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คำนำ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ของวิทยาลัยชุมชน   
ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง ข้อมูลตัวเลข และแผนภูมิ เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก่ียวข้องกัน โดยได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ใน 5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ประเด็น
ที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ได้แก่ข้อมูลด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรสและหลักสูตรที่เรียน ประเด็นที่ 2 ข้อมูล
การออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) ประเด็นที่ 3 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิม ประเด็นที่ 4 ภาวะการมีงานทำและ
การประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได้ และประเด็นที่ 5 ความต้องการศึกษาต่อ
หลังสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะมีประโยชน์กับวิทยาลัยชุมชนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน รวมทั้งการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการกำหนดนโยบาย/แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ของวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับปัญหาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป  
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บทสรุป 

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการสำรวจจากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 36 คน  ผลการสำรวจแบ่งออกเป็น 
5 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 
ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา และความต้องการศึกษาต่อหลัง
สำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  โดยนำเสนอข้อมูลด้วยรูป 
ตาราง และแผนภูมิ  

สรุปผลการสำรวจ 5 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยข้อมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส และหลักสูตรที่เรียน 

• ด้านเชื้อชาติ พบว่า เป็นเชื้อชาติไทยทั้งหมด 
• ด้านสัญชาติ พบว่า เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด 
• ด้านศาสนา พบว่า นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 78.13 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 15.63 และศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 6.25 ตามลำดับ 
• ด้านเพศ พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.63 ส่วนเพศชายมี

ร้อยละ 34.38 
• ด้านอายุ พบว่า นักศึกษาแรกเข้ามีอายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 41 ปี โดยมีนักศึกษาอายุน้อยที่สุด

คือ 19 ปี อยู่ทั้งในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่วนอายุมากท่ีสุดคือ 70 ปี เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาของวิทยาลัยชุมชน
พังงา 

• ด้านสถานภาพสมรส พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 62.50 รองลงมา
คือสถานภาพสมรส ร้อยละ 37.50 

• ด้านหลักสูตรที่สมัคร พบว่า หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุดคือ หลักสูตรพนักงานสุขภาพ
ชุมชน ระดับกลาง ร้อยละ 59.38 รองลงมาคือหลักสูตรเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 40.63 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 

• ด้านประวัติที่เคยศึกษาระดับปริญญามาก่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ส่วนใหญ่ไม่เคย
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามาก่อน ร้อยละ 71.88 รองลงมาคือเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญา ร้อยละ 18.75 และ
เคยศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ร้อยละ 9.38 โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ตอบอายุ 28 ปี) และ
วิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ตอบอายุ 52 ปี) 

• ด้านเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจากที่ไหน พบว่า เคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจาก
วิทยาลัยชุมชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 จากวิทยาลัยชุมชนพังงา เมื่อ พ.ศ. 2555 และ 2563 เข้าเรียน
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย และสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2558 และเคยศึกษาต่อระดับ
อนุปริญญาจากสถานศึกษาอื่น จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากันจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
เมื่อ พ.ศ. 2540 2541 และ 2546 เข้าเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 
2542 
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• ด้านการหยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานเท่าใด พบว่า หยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานมากกว่า 
3 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และหยุดเรียนไปเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 33.33 

• ด้านสาเหตุที่ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา พบว่า มีปัญหาเรื่องการเดินทาง จำนวน 1 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 100 

• ด้านสาเหตุที่ตัดสินใจกลับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง พบว่า จัดสรรเวลาได้ จำนวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อื่นๆ ระบุว่า ต้องการทำเกษตรปลอดภัย จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาเดิม ระยะเวลาที่สำเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม สถานศึกษาท่ีเคยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

• ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาเดิมอนุปริญญาหรือสูงกว่ามากที่สุด 
ร้อยละ 31.25 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ร้อยละ 28.13 และอื่นๆ ร้อยละ 21.88 โดยที่อื่นๆ นี้ 
ระบุไว้ว่าจบจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 

• ด้านระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
เดิม (ม.6 หรือเทียบเท่า) มาแล้ว 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 โดยระบุว่าเฉลี่ย 25 ปี มากที่สุด 42 ปีเป็นนักศึกษา
แรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนพังงา และน้อยที ่สุด 10 ปีเป็นนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
รองลงมาคือสำเร็จการศึกษามาแล้ว 1-5 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และสำเร็จการศึกษามาแล้ว 6-10 ปี 
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได้ 

• ด้านภาวะการมีงานทำ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ส่วนใหญ่มีงานทำ ร้อยละ 96.88 ไม่มีงานทำ 
ร้อยละ 3.13 

• ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ 
เกษตรกร ละ 29.03 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ ร้อยละ 6.45 ตามลำดับ 

• ด้านรายได้ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,049 บาท รายได้น้อยที่สุด 5,000 บาทอยู่ที่วิทยาลัยชุมชน
พังงา รายได้มากที่สุด 74,590 บาทอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ส่วนที่ 5 ความต้องการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน 

• ด้านความต้องการศึกษาต่อ พบว่า ยังไม่ตัดสินใจจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามข้อนี้ทั้งหมด 

 ข้อเสนอแนะเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา/สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหรือกิจกรรม ไม่มี 
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บทที่ 1 บทนำ 

หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชุน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2561 ซึ่งเป็นระเบียบสำหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรถาบันวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป กล่าวถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า หลักสูตรการศึกษาที่ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะอาชีพ และคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือสอดคล้องกับความต้องการหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นและชุมชน เป็นหลักสูตรที่พัฒนา
และดำเนินการทั้งระบบโดยวิทยาลัยชุมชน 

 ดังนั้น สถาบันวิทยาลัยชุมชนจึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน โดยเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2563 โดยให้วิทยาลัยชุมชนบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงาน
ข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนได้
ร่วมกันจัดทำขึ้น โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำ (ระบบติดตาม
ภาวะการมีงานทำ) เชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาจากระบบวิทยาลัยชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Community 
College) ด้านงานทะเบียนวัดผล และประเมินผลการศึกษา ทำให้วิทยาลัยชุมชนสามารถจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ
และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ 

