ
เพศหญิง จำนวน 97 คน คิดเปนรอยละ 39.43 

- ขอมูลดานอายุ พบวา ผูสำเร็จการศึกษา สวนใหญมีอายุเฉลี่ย 23 ป โดยมีอายุนอยท่ีสุดเทากับ 
19 ป และอายุมากท่ีสุด 49 ป 

- ขอมูลดานสถานภาพสมรส  พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีสถานภาพโสด จำนวน 246 คน 
คิดเปนรอยละ 100 

- ขอมูลดานภูมิลำเนา พบวา สวนใหญมีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
- ขอมูลดานสถานะการเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย) พบวา สวนใหญอยูในชวงผอนผัน

เกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว จำนวน 95 คน คิดเปนรอยละ 74.22 และอยูใน
ระหวางการเปนทหารเกณฑ จำนวน 33 คน คิดเปนรอยละ 25.78 

- ขอมูลดานสถานะการเปนนักบวชปจจุบัน พบวา สวนใหญไมไดเปนนักบวช จำนวน 135 คน คิด
เปนรอยละ 95.74 รองลงมาคืออยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไมมีกำหนด จำนวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 3.55 และอยูระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงลาสิกขา 4 เดือน – 1 ป จำนวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 0.71 ตามลำดับ 
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- ขอมูลดานสาขาวิชา พบวา สวนใหญจบการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จำนวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.76 รองลงมาไดแกสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 8.54 และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จำนวน 13 คน คิดเปนรอยละ 5.28 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานผลการเรียน พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีคาคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX�) 
เทากับ 2.96 โดยคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 3.84 และคาเฉลี่ยต่ำสุด เทากับ 2.09 

       
ตอนท่ี 2 ขอมูลภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ ของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
พบวา มีผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยชุมชนท่ีตอบ

แบบสอบถามขอนี้ จำนวน 215 คน คิดเปนรอยละ 87.40 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ผูสำเร็จการศึกษาหลัก
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถการนำความรูไปพัฒนางานและศึกษาตอ ปการศึกษา 2562  
รอยละ 82.79 โดยสามารถจำแนกไดดังนี ้

- ผูท่ีไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 54.88 
- ผูท่ีมีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

6.98 
- ผูท่ียังไมไดทำงานและกำลังศึกษาตอ จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 12.09 
- ผูท่ีไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ จำนวน 18 คน คิด

เปนรอยละ 8.37 
- ผูท่ียังไมเคยมีงานทำ จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 17.21 
 
ตอนท่ี 3 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ี

ทำงานแลว (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำเพียงอยางเดียว รวมกับกลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำและศึกษาตอ
ควบคูกัน) 

- ขอมูลดานประเภทงานท่ีทำ พบวา สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 
จำนวน 92 คน คิดเปนรอยละ 63.89 รองลงมาคือดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของ จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
23.61 และรับจาง จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 6.94 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความสามารถพิเศษ พบวา สวนใหญมีความสามารถพิเศษในดานกีฬามากท่ีสุด จำนวน 
59 คน คิดเปนรอยละ 47.97 รองลงมาคือดานการใชคอมพิวเตอร จำนวน 32 คน คิดเปนรอยละ 26.02 และดาน
ศิลปะ จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.13 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานช่ือตำแหนงงานท่ีทำ พบวา ชื่อตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญคือชาง จำนวน 39 คน คิด
เปนรอยละ 31.71รองลงมาคือพนักงานท่ัวไป จำนวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.01 และแมคา จำนวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 8.94 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานจังหวัดท่ีทำงาน พบวา สวนใหญทำงานอยูในจังหวัดท่ีมีวิทยาลัยชุมชนตั้งอยู 
- ขอมูลดานประเภทของตำแหนงงาน พบวา ประเภทของตำแหนงงานท่ีทำสวนใหญคือการขายสง

