
 

 

ตวับ่งชี ้1.8 การมีงานทำและศึกษาตอ่ของผูส้ำเรจ็การศกึษา 

 คำอธบิาย 

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือ

ศึกษาต่อ โดยไม่นับ รวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จำแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางานและภาพรวมของ สถานศึกษา    

การประเมิน 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบ

อาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อเทียบกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา

โดยพิจารณาในภาพรวม ของสถานศึกษา   

การคำนวณ 

 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีงานทำ หรือศึกษาต่อ 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 

การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษา    

2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา    

3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา    

4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ 

ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ    

5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ    

6. มีผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   
 

ร้อยละ= 
X 100 



 

 

     เกณฑก์ารประเมนิ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 

ร้อยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 กำลังพัฒนา 
 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้  

  นายปรีดา  ธงไหล 

ทีมงานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

  นางอาภรณ์ศิริ   สมพันธ์ 

สรุปผลตัวบ่งชี้ที่ 1.8 

                           403  x 100  = ร้อยละ 93.72   ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   ค่าคะแนน  5 
                                 430 
หมายเหต ุ: 

1. วิทยาลัยมีกระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาของสถานศึกษาที่เป็นระบบ 

2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา จำนวน 320 คน 

3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา จำนวน      

110 คน   

4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ 

ประกอบอาชีพ อิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 305 คน    

5. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานทำ 

ประกอบ อาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ จำนวน 98 คน  

6. วิทยาลัยมีการจัดทำผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาที่มีงานทำ ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ

แยกเปน็ระดับชั้นปวช. / ปวส. และสาขาวิชา   

 



 

 

ผลสมัฤทธิ ์ 

การมีงานทำและศกึษาตอ่ของผูส้ำเรจ็การศึกษา ดา้นคณุธรรม จรยิธรรม และคณุลักษณะทีพ่ึงประสงค์ 

 วิทยาลัยได้จัดทำระเบียบข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาเพ่ือใช้สำหรับการติดตามข้อมูลของนักศึกษา     

ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาที่มี งานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ โดยใช้วิธีการดังนี้ 

1. วิทยาลัยจัดทำระเบียบประวัติส่วนตัว (ชื่อ ที่อยู่ ผู้ที่ติดต่อได้) ดำเนินการจัดเก็บ ก่อนสำเร็จ

การศึกษา 

2. วิทยาลัยให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษากรอกข้อมูลในแบบสอบถามสถานะภาพของผู้สำเร็จ

การศึกษาในช่วงการรับเอกสาร รบ. และ ใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 

3. วิทยาลัยให้นักศึกษากรอกข้อมูลของผู้สำเร็จการศึกษาในเว็บไซต์ของวิทยาลัย เพื่อเป็นฐานข้อมูล

ในการติดต่อประสานงานกับนักศึกษา 

4. วิทยาลัยมีการติดตามจากฝ่ายงานทะเบียนโดยการโทรศัพท์สอบถามสถานะภาพของผู้สำเ ร็จ

การศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษา 

5. ติดตามข้อมูลความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ปกครองของผู้สำเร็จ

การศึกษา ต่อการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย เพ่ือนำข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับในการ

พัฒนาวิทยาลัยต่อไป โดยจัดเก็บครั้งแรก เมื่อสำเร็จการศึกษา และครั้งต่อไปจัดเก็บข้อมูลสิ้นปี

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชิงปริมาณ :  ผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถาน

ประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 

403 คน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .3 ) ปีการศึกษา 2562             

ทีม่ีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ลำดับ สาขาวชิา 

จำนวน

นักศึกษาที่

สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน

นักศึกษาที่

ศึกษาตอ่ 

จำนวน

นักศึกษาที่

ทำงาน 

จำนวน

นักศึกษาที่

ศึกษาตอ่และ

มีทำงาน 

รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 50 45 4 0 49 

2 สาขาวิชาการตลาด 22 13 6 2 21 

3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

36 31 4 1 36 

4 สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว 

76 63 5 5 73 

5 สาขาวิชายานยนต์ 92 47 34 6 87 

6 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์  

15 11 1 1 13 

7 สาขาวิชาไฟฟ้า

กำลัง 

29 14 9 3 26 

รวม 320 224 63 18 305 

 

 

 



 

 

2. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2 ) ปีการศึกษา 2562      

ทีม่ีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ลำดับ สาขาวชิา 

จำนวน

นักศึกษาที่

สำเร็จ

การศึกษา 

จำนวน

นักศึกษาที่

ศึกษาตอ่ 

จำนวน

นักศึกษาที่

ทำงาน 

จำนวน

นักศึกษาที่

ศึกษาตอ่และ

มีทำงาน 

รวม 

1 สาขาวิชาการบัญชี 14 7 4 2 13 

2 สาขาวิชาการตลาด 10 4 2 1 7 

3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

12 5 4 0 9 

4 สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยว 

11 8 2 0 10 

5 สาขาวิชาการ

โรงแรม 

20 9 8 2 19 

6 สาขาวิชาเทคนิค

เครื่องกล 

26 2 22 2 26 

7 สาขาวิชา

อิเล็กทรอนิกส์  

11 6 3 0 9 

8 สาขาวิชาไฟฟ้า

กำลัง 

6 1 3 1 5 

รวม 110 42 48 8 98 

      

 

 



 

 

3. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐ

และเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ลำดับ ระดบั 

จำนวน
นักศึกษาที่

สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวน
นักศึกษาที่
ศึกษาตอ่ 

จำนวน
นักศึกษาที่

ทำงาน 

จำนวน
นักศึกษาที่
ศึกษาตอ่
และมี
ทำงาน 

รวม 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 320 224 63 18 305 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 110 42 48 8 98 