เพื ่อสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ใน 5 ประเด็น ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า ข้อมูลการออก
กลางคัน ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ และความต้องการศึกษาต่อหลัง
สำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

ขอบเขตการดำเนินงาน 

1. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูล 
 เป็นการสำรวจข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ที ่เข ้าใหม่ของวิทยาลัยชุมชน ณ  

ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือแบบสอบถามข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนประจำ
ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที ่กำหนดให้ว ิทยาล ัยชุมชนทุกแห่งบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม 
เข้าสู ่ระบบสารสนเทศเพื ่อการเชื ่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู ้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
ซึ่งแบ่งข้อคำถามออกเป็น 5 ส่วน ตามตัวแปรดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า ประกอบด้วยข้อมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรสและหลักสูตรที่เรียน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 
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ส่วนที ่ 3 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาเดิม ระยะเวลาที ่สำเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม สถานศึกษาท่ีเคยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได้ 
ส่วนที่ 5 ความต้องการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน 
3. ขอบเขตระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - 

กันยายน 2564) 
4. ขอบเขตพื้นที่ วิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ข้อมูลสารสนเทศของนักศึกษานักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน  ณ  
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 

2.  ผู ้บร ิหารและหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องสามารถนำข้อมูลสารสนเทศนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน   
การจัดการศึกษาตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบาย  
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของ
วิทยาลัยชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ตรงตามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อไป 

ข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้ 

เนื่องจากเป็นการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจของนักศึกษาแรกเข้าที่ลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา
วิทยาลัยชุมชน ด้านงานทะเบียน วัดผลและประเมินผลนักศึกษา ซึ่งเป็นการรับข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 
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บทที่ 2 การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

 การนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนจะกล่าวถึง แนวทางการ
จัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน และผลการดำเนินการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 

แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนจะอ้างอิงจากระเบียบสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน พุทธศักราช 2561 

ระเบียบสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
พุทธศักราช 2561 ได้ให้นิยาม ดังต่อไปนี้  

“หลักสูตร” หมายถึง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนที่พัฒนาโดยวิทยาลัยชุมชน 
“ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน” หมายถึง ประกาศนียบัตรที ่ได ้จากการศึกษาตามหลักส ูตร

ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
“นักศึกษา” หมายถึง ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
“ระยะเวลาการศึกษา” หมายถึง ระยะเวลาที่วิทยาลัยเปิดทำการสอนตามหลักสูตร 
 ในหมวดที่ 2 ได้กล่าวถึงเรื่องเก่ียวกับการจัดการศึกษาไว้ ดังนี้ 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ให้วิทยาลัยชุมชนจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาตลอดหลักสูตร โดยจัดรายวิชาให้มีความ
ต่อเนื่องให้ครบทุกรายวิชาภายในระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อย
กว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีการศึกษา 

1.3 หลักสูตรที่มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษา ไม่น้อย
กว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ ที่เน้นความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการจัดการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ 
และคุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามจุดเน้นของแต่ละหลักสูตร 

3. การคิดหน่วยกิต 
3.1 การคิดหน่วยกิต 

  รายวิชาภาคทฤษฎี ที ่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั ่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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  การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

3.2 การสอนบรรยาย อภิปราย หรือปฏิบัติการ ให้ใช้เวลาสอนไม่น้อยกว่า 50 นาทีต่อ 1 หน่วยชั่วโมง 
4. ให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย ข้าราชการครู พนักงานราชการ ตำแหน่งผู้สอน 

นักวิชาการศึกษา และบุคลากรตามสัญญาจ้างที่ทำหน้าที่สอน ของวิทยาลัยชุมชน ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
หรือมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่เปิดสอน หรือผู้สอนพิเศษตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชนว่าด้วยคุณสมบัติ 
และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

5. การกำหนดรหัสวิชา 
การกำหนดรหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 9 ตัว ดังนี้ 
เลขรหัส หลักที่ 1 – 2 หมายถึง  รหัสจังหวัด 
เลขรหัส หลักท่ี 3 – 4  หมายถึง  รหัสหมวดวิชา 
เลขรหัส หลักท่ี 5 – 6  หมายถึง  รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา 
เลขรหัส หลักท่ี 7   หมายถึง  ระดับของสาขาวิชาหรือลักษณะของวิชา 
เลขรหัส หลักท่ี 8 – 9 หมายถึง  ลำดับที่ของรายวิชา 
ตัวอย่าง 
550707-A-BB โดยความหมายของรหัส ดังนี้ 
55 หมายถึง รหัสจังหวัดน่าน (อ้างอิงจากกระทรวงมหาดไทย) 
07 หมายถึง รหัสหมวดวิชา (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
07 หมายถึง รหัสหมู่วิชา/กลุ่มวิชา (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
A หมายถึง ระดับของสาขาวิชา หรือลักษณะของวิชา ดังนี้  
  1 หมายถึง วิชาพ้ืนฐาน หรือวิชาแกน หรือระดับต้น 
  2 หมายถึง วิชาเฉพาะ หรือวิชาเอก หรือวิชาระดับกลาง 
  3 หมายถึง วิชาการฝึกงานในสาขาวิชาชีพ 
BB หมายถึง แทนตัวเลขท่ีเป็นลำดับที่ของรายวิชา 

6. การจัดการศึกษาร่วม 
วิทยาลัยชุมชนอาจจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการจัดการศึกษา โดยให้จัดการศึกษา
ร่วมตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการดำเนินการจัดการศึกษาและการยกเลิก การจัดการศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันศาสนา องค์กรที่ดำเนินงานวัฒนธรรม 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2559 
 ในหมวดที่ 5 ได้กล่าวถึงเรื่องเก่ียวกับการสำเร็จการศึกษาไว้ ดังนี้ 

1. ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
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1.2 ไม่มีพันธะเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอ่ืน ๆ ต่อวิทยาลัย 
1.3 ผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

2. การอนุมัติประกาศนียบัตร 
2.1 ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษา และมี

คุณสมบัติ ตามข้อ 1 ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
2.2 สภาวิทยาลัยอนุมัติการให้ประกาศนียบัตร 
2.3 ผู้มีอำนาจลงนามในใบประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ประธานสภาวิทยาลัย และผู้อำนวยการ

วิทยาลัย 
3. การลาออกและการพ้นสภาพนักศึกษา 

3.1 การลาออกจะต้องได้รับอนุมัติจากวิทยาลัย 
3.2 นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้ 

(1) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
(2) ลาออก 
(3) ถึงแก่กรรม 
(4) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

 ในหมวดที่ 7 ได้กล่าวถึงเรื่องเก่ียวกับผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษไว้ ดังนี้ 
1. ผู้สอนของวิทยาลัยชุมชน แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ผู้สอนประจำ หมายถึง บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย ข้าราชการครูหรือพนักงาน
ราชการตำแหน่งผู้สอน หรือพนักงานอัตราจ้างตำแหน่งผู้สอน 

(2) ผู้สอนพิเศษ หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกวิทยาลัยชุมชนที่มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์เก่ียวกับผู้สอนพิเศษ พ.ศ. 2558 

2. ชื่อประกาศนียบัตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ให้ใช้ชื่อประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนแล้วตามด้วยชื่อ

หลักสูตรต่อท้าย ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ชื่อหลักสูตร) 
ตัวอย่าง ประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (พนักงานสุขภาพชุมชน) 

 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ที ่เปิดสอนในวิทยาลัยชุมชน ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 

(1) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การดูแลสุขภาพวิถีธรรมดาตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง) 

(2) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ) 
(3) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (เกษตรปลอดภัย) 
(4) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (เกษตรสำหรับพ้ืนที่สูง) 
(5) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (ธุรกิจตกแต่งสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยง) 
(6) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (พนักงานสุขภาพชุมชน ระดับกลาง) 
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(7) หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน (แฟชั่นดีไซน)์ 
ข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) 

ผลการดำเนินการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนที่ผ่านมา  

ตารางท่ี 1 จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ในช่วงปีการศึกษา 2560 – 2563 

ปีการศึกษา 

จำนวน
นักศึกษา
หลักสูตร

ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน 
ทั้งหมด (คน) 

จำนวนวิทยาลัย
ชุมชนที่เปิดสอน

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน 

รวม 745   

2560 122 วิทยาลัยชุมชน 5 แห่ง 

2561 281 วิทยาลัยชุมชน 8 แห่ง 

2562 103 วิทยาลัยชุมชน 4 แห่ง 

2563 239 วิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง 

ข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) 
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนทั้งหมด ในช่วงปีการศึกษา 2560 – 2563 รวม

ทั้งสิ้น 745 คน 

ตารางที่ 5 จำนวนนักศึกษารวมทั้งหมด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 

วิทยาลัยชุมชน รวมท้ังสิ้น 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 
รวม 745 122 281 103 239 
1.บุรีรัมย ์          51              -                -                -             51  
2.มุกดาหาร        123              -             60             3           60  
3.หนองบัวลำภ ู          18              -             18              -                -    
4.สระแก้ว          59            15            22            22              -    
5.ระนอง          34              -    34              -                -    
6.นราธิวาส             -                -                -                -                -    
7.ปัตตาน ี 43  23            20              -                -    
8.สมุทรสาคร          90            30            30            30              -    
9.ยโสธร          64            30              -                -              34  
10.พังงา          32              -                -                -              32  
11.ตราด        147              -              74            48            25  
12.แพร่          24            24              -                -                -    
13.สงขลา          60              -              23              -              37  

ข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) 



 รายงานผลการส ารวจขอ้มลูนกัศกึษาแรกเขา้ หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิทยาลยัชมุชน ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ปี
การศกึษา 2564 

7 

 

ตารางที่ 6 จำนวนนักศึกษารวมทั้งหมด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 
2563 จำแนกตามหลักสูตร 

หลักสูตร 
รวม

ทั้งสิ้น 
(คน) 

2560 2561 2562 2563 

รวม 745 122 281 103 239 
1.การสรา้งมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ       24        24  - - - 
2.เกษตรอินทรีย ์ 9 9 - - - 
3.เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม       90        30        30        30          -    
4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง       43        23        20          -            -    
5.ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 21       21  - - - 
6.ผู้ประกอบการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15       15  - - - 
7.การดูและสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 123 - 60 3 60 
8.การบริหารจัดการกลุม่สัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อพัฒนาคุณธรรมครบ
วงจรของชีวิต 

32 - 32 - - 

9.การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ 42 - 42 - - 
10.เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 18 - 18 - - 
11.ผู้ประกอบการธรุกิจออนไลน ์ 23 - 23 - - 
12.ผู้ประกอบการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 44 - 22 22 - 
13.ฝึกอบรมมัคคเุทศก์ท่ัวไปนำเทีย่วให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ต่างประเทศ 

34 - 34 - - 

14.การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ:ตำบลหนองโสน 
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

48 - - 48 - 

15.การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ:ตำบลห้วยแร้ง อำเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด 

25 - - - 25 

16.กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 51 - - - 51 
17.เกษตรอินทรีย ์ 34 - - - 34 
18.ธุรกิจตกแต่งสถานท่ีสำหรับงานจัดเลีย้ง 32 - - - 32 
19.ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ 37 - - -       37  

ข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) 
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ตารางท่ี 3 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2564 

 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS)  

ตารางท่ี 4 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 จำแนก
ตามหลักสูตร  