และการขายปลีกการซอมยานยนตและจักรยานยนต จำนวน 46 คน คิดเปนรอยละ 38.02 รองลงมาคือการผลิต 
จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 18.18 และกิจกรรมการบริการดานอ่ืนๆ จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 9.92 
ตามลำดับ 
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- ขอมูลดานความพอใจในงานท่ีทำ พบวา สวนใหญพอใจในงานท่ีทำจำนวน 129 คน คิดเปนรอย
ละ 96.99 และไมพอใจท้ังหมดจำนวน 4 คน โดยใหเหตุผลวาไมพอใจเพราะคาตอบแทนต่ำ ขาดความม่ันคง ขาด
ความกาวหนา และอยูไกลบาน จำนวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.75 

- ขอมูลดานระยะเวลาในการไดงานใหม พบวา สวนใหญหางานไดกอนจบการศึกษา หรือไดงาน
ทันทีหลังจบการศึกษา จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 40.85 รองลงมาคือไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน จำนวน 
45 คน คิดเปนรอยละ 31.69 และไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 25.35 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานการทำงานตรงกับสาขาท่ีจบ พบวา สวนใหญทำงานตรงกับสาขาท่ีสำเร็จการศึกษา 
จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 81.56 และไมตรงสาขา จำนวน 26 คน คิดเปนรอยละ 18.44   

- ขอมูลดานการประยุกตใชความรู พบวา สวนใหญนำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชในระดับมาก 
จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 53.85 รองลงมาคือระดับมากท่ีสุด จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 28.67 และ  
ปานกลาง จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 17.48 ตามลำดับ   
 ตอนท่ี 4 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ียัง
ไมไดทำงาน (กลุมผูสำเร็จการศึกษาท่ียังวางงานหรือไมไดอยูในระหวางการศึกษาตอ) 

- ขอมูลดานเหตุท่ียังไมทำงาน พบวา สวนใหญมีสาเหตุมาจากยังไมประสงคทำงาน จำนวน     
16 คน คิดเปนรอยละ 53.33รองลงมาคือหางานทำไมได มีจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และรอฟงคำตอบ
จากหนวยงาน จำนวน   4 คน คิดเปนรอยละ 13.33 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการหางานทำ พบวา สวนใหญไมมีปญหาในการหางานทำ จำนวน 26 คน 
คิดเปนรอยละ 76.47 รองลงมาคือหางานท่ีถูกใจไมได จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 14.71 และไมทราบแหลงงาน 
ขาดทักษะภาษาตางประเทศ และอ่ืนๆ จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.94 เทากัน 

- ขอมูลดานความตองการทำงานในหรือตางประเทศ พบวา ตองการทำงานในประเทศ จำนวน 
22 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูตอบแบบสอบถามขอนี้ 

- ขอมูลดานตำแหนงงานท่ีตองการทำงาน พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล จำนวน 18 คน 
คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน จำนวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 21.88 และยินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจางทุกประเภท จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75 
ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความยินยอมเปดเผยขอมูลแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาบรรจุงาน 
พบวา สวนใหญไมยินยอมเปดเผยขอมูล จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือยินยอมเปดเผยขอมูล
ยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน จำนวน 7 คน คิดเปนรอยละ 21.88 และยินยอมเปดเผยขอมูลตอ
นายจางทุกประเภท จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ตามลำดับ 

 
  ตอนท่ี 5 ขอมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) กรณีผูท่ี
ตองการศึกษาตอ/หรือกำลังศึกษาตอ  

- ขอมูลดานความท่ีตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอ จำนวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 66.67 สวนไมตองการศึกษาตอมีจำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

- ขอมูลดานระดับท่ีตองการศึกษาตอ พบวา ตองการศึกษาตอระดับปริญญาตรี จำนวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 100  
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- ขอมูลดานสาขาท่ีตองการศึกษาตอ พบวา ตองการเรียนตอในสาขาเดิม จำนวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 100 

- ขอมูลดานประเภทสถาบันท่ีตองการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตองการศึกษาตอในสถาบันของ
รัฐบาล จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 96.43 รองลงมาคือสถาบันของเอกชน จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.57 
ตามลำดับ   