รวม 440 266 111 26 403 

 

จากตารางผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถาน

ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ จำนวน 403 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เชิงคุณภาพ :  รอยละของผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมา มีงานทํา          

ในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ    

1. รอยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .3 ) ปีการศึกษา 2562             

ทีม่ีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ลำดับ สาขาวชิา 

จำนวน

นักศึกษาที่

สำเร็จการศึกษา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษามีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวย

งานภาครัฐและเอกชนประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษา 

รอ้ยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 50 49 98.00 

2 สาขาวิชาการตลาด 22 21 95.45 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 36 36 100.00 

4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 76 73 96.05 

5 สาขาวิชายานยนต์ 92 87 94.57 

6 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  15 13 86.67 

7 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 29 26 89.66 

รวม 320 305 95.31 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. รอยละของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .2 ) ปีการศึกษา 2562             

ทีม่ีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ลำดับ สาขาวชิา 

จำนวน

นักศึกษาที่

สำเร็จการศึกษา 

จำนวนผูส้ำเรจ็การศึกษามีงาน

ทําในสถานประกอบการ หนวย

งานภาครฐัและเอกชนประกอบ

อาชีพอสิระหรอืศกึษา 

รอ้ยละ 

1 สาขาวิชาการบัญชี 14 13 92.86 

2 สาขาวิชาการตลาด 10 7 70.00 

3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 9 75.00 

4 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 11 10 90.91 

5 สาขาวิชาการโรงแรม 20 19 95.00 

6 สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล 26 26 100.00 

7 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์  11 9 81.82 

8 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 6 5 83.33 

รวม 110 98 89.09 

  

3. รอยละของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 ที่มีงานทําในสถานประกอบการ หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษา 

ลำดับ ระดบั 

จำนวน
นักศึกษาที่

สำเร็จ
การศึกษา 

จำนวนผูส้ำเรจ็
การศึกษามีงานทาํใน
สถานประกอบการ     

หนวยงานภาครฐัและ
เอกชนประกอบอาชีพ

อสิระหรอืศกึษา 

รอ้ยละ 

1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 320 305 95.31 

2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 110 98 89.09 

รวม 430 403 93.72 



 

 

จากตารางร้อยละผูสําเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปการศึกษาที่ผานมามีงานทําในสถาน

ประกอบการหนวยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาตอ คิดเป็นร้อยละ 93.72 

ตารางผลการประเมนิความพงึพอใจตอ่คณุภาพของผูส้ำเรจ็การศกึษา 

ลำดับ เกณฑ์การประเมนิ ระดบัคะแนนเฉลีย่ ระดบัคณุภาพ 

1 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 4.69 ดีมาก 

2 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ 4.69 ดีมาก 

3 ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 4.52 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลีย่ 4.55 ดีมาก 

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา มีผลการประเมินเฉลี่ย 4.55 

คะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก 

ผลสะท้อน  :  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาใน

การส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนประกอบอาชีพอสระหรือศึกษาต่อ  

           จากผลสรุปแบบสำรวจติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ที่สำรวจจากสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นักศึกษาทำงานหรือศึกษาต่อพบว่า มีผลการประเมิน 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4.69 

เกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งจากผลการประเมินมีสถานประกอบการที่ประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ

ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค ์โดยให้คะแนนเต็ม 5.00 จำนวน 9 แห่ง ดังนี้  

1. บริษัท ณรงค์การบัญชี 2504 จำกัด 

2. บริษัทปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋) 

3. บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด สาขาเชียงใหม่ 

4. หจก.นพรัตน์โปรเฟส สาขาสันทราย 

5. บริษัท เชี่ยวชาญวิศวกรรม จำกัด 

6. ภัทรการไฟฟ้า  



 

 

7. อู่ชัยบริการเชียงใหม่ 

8. คีรีธารา บูติก รีสอร์ท 

9. บริษัท เอสดีเจ มอเตอร์ (ฮุนได เชียงใหม่) 

ซึ่งสถานประกอบการ 6 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่งเป็นสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือในการจัด

การศึกษาระบบทวิภาคี เมื่อนักศึกษาสำเร็จการสถานประกอบการได้รับนักศึกษาเข้าร่วมทำงานกับ

สถานประกอบการ 

จุดเด่น 

1.  นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถประกอบอาชีพอิสระและได้ทำงาน  

     ภายใน 1 ปี  

2. การติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน

๑ ปี โดยให้มีความสะดวกและบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงาน  

3. สถานศึกษามีการกำหนดงานการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัย         

เพ่ือติดตามผู้สำเร็จการศึกษาไว้ในทุกรูปแบบ เช่น กรอกข้อมูลเบื้องต้นในวันมารับวุฒิการศึกษา  

การจัดเตรียมครูที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หรือ ครูประจำแผนก/สาขาวิชาเพ่ือ ช่วยเหลือ      

แนะนำนักศึกษาให้สามารถหางานทาท่ีมั่นคงหลังสำเร็จการศึกษา  

4. วิทยาลัยมีช่องทางให้นักศึกษากรอกข้อมูลทางเว็บไซร์ของวิทยาลัยทำให้มีข้อมูลที่สามารถติดต่อ

ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีเป็นปัจจุบัน 

จุดควรพัฒนา 

1. ควรเพ่ิมช่องทางในการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยเพ่ิมช่อง

ทางผ่านโซเชียล เช่น Line , facebook สำหรับการติดตามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา รวมถึงการ

ประเมินคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถกติดต่อได้ควรติดต่อผู้ปกครองเพ่ือติดตามข้อมูล

ของผู้สำเร็จการศึกษา และควรจัดส่งจดหมายติดตามสถานะภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ให้กับ

นักศึกษาเพ่ือติดตามข้อมูล 