หลักสูตร 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
รวม        698     122    231      70     239      36  
1.การสรา้งมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ         24       24        -           -           -           -    
2.เกษตรอินทรีย ์         43         9         -           -         34         -    
3.เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม         30       30         -          -           -          -    
4.ผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง         23       23         -           -           -           -    
5.ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ         21       21         -           -           -           -    
6.ผู้ประกอบการอาหารว่างและเครื่องดื่ม         59       15       22       22        -           -    
7.การดูแลสุขภาพวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง        120         -         60         -         60         -    
8.การบริหารจัดการกลุม่สัจจะสะสมทรัพยเ์พื่อพัฒนาคุณธรรม
ครบวงจรของชีวิต 

        32         -         32         -         -         -    

9.การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ         42        -         42  - - - 
10.เตรียมวิชาชีพอุตสาหกรรม        -           -           -           -           -           -    
11.เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 18 - 18 - - - 
12.ผู้ประกอบการธรุกิจออนไลน ์ 23 - 23 - - - 

2560 2561 2562 2563 2564
รวม 698               122 231 70 239 36
1.แม่ฮ่องสอน 19                 -           -           -           -           19
2.บุรีรัมย์ 51                             -              -              -  51                        -  
3.มุกดาหาร 120                           -  60                        -  60                        -  
4.หนองบัวล าภู 18                             -  18                        -              -              -  
5.สระแก้ว 59                 15            22            22                        -              -  
6.ระนอง 34                             -  34                        -              -              -  
7.นราธิวาส 2                               -              -              -              -  2              
8.ปัตตานี 23                 23                        -              -              -              -  
9.สมุทรสาคร 30                 30                        -              -              -              -  
10.ยโสธร 64                 30                        -              -  34                        -  
11.พังงา 47                             -              -              -  32            15            
12.ตราด 147                           -  74            48            25                        -  
13.แพร่ 24                 24                        -              -              -              -  
14.สงขลา 60                             -  23                        -  37                        -  

แนวโน้มวิทยาลัยชุมชน รวมท้ังส้ิน
ปีการศึกษา
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หลักสูตร 
รวมท้ังสิ้น 

(คน) 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
รวม        698     122    231      70     239      36  
13.ฝึกอบรมมัคคเุทศก์ท่ัวไปนำเทีย่วให้แก่นักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างประเทศ 

34 - 34 - - - 

14.การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ:ตำบลหนอง
โสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

48 - - 48 - - 

15.การส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ:ตำบลห้วยแร้ง 
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 

25 - - - 25 - 

16.กีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ 51 - - - 51 - 
17.ธุรกิจตกแต่งสถานท่ีสำหรับงานจัดเลีย้ง 32 - - - 32 - 
18.ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  37 - - - 37 - 
18.การผลติสตัว์เศรษฐกิจ 2 - - - - 2 
19.เกษตรปลอดภัย 15  - - - - 15 
20.เกษตรสำหรับพื้นท่ีสูง - - - - - - 
21.พนักงานสุขภาพชุมชน ระดับกลาง 19 - - - - 19 
22.แฟช่ันดีไซน ์ - - - - - - 

ข้อมูลจาก ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System: EIS) 
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บทที่ 3 วธิีดำเนินการ 

การดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน 
ณ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ทบทวนแบบสอบถามข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา เพื่อให้ 
ข้อคำถามให้สมบูรณ ์

2. สร้างแบบสอบถามข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษา 2564 ลงในระบบสารสนเทศเพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาและการมีงานทำของผู้สำเร็จ
การศึกษาวิทยาลัยชุมชน  

3. สถาบันวิทยาลัยชุมชนดำเนินการแจ้งปฏิทิน แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการรายงานข้อมูล ประจำปี
การศึกษา 2564 พร้อมทั้งแจ้งหนังสือ ให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการสำรวจนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน และบันทึกผลการสำรวจลงในระบบสารสนเทศฯ ให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564  

4. สถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบสารสนเทศฯ 
5. สถาบ ันว ิทยาล ัยช ุมชนว ิ เคราะห ์ข ้ อม ูล โดยใช ้การแจกแจงความถ ี ่  และค ่าร ้อยละ  

และค่าเฉลี่ย )X(  และจัดทำสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิทยาลัยชุมชน ภาคการศึกษาท่ี 1 การศึกษา 2564 

6. สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอรายงานผลการสำรวจต่อวิทยาลัยชุมชน และจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ให้แก่บุคลากรทั้งในระดับสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัยชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

ประชากรที่ให้ข้อมูล 

เป็นการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2564 ที่
ลงทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 36 คน  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือระบบสารสนเทศเพื ่อการเชื ่อมโยงการศึกษาและ 
การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน ซึ่งแบ่งข้อคำถามออกเป็น 5 ประเด็น ตามตัวแปรดังนี้ 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า 
ประกอบด้วยข้อมูลด้าน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพ และหลักสูตรที่เรียน 

1.2 ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 
1.3 ประวัติการศึกษาท่ีผ่านมา 

ประกอบด้วยข้อมูลด้าน ระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม วุฒิการศึกษาเดิมและเคย
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามาก่อนหรือไม่ 
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1.4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลด้าน ภาวะการมีงานทำ อาชีพ รายได้  
1.5 ความต้องการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาท่ีวิทยาลัยชุมชน 

2. ประชากรที่ศึกษา 

 วิทยาลัยชุมชนดำเนินการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้า ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
รวมจำนวนทั้งสิ้น 36 คน 

ตารางท่ี 6 ผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวน
นักศึกษา
แรกเข้า 
1/2564* 

(1) 

จำนวน
นักศึกษาแรก
เข้าท่ีตอบ

แบบสอบถาม* 
(2) 

ร้อยละ 
(%) 

ผลต่าง 
(1)-(2) 

รวม          36             32       88.89             4  
1.แม่ฮ่องสอน           19              19      100.00              -    
2.นราธิวาส             2              -                -                2  
3.พังงา           15              13        86.67              2  

 