- ขอมูลดานเหตุผลท่ีศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวาเปนความตองการของตนเอง จำนวน 18 คน     
คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาคืองานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 22.22 
และเปนความตองการของบิดา/มารดา จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.11 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานปญหาในการศึกษาตอ พบวา สวนใหญตอบวาไมมีปญหาในการศึกษาตอ จำนวน 24 คน 
คิดเปนรอยละ 88.89 รองลงมาคือขาดแคลนเงินทุน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 11.11 

 
 ตอนท่ี 6 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  

- ขอมูลดานรายไดเฉล่ียกอนและหลังสำเร็จการศึกษา พบวา ผูสำเร็จการศึกษามีอัตราของรายได
เฉลี่ยตอเดือนเพ่ิมข้ึน โดยผูสำเร็จการศึกษามีรายไดกอนสำเร็จการศึกษาในภาพรวมโดยเฉลี่ยตอเดือน 6,067 บาท 
และหลังจากสำเร็จการศึกษาแลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,595 บาท รวมเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 74.64 

- ขอมูลดานการยายท่ีอยู พบวา สวนใหญไมยาย จำนวน 74 คน คิดเปนรอยละ 51.03 รองลงมา
คือ อยูท่ีเดิมต่ำกวา 1 ปแลวตองยาย จำนวน 66 คน คิดเปนรอยละ 45.52 และ 1-2 ปแลวตองยาย จำนวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 2.76 ตามลำดับ 

- ขอมูลดานความความภาคภูมิใจท่ีสำเร็จการศึกษา พบวา สวนใหญมีความภาคภูมิใจในดานการมี
เพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน จำนวน 115 คน คิดเปนรอยละ 66.09 รองลงมาคือการมีสวนรวม/ทำประโยชนให
ชุมชน จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 23.56 และสรางชื่อเสียงใหกับวิทยาลัยหรือชุมชน จำนวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 6.32 ตามลำดับ 

 
 ตอนท่ี 7 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

- ขอมูลดานความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการนำไปใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) พบวา สวนใหญ
ระบุวาความรูท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือการฝกปฏิบัติงาน จำนวน 128 คน คิดเปนรอยละ 
61.84 รองลงคือภาษาอังกฤษ จำนวน 70 คน คิดเปนรอยละ 33.82 และคอมพิวเตอร จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
25.60 ตามลำดับ 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรมการติดตามผลผูสำเร็จหลักสูตรอนุปริญญา ปวส. และ ปวช.  

  ปการศึกษา …………………....... ของวิทยาลัยชุมชน...........................  
********************************************************************************** 

 

คำชีแ้จง โปรดกรอกขอความลงในชองวาง และหรือทำเครื่องหมาย ลงใน  หนาคำตอบท่ีตรงตามความเปนจริง 
ขอมูลผูตอบ 
 
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)........................................................สกุล………………………………………………….……………. 

รหัสนักศึกษา 

หลักสูตร        [1] อนุปริญญา    [2] ปวส.   [3] ปวช.   

ภูมิลำเนาอยู : จังหวัด .......................................................................................... 

สถานการณเกณฑทหารปจจุบัน (เฉพาะเพศชาย) 

  [1]   อยูในชวงผอนผันเกณฑทหาร หรือไดรับการยกเวน หรือผานการเกณฑทหารแลว 
  [2]   อยูในระหวางการเปนทหารเกณฑ 

สถานะการเปนนักบวชปจจุบัน 
  [1]   ไมไดเปนนักบวช 
  [2]   อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา นอยกวา 3 เดือน 
  [3]   อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา 4 เดือน - 1 ป 
  [4]   อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา มากกวา 1 ป 
  [5]   อยูในระหวางการเปนนักบวช ระยะเวลาถึงกำหนดลาสิกขา ไมมีกำหนด 
 