* ข้อมูลการสำรวจนักศึกษาแรกเข้าจากระบบสารสนเทศและการมงีานทำ ของวิทยาลัยชุมชน ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 
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บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลในคร ั ้ งน ี ้ เป ็นการเก ็บรวบรวมข ้อม ูลเช ิงสำรวจน ักศ ึกษาแรกเข ้า ณ   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ที่ลงทะเบียนเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัย โดยแบ่งการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้า ประกอบด้วยข้อมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และหลักสูตรที่เรียน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 
ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาเดิม ระยะเวลาที่สำเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม สถานศึกษาท่ีเคยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ส่วนที่ 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได้ 
ส่วนที่ 5 ความต้องการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยข้อมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส และหลักสูตร
ที่เรียน    

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเชื้อชาติ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม

ข้อนี ้

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 32 32 32 
ร้อยละ (%) 100 100 

1. แม่ฮ่องสอน 19 19 19 
2. พังงา 13 13 13 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า เป็นเชื้อชาติไทยทั้งหมด 
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ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
การศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสัญชาติ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม

ข้อนี ้

เชื้อชาติ 

ไทย 

รวม 32 32 32 
ร้อยละ (%) 100 100 

1. แม่ฮ่องสอน 19 19 19 
2. พังงา 13 13 13 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยลัยชุมชน  ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด 

ตารางท่ี 9 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามศาสนา 

วิทยาลัยชุมชน 

จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ตอบ 
ศาสนา 

แบบสอบถาม 
ทั้งหมด 

แบบสอบถาม
ข้อนี ้

  พุทธ คริสต ์ อิสลาม 
รวม 32 32 25 5 2 

ร้อยละ (%) 100.00 78.13 15.63 6.25 
1.แม่ฮ่องสอน 19 19 14 5 0 
2.พังงา 13 13 11 0 2 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 559 คน พบว่า นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 ศาสนาคริสต์ จำนวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.63 และศาสนาอิสลาม จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 10 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเพศ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม

ข้อนี ้

เพศ 

ชาย หญิง 

รวม 32 32 11 21 
ร้อยละ (%) 100.00 34.38 65.63 

1.แม่ฮ่องสอน 19 19 11 8 
2.พังงา 13 13 - 13 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 21 คน  
คิดเป็นร้อยละ 65.63 ส่วนเพศชายมีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 

แผนภูมิที ่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเพศ 

  

ตารางที่ 11 นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอายุเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ 
แบบสอบถาม

ข้อนี ้

อายุเฉลี่ย (ปี) 

อายุเฉลี่ย 
อายุน้อย

ที่สุด 
อายุมาก 

ที่สุด 

  32 32 41 19 70 
1. แม่ฮ่องสอน 19 19 33 19 48 
2. พังงา 13 13 52 39 70 

34.38%

65.62%

เพศ

ชาย

หญิง
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จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัต รวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน พบว่า อายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 41 ปี โดยมี
นักศึกษาอายุน้อยที่สุดคือ 19 ปี จากวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่วนอายุมากที่สุดคือ 70 ปี เป็นผู้สมัครเข้าศึกษา
ของวิทยาลัยชุมชนพังงา 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอายุเฉลี่ย สูงสุด และต่ำสุด 

 

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสถานภาพสมรส 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ จำนวนผู้ตอบ สถานภาพสมรส 

แบบสอบถาม
ทั้งหมด 

แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

โสด สมรส 

รวม 32 32 20 12 

ร้อยละ (%) 100.00 62.50 37.50 

1.แม่ฮ่องสอน 19 19 7 12 

2.พังงา 13 13 13 - 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1 
 ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 559 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรส มี
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 
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แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามหลักสูตรที่สมัครเรียน 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

หลักสูตร 
พนักงานสขุภาพชมุชน

ระดับกลาง 
เกษตรปลอดภัย 

รวม 32 32 19 13 
ร้อยละ (%) 100.00  59.38 40.63 

1.แม่ฮ่องสอน 19 19 19 - 
2.พังงา 13 13 - 13 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุดคือ หลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน ระดับกลาง จำนวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 รองลงมาคือหลักสูตรเกษตรปลอดภัย จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 
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0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

โสด

สมรส

รอ้ยละ

สถานภาพสมรส



 รายงานผลการส ารวจขอ้มลูนกัศกึษาแรกเขา้ หลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิทยาลยัชมุชน ประจ าภาคการศกึษาที่ 1 ปี
การศกึษา 2564 

17 

 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามหลักสูตรที่สมัครเรียน 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 
ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกว่าเคยเรียนอุดมศึกษามาก่อนหรือไม่  

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

เคยศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามาก่อน
หรือไม่ 

เคยศึกษา
ต่อระดับ

อนุปริญญา 

เคยศึกษา
ต่อระดับ

ปริญญาตรี 
ไม่เคย 

รวม 32 32 6 3 23 
ร้อยละ (%) 100.00 18.75 9.38 71.88 

1.แม่ฮ่องสอน 19 19 0 1 18 
2.พังงา 13 13 6 2 5 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรว ิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาต่อระดับอุดมศึกษามาก่อน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 
รองลงมาคือเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญา จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และเคยศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 โดยศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  (ผู้ตอบอายุ 28 ปี) และวิทยาลัย 
แม่โจ้ (ผู้ตอบอายุ 52 ปี) 

 

59.38

40.63
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเคยเรียนอุดมศึกษามาก่อนหรือไม่ 

 

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจากท่ีไหน  

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

เคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจากที่ไหน 

จากวิทยาลัยชุมชน จากสถานศึกษาอืน่ 

รวม 32 6 3 3 
ร้อยละ (%) 18.75 50.00 50.00 

1.แม่ฮ่องสอน             19              -                -                -    
2.พังงา             13                6                3                3  

จากตาราง นักศึกษาแรกเข ้า หลักสูตรประกาศนียบัตรว ิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า เคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 จาก
วิทยาลัยชุมชนพังงา เมื่อ พ.ศ. 2555 และ 2563 เข้าเรียนสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย และ
สำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2558 และเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจากสถานศึกษาอ่ืน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50 เท่ากันจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา เมื่อ พ.ศ. 2540 2541 และ 2546 เข้าเรียนสาขาวิชา
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และสำเร็จการศึกษาเม่ือ พ.ศ. 2542 
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ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกว่าหยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานเท่าใด 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

ท่านหยุดเรียนไปเป็น
ระยะเวลานานเท่าใด 

น้อยกว่า 1 
ปี 

มากกว่า 3 
ปี 

รวม            32               3             1             2  
ร้อยละ (%) 9.38 33.33 66.67 

1.แม่ฮ่องสอน             19              -                -                -    
2.พังงา             13                3              1              2  

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 32 คน 
พบว่า หยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานมากกว่า 3 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และหยุดเรียนไปเป็น
ระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ตารางที ่ 14 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสาเหตุที่ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา 

วิทยาลัยชุมชน จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

สาเหตุที่ทำให้ไม่
สำเร็จการศึกษา 
มีปัญหาเร่ืองการ

เดินทาง 
รวม            32               1               1  

ร้อยละ (%) 3.13 100.00 
1.แม่ฮ่องสอน             19              -                -    
2.พังงา             13                1                1  

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 32 คน 
พบว่า สาเหตุที่ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา คือ มีปัญหาเรื่องการเดินทาง จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 100  
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 ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามสาเหตุที่ตัดสินใจกลับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยชุมชน
อีกครั้ง 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

สาเหตุที่ตัดสินใจกลับมาสมัคร
เรียนที่วชช.อีกคร้ัง 

จัดสรรเวลาได้ อื่นๆ 
รวม            32               3             2            1  

ร้อยละ (%) 9.38 66.67 33.33 
1.แม่ฮ่องสอน             19              -                -               -    
2.พังงา             13                3               2             1  

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 32 คน 
พบว่า จัดสรรเวลาได้ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อื่นๆ ระบุว่า ต้องการทำเกษตรปลอดภัย จำนวน 1 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาเดิม ระยะเวลาที่สำเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม สถานศึกษาท่ีเคยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามวุฒิศึกษาที่จบ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

วุฒิการศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

(ม.6) 

การศึกษานอก
ระบบ (กศน. 

เทียบเท่า ม.6) 

อื่นๆ ท่ีเทียบเท่า ม.6 
(นอกเหนือจาก 

กศน.) 

อนุปริญญาหรือ
สูงกว่า 

อื่นๆ 

รวม 32 32 9 5 1 10 7 
ร้อยละ (%) 100.00 28.13 15.63 3.13 31.25 21.88 

1.แม่ฮ่องสอน 19 19 7 4 
 

4 4 
2.พังงา 13 13 2 1 1 6 3 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า มีวุฒิการศึกษาเดิมอนุปริญญาหรือสูงกว่ามากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 
รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 และอื่นๆ จำนวน 7 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 21.88 โดยที่อ่ืนๆ นี้ ระบุไว้ว่าจบจากมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาท่ี 1  
การศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามวุฒิการศึกษาที่จบ 

 

ตารางท่ี 16 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามการสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ม.6 หรือ
เทียบเท่า) มาแล้วกี่ปี 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

ท่านสำเร็จการศึกษาจากสถานศกึษาเดิม 
(ม.6 หรือเทียบเท่า) มาแล้วกี่ปี 

1 – 5 ปี 6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี 
รวม 32 32 8 6 18 

ร้อยละ (%) 100 25.00 18.75 56.25 
1.แม่ฮ่องสอน 19 19 6 6 7 
2.พังงา 13 13 2 - 11 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า ส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ม.6 หรือเทียบเท่า) มาแล้ว 18 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 56.25 โดยระบุว่าเฉลี่ย 25 ปี มากที่สุด 42 ปีเป็นนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนพังงา และน้อยที่สุด 
 10 ปีเป็นนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รองลงมาคือสำเร็จการศึกษามาแล้ว 1-5 ปี จำนวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 และสำเร็จการศึกษามาแล้ว 6-10 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามลำดับ 
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แผนภูมิที ่ 4 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามระยะเวลาที่จบการศึกษาเดิม 

 

ส่วนที่ 4 การมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได้ 

ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามภาวะการมีงานทำ 

วิทยาลัยชุมชน จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

ขณะนี้ท่านมีงานทำ
หรือไม่ 

มี ไม่มี 
รวม            32             32           31             1  

ร้อยละ (%) 100.00 96.88 3.13 
1.แม่ฮ่องสอน             19              19            19              -    
2.พังงา             13              13            12              1  

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัต รวิทยาล ัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที ่ 1  
ปีการศึกษา 2564 ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
จำนวน 32 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีงานทำ จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ไม่มีงานทำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.13 
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(ม.6 หรอืเทียบเทา่) มาแลว้ก่ีปี
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ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอาชีพ 

วิทยาลัยชุมชน จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

อาชีพ 
ข้าราชการเจ้าหน้าที่/

หน่วยงานของรัฐ 
เกษตรกร ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/

เจ้าของกิจการ 
รับจ้าง 

รวม            32             31             19               9               2               1  
ร้อยละ (%) 96.88 61.29 29.03 6.45 3.23 

1.แม่ฮ่องสอน             19              19              19              -                -                -    
2.พังงา             13              12              -                  9  2 1 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564  ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 
32 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 รองลงมา
คือ เกษตรกร จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ จำนวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.45 ตามลำดับ 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามอาชีพ 
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ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามรายได้ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

เฉลี่ย น้อยที่สุด มากที่สุด 

รวม 32 31 12,049 5,000 74,590 
1.แม่ฮ่องสอน 19 19     11,764        7,590      74,590  
2.พังงา 13 12 12,500 5,000 35,000 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2564  ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 
32 คน พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,049 บาท รายได้น้อยที่สุด 5,000 บาทอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนพังงา รายได้มากที่สุด 
74,590 บาทอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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ส่วนที่ 5 ความต้องการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน 