ตอนท่ี 1 ภาวะการมีงานทำและการศึกษาตอ 

 
1. สถานภาพการทำงานปจจุบัน (เลอืกตอบไดเพียง 1 สถานะ)        
  [1]   ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษา   
  [2]   ไมมีงานทำกอนการศึกษา มีงานทำหลังจบการศึกษาและกำลังศึกษาตอ 
  [3]   ยังไมเคยมีงานทำ (ขามไปตอบตอนท่ี 3)  
  [4]   ยังไมไดทำงาน และกำลังศึกษาตอ (ขามไปตอบตอนท่ี 4)  
  [5]   มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา 
  [6]   มีงานทำกอนจบการศึกษา เปลี่ยนสายงานหลังจบการศึกษา 
  [7]   มีงานทำกอนจบการศึกษา อยูในสายงานเดิมหลังจบการศึกษา เลื่อนระดับ  

 
ตอนท่ี 2 การทำงาน (สำหรับผูมีงานทำแลว หรือเปลี่ยนงานใหม) 

 
2. ประเภทงานท่ีทำ 
  [1]   ขาราชการ /เจาหนาท่ีหนวยงานของรัฐ 
  [2]   รัฐวิสาหกิจ 
  [3]   พนักงานบริษัท/องคกรธุรกิจเอกชน 

  [4]   ดำเนินธุรกิจอิสระ/เจาของกิจการ 
  [5]   พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ 
  [6]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม).................  

 

เครื่องมือ C6.1 
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3. ความสามารถพิเศษ 
  [1]   ดานภาษาตางประเทศ 
  [2]   ดานการใชคอมพิวเตอร 
  [3]   ดานกิจกรรมสันทนาการ 
  [4]   ดานศิลปะ 

  [5]   ดานกีฬา 
  [6]   ดานนาฎศิลป/ดนตรีขับรอง 
  [7]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม).......... 

4. ช่ือตำแหนงงานท่ีทำ (ระบุ)  ................................................................................................................................................ 
5. สถานท่ีทำงานปจจุบัน ช่ือหนวยงาน.......................................................................... 

เลขท่ี.............................หมูท่ี...........................อาคาร/ตึก (ช้ัน)....................................................................................................
ตรอก/ซอย.................................................. ถนน....................................................ตำบล/แขวง................................................... 
อำเภอ/เขต.........................................................จังหวัด........................................................... รหสัไปรษณีย.............................. 
โทรศัพท.....................................................โทรศัพทมือถือ....................................................... โทรสาร…….....………………………… 
อีเมล.............................................................................................................................................................................................  

 
6. ประเภทของตำแหนงงาน (กิจการ) โปรดระบุ 1 ขอ 

  [1]   A เกษตรกรรม การปาไมและการประมง    [2] B การทำเหมืองแรและเหมืองหิน 
  [3]   C การผลิต    [4] D ไฟฟา กาซ ไอน้ำและระบบการปรบัอากาศ 
  [5]   E การจัดหาน้ำ การจัดการน้ำเสียและของเสีย 

รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
  [6] F การกอสราง 

  [7] G การขายสงและการขายปลีกการซอมยานยนตและ
จักรยานยนต 

  [8] H การขนสงและสถานท่ีเก็บสินคา 

  [9]  I ท่ีพักแรมและบริการดานอาหาร   [10] J ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร 
  [11] K กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย   [12] L กิจกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
  [13] M กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรมทาง
วิชาการ 

  [14] N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุนอ่ืน ๆ 

  [15] O การบริหารราชการ  การปองกันประเทศ   
และการประกันสังคมภาคบังคับ 

  [16] P การศึกษา 
 

  [17] Q กิจกรรมดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห   [18]  R ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 
  [19]  S กิจกรรมการบริการดานอ่ืน ๆ  
  [21] U กิจกรรมขององคการระหวางประเทศและภาคี
สมาชิก 
 

 [20] T กิจกรรมการจางงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิต
สินคาและบริการท่ีทำข้ึนเองเพ่ือใชในครัวเรือน ซึ่งไมสามารถ
จำแนกกิจกรรมไดอยางชัดเจน 

7. ทานมีความพึงพอใจ หรือไมพอใจตองานท่ีทำอยางไร 
  [1]   พอใจ   [2]   ไมพอใจ ระบบงานไมด ี
  [3]   ไมพอใจ ผูรวมงานไมด ี   [4]   ไมพอใจ ไมไดใชความรูท่ีเรียนมา 
  [5]   ไมพอใจ คาตอบแทนต่ำ   [6]   ไมพอใจ ขาดความมั่นคง 
  [7]   ไมพอใจ ขาดความกาวหนา   [8]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)..................................................  