ตารางที่ 19 จำนวนและร้อยละของนักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยชุมชน จำแนกตามความต้องการศึกษาต่อ 

วิทยาลัยชุมชน 
จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ทั้งหมด 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ข้อนี้ (คน) 

เมื่อท่านสำเร็จการศึกษา
จากวชช.แล้ว ท่าน

ต้องการศึกษาต่อหรือไม่ 
ยังไม่ตัดสินใจ 

รวม 32 1 1 
ร้อยละ (%) 3.13 100.00 

1.แม่ฮ่องสอน 19             -                -    
2.พังงา 13 1 1 

จากตาราง นักศึกษาแรกเข้า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ที่ตอบแบบสอบถามข้อนี้ มีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 32 คน พบว่า 
ยังไม่ตัดสินใจจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ทั้งหมด 
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บทที่ 5 บทสรุป และข้อเสนอแนะ 

การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชน ณ  
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 เป็นการสำรวจจากวิทยาลัยชุมชน จำนวน 36 คน  ผลการสำรวจแบ่งออกเป็น 5 
ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 
ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา และความต้องการศึกษาต่อหลัง
สำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  โดยนำเสนอข้อมูลด้วยรูป 
ตาราง และแผนภูมิ  

สรุปผลการสำรวจ 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที ่  1 ข้อมูลพื ้นฐานของนักศ ึกษาแรกเข้า  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาล ัยช ุมชน ณ  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วยข้อมูลเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
หลักสูตรที่เรียน 

• ด้านเชื้อชาติ พบว่า เป็นเชื้อชาติไทยทั้งหมด 
• ด้านสัญชาติ พบว่า เป็นสัญชาติไทยทั้งหมด 
• ด้านศาสนา พบว่า นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 ศาสนาคริสต์ 

จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 และศาสนาอิสลาม จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ตามลำดับ 
• ด้านเพศ พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.63 ส่วนเพศชายมีจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 
• ด้านอายุ พบว่า นักศึกษาแรกเข้ามีอายุเฉลี่ยของนักศึกษาคือ 41 ปี โดยมีนักศึกษาอายุ

น้อยที่สุดคือ 19 ปี อยู่ทั ้งในวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ส่วนอายุมากที่สุดคือ 70 ปี เป็นผู้สมัครเข้าศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชนพังงา 

• ด้านสถานภาพสมรส พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือสถานภาพสมรส มีจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

• ด้านหลักสูตรที่สมัคร พบว่า หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนมากที่สุดคือ หลักสูตรพนักงาน
สุขภาพชุมชน ระดับกลาง จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 รองลงมาคือหลักสูตรเกษตรปลอดภัย จำนวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.63 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการออกกลางคัน (กรณีที่เคยศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนมาก่อน) 

• ด้านประวัต ิที ่ เคยศึกษาระดับปริญญามาก่อน พบว่า ส ่วนใหญ่ไม่เคยศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษามาก่อน จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 รองลงมาคือเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญา จำนวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 และเคยศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.38 โดยศึกษาที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ผู้ตอบอายุ 28 ปี) และวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ตอบอายุ 52 ปี) 

• ด้านเคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจากที่ไหน พบว่า เคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญาจาก
วิทยาลัยชุมชน จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 จากวิทยาลัยชุมชนพังงา เมื่อ พ.ศ. 2555 และ 2563 เข้าเรียน
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย และสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2558 และเคยศึกษาต่อระดับ
อนุปริญญาจากสถานศึกษาอื่น จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากันจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
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เมื่อ พ.ศ. 2540 2541 และ 2546 เข้าเรียนสาขาวิชาอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม และสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 
2542 

• ด้านการหยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานเท่าใด พบว่า หยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานาน
มากกว่า 3 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และหยุดเรียนไปเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี จำนวน 1 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.33 

• ด้านสาเหตุที่ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา พบว่า มีปัญหาเรื่องการเดินทาง จำนวน 1 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100 

• ด้านสาเหตุที่ตัดสินใจกลับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง พบว่า จัดสรรเวลาได้ 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 อ่ืนๆ ระบุว่า ต้องการทำเกษตรปลอดภัย จำนวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 

ส่วนที่ 3 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้อมูลด้านวุฒิการศึกษาเดิม ระยะเวลาที่สำเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาเดิม สถานศึกษาท่ีเคยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

• ด้านวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาเดิมอนุปริญญาหรือสูงกว่า
มากที่สุด จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จำนวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.13 และอื่นๆ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 โดยที่อื่นๆ นี้ ระบุไว้ว่าจบจากมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ม.3) และประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 

• ด้านระยะเวลาที่สำเร็จการศึกษา พบว่า นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่สำเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาเดิม (ม.6 หรือเทียบเท่า) มาแล้ว 18 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 โดยระบุว่าเฉลี่ย 25 ปี มากที่สุด 42 
ปีเป็นกศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชนพังงา และน้อยที่สุด 10 ปีเป็นนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน รองลงมาคือสำเร็จการศึกษามาแล้ว 1-5 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และสำเร็จการศึกษา
มาแล้ว 6-10 ปี จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพ ประกอบด้วยข้อมูลการมีงานทำ อาชีพและรายได ้

• ด้านภาวะการมีงานทำ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีงานทำ จำนวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.88 ไม่มีงานทำ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 

• ด้านอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ จำนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ เกษตรกร จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03 และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของ
กิจการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามลำดับ 

• ด้านรายได้ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,049 บาท รายได้น้อยที่สุด 5,000 บาทอยู่ที่
วิทยาลัยชุมชนพังงา รายได้มากที่สุด 74,590 บาทอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

ส่วนที่ 5 ความต้องการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาที่วิทยาลัยชุมชน 

• ด้านความต้องการศึกษาต่อ พบว่า ยังไม่ตัดสินใจจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามข้อนี้ทั้งหมด 