 
8. ทานไดงานใหมหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเปนระยะเวลานานเทาใด 
  [1]   หางานไดกอนจบการศกึษา หรือไดงานทันทีหลังจบการศกึษา 
  [2]   ไดงานใหมภายใน 1 – 2 เดือน 
  [3]   ไดงานใหมภายใน 3 – 6 เดือน 

              [4]   ไดงานใหมภายใน 7 - 9 เดือน 
              [5]   ไดงานใหมภายใน 10 - 12 เดือน 

 
 
  [6]   ไดงานใหม มากกวา 1 ป                                
  [7]   เปนงานเดิมกอนมาศึกษาหรือไดงานทำระหวางศึกษา 
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9. ลักษณะงานท่ีทำตรงกับสาขาท่ีทานไดสำเรจ็การศึกษาหรือไม 

   [1]   ตรง    [2]   ไมตรง 
10. นำความรูท่ีเรียนมาประยุกตใชกับการทำงาน 
  [1] มากท่ีสุด   [2] มาก  [3] ปานกลาง          [4] นอย        [5] นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 การทำงาน (สำหรับผูท่ียังไมไดทำงาน) 
 

11. สาเหตุท่ียังไมไดทำงาน โปรดระบุสาเหตุท่ีสำคญัท่ีสุด 1 ขอ ตอไปน้ี 
  [1]   ยังไมประสงคทำงาน 
  [2]   รอฟงคำตอบจากหนวยงาน 

  [3]   หางานทำไมได 
  [4]   ตองการประกอบอาชีพอิสระ 

   [5]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)..................................  
12. ทานมีปญหาในการหางานทำหลังสำเรจ็การศึกษาหรือไม อยางไร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   [1]   ไมมีปญหา     [2]   ไมทราบแหลงงาน 
  [3]   หางานท่ีถูกใจไมได     [4]   ตองสอบจึงไมอยากสมคัร 
  [5]   ขาดคนสนับสนุน     [6]   ขาดคนหรือเงินค้ำประกัน 
  [7]   หนวยงานไมตองการ    [8]   เงินเดือนนอย 
  [9]   สอบเขาทำงานไมได    [10] ปญหาดานสุขภาพ 
  [11] ขาดทักษะภาษาตางประเทศ    [12] ขาดทักษะดานคอมพิวเตอร  
  [13] ขาดประสบการณในการทำงาน   [14] เกรดเฉลี่ยไมถึงเกณฑท่ีกำหนด 
  [15] อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)..................................................................................... 

13. ความตองการทำงาน 
   [1]   ทำงานในประเทศ (ขามไปตอบขอ 14)   [2] ทำงานตางประเทศ 

14. ประเทศท่ีตองการทำงาน....................................................................................................................................................... 
15. ตำแหนงงานท่ีตองการทำงาน.............................................................................................................................................. 
16.  ความตองการพัฒนาทักษะ หลักสตูร.................................................................................................................................... 
17.  ความประสงคในการเปดเผยขอมลูแกนายจาง/สถานประกอบการ เพ่ือพิจารณาบรรจุงาน 

   [1]   ไมยินยอมเปดเผยขอมลู 
    [2]   ยินยอมเปดเผยขอมูลตอนายจางทุกประเภท  
  [3]   ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน 
  [4]   ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทขายประกัน/ขายตรง 
  [5]   ยินยอมเปดเผยขอมูลยกเวนนายจางประเภทจางเหมาแรงงาน และประเภทขายประกัน/ขายตรง 
 
ตอนท่ี 4 การศึกษาตอ (สำหรับผูท่ีทานตองการศึกษาตอ / หรือกำลังศึกษาตอ) 
 