 ข้อเสนอแนะเพื่อให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา/สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนหรือกิจกรรม ไม่มี 
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แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาแรกเข้าของวิทยาลัยชุมชน........................... 
ประจำภาคการศึกษา ที่ 1/25…. 
***************************************************************************************
คำชี้แจง วิทยาลัยชุมชนมีความประสงค์จะเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการ

วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในระบบการจัดการศึกษา
รูปแบบวิทยาลัยชุมชน  จึงขอให้นักศึกษากรอกข้อมูลตามความเป็นจริงอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะให้ได้ 

ข้อมูลผู้ตอบ 
 
รหัสนักศึกษา 
 
หลักสูตร  [1] อนุปริญญา    [2] ปวส.  [3] ปวช.  [4] ประกาศนียบัตร                            
                     [4] สัมฤทธิบัตร 
 
ตอนที่ 1 ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา 
 

1. วุฒิการศึกษาที่จบ  
  [1] มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)       [2] การศึกษานอกระบบ (กศน. เทียบเท่า ม.6) 
  [3] อ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า ม. 6 (นอกเหนือจาก กศน.)   [4] อนุปริญญาหรือสูงกว่า 
  [5] อ่ืนๆ ระบุ ......................... 

2. ท่านสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม (ม.6 หรือเทียบเท่า) มาแล้วกี่ปี 
  [1] ไม่ถึง 1 ปี หรือ ศึกษาต่อทันที      [2] 1 – 5 ป ี  
  [3] 6 – 10 ปี               [4] มากกว่า 10 ปี  โปรดระบุ .......................... 

3. ท่านเคยศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ใดมาก่อนหรือไม่ 
   [1] เคยศึกษาต่อระดับอนุปริญญา*   
  [1.1]  จากวิทยาลัยชุมชน ชื่อวิทยาลัยชุมชน......................................................................... 

[1.2]  จากสถานศึกษาอ่ืน ชื่อสถานศึกษา.............................................................................. 
   [2] เคยศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ชื่อสถานศึกษา................................................................ 
   [3] เคยศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรี  ชื่อสถานศึกษา................................................................ 
   [4] ไม่เคย 
(* หากเลือกตอบ ข้อ 3[1.1] กรุณาตอบข้อ 3.1 – 3.6  หากเลือกตอบ ข้อ 3[2], 3[3], 3[4] ให้ข้ามไปตอบตอนที่ 2) 
 

3.1 ท่านสมัครเข้าเรียนเมื่อปี พ.ศ. ใด .................................................................................. ............................ 
3.2 ท่านสมัครเข้าเรียนในสาขาวิชาใด ................................................................................................ .............. 
3.3 ท่านสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยชุมชนหรือไม่ 

  [1] สำเร็จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. .................    [2] ไม่สำเร็จการศึกษา/พักการเรียน (อ่ืน ๆ) 
(* หากเลือกตอบ ข้อ [1] ให้ข้ามไปตอบข้อ 3.6 หากเลือกตอบ ข้อ [2] ให้ตอบคำถามต่อ) 

3.4 ท่านหยุดเรียนไปเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
  [1] น้อยกว่า 1 ปี        [2] 1 – 2 ปี  
  [3] 2 – 3 ปี             [4] มากกว่า 3 ปี    
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3.5 สาเหตุที่ทำให้ไม่สำเร็จการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  [1] ปัญหาเรื่องตารางเรียน     [2] ปัญหาครอบครัว 
  [3] ปัญหาเรื่องการทำงาน     [4] ปัญหาเรื่องการเดินทาง 
  [5] ต้องการเปลี่ยนที่เรียน     [6] ปัญหาเรื่องการเรียนในวิทยาลัยชุมชน 
  [7] อ่ืน ๆ (ระบุ) ..........................  

 

3.6 สาเหตุที่ตัดสินใจกลับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยชุมชนอีกครั้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  [1] จัดสรรเวลาได้      [2] ครอบครัวแนะนำ 
  [3] ต้องการวุฒิการศึกษาเพ่ือการทำงาน    [4] ย้ายที่อยู่มาใกล้วิทยาลัยชุมชนมากขึ้น 
  [5] จบการศึกษาจากที่อ่ืนแล้ว ต้องการเรียนเพ่ิม  
  [6] อ่ืน ๆ (ระบุ).......................... 

 
ตอนที่ 2 ภาวะการมีงานทำและการประกอบอาชีพของนักศึกษา 
4. ขณะนี้ท่านมีงานทำหรือไม่   [1]  มี   [2]  ไม่มี   
(* หากเลือกตอบ ข้อ 4[1] (มี) กรุณาตอบข้อ 4.1 – 4.3  หากเลือกตอบ ข้อ 4[2] (ไม่มี) ให้ข้ามไปตอบตอนที่ 3) 

4.1 อาชีพ  
  [1] เกษตรกร      [2] ประมง       [3] ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
  [4] รัฐวิสาหกิจ    [5] พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน  
  [6] ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ   [7] รับจ้าง  
  [8] พนักงานองค์การต่างประเทศ/ระหว่างประเทศ  
  [9] อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................... ....... 

4.2 สถานที่ทำงาน......................................อำเภอ..............................................จังหวัด.......... .....................
รหัสไปรษณีย์..............................................................โทรศพัท์.............................................................  

4.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน………………………………………บาท (โปรดระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น) 
 
ตอนที ่3  ความต้องการในการศึกษาต่อ 
5. เมื่อท่านสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนแล้ว ท่านต้องการศึกษาต่อหรือไม่ 
   [1] ศึกษาต่อ (ระบุสถานศึกษาที่ต้องการ/คาดว่าจะศึกษาต่อ) ...................................................... 
   [2] ไม่ศึกษาต่อ (ระบุเหตุผล) .........................................................................................................  
   [3] ยังไม่ตัดสินใจ 
 
6. ข้อเสนอแนะเพ่ือให้วิทยาลัยชุมชนดำเนินการปรับปรุง/พัฒนา/สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
.......................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ......................................... ....... 
....................................................................................................................................................................................  

 
- ขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถาม -  