18. ทานมีความตองการท่ีจะศึกษาตอหรือไม 
  [1]   ตองการ   [2] ไมตองการ (ขามไปตอบตอนท่ี 5) 
หากตองการ ทานตองการศึกษาตอในระดับใด/หรือกำลังศึกษาในระดับใด 
  [1]   ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
  [2]   อนุปริญญา 
  [3]   ปริญญาตร ี

   [4]   ประกาศนียบัตรบัณฑติ 
   [5]   ปริญญาโท 

  [6]   ประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูง 
  [7]   ปริญญาเอก 
  [8]   ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ 

(ท่ีบรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก) 
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19. สาขาท่ีตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ เปนสาขาเดิมหรือไม    
  [1]   สาขาวิชาเดิม    [2]   สาขาวิชาใหม (ระบุ).............................................. 

20. ประเภทของสถาบันการศึกษา/มหาวิทยาลัยท่ีทานตองการศึกษาตอ/กำลังศึกษาตอ 
  [1]   รัฐบาล    [2] เอกชน     [3]   ตางประเทศ 

21. เหตุผลท่ีทำใหทานตัดสินใจศึกษาตอ   
  [1]   เปนความตองการของบิดา/มารดา 
  [2]   งานท่ีตองการตองใชวุฒิสูงกวา ปริญญาตร ี

  [3]   ไดรับทุนศึกษาตอ 
  [4]   เปนความตองการของตนเอง 

  [5]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)...........................................................................................  
22. ทานมีปญหาในการศึกษาตอหรือไม (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
  [1]   ไมมีปญหา 
  [2]   ขอมูลสถานท่ีศึกษาตอไมเพียงพอ 

  [3]   คุณสมบัติในการสมัครเรียน 
  [4]   ขาดความรูพ้ืนฐานในการศึกษาตอ 

  [5]   ขาดแคลนเงินทุน  
  [6]   อ่ืนๆ (ระบุขอความเพ่ิมเติม)...........................................................................................  

 
ตอนท่ี 5 คุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
 

23. เงินเดือนหรือรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
  [1]   กอนสำเร็จการศึกษา มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน............................... บาท (ระบุตัวเลขเทาน้ัน)   
  [2]   หลังจากสำเร็จการศึกษา มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวน.......................... บาท (ระบุตัวเลขเทาน้ัน) 

24. หลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน ทานยังคงพำนักอาศัยในพ้ืนท่ีเดิมของทานเปนระยะเวลานานเทาใด  
  [1]   ต่ำกวา 1 ป แลวตองยาย  
  [2]   1 – 2 ป แลวตองยาย 

 [3]   2 ปข้ึนไป  
 [4]   ไมยาย 

25. ความภาคภูมิใจของทาน ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 [1] ทำใหมีเพ่ือนและสังคมท่ีกวางข้ึน เชน เครือขายการทำงาน   

 [2] การสรางช่ือเสียงใหกับวิทยาลัย หรือชุมชน 

 [3] การมสีวนรวม/ทำประโยชนใหชุมชน           

 [4] ไดรบัการยกยอง หรือไดรับรางวัลจากการทำประโยชนโอกาสตางๆ  



 

 

 
ตอนท่ี 6 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

26. ทานคิดวาในหลักสูตรของวิทยาลยัชุมชน ควรเสรมิความรูเรื่องใดท่ีจะเอ้ือประโยชนตอการประกอบอาชีพของทานไดมาก
ยิ่งข้ึน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)      
  [1] ภาษาอังกฤษ     [2] คอมพิวเตอร   [3] บัญชี   [4]   การใชงานอินเทอรเน็ต 
  [5] การฝกปฏิบัติงานจริง    [6] เทคนิคการวิจัย   [7] ภาษาจีน   [8]   ภาษาในอาเซียน 
  [9] อ่ืนๆ ระบุ............................................................................................................................................................... 

27. ขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเรยีน  
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการเรียนการสอน
.............................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา....……………………………………………………………………………… 
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
วันท่ีตอบแบบสอบถาม ......................../......................../...........................  
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แผนท่ีประเทศไทย 


