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ค ำน ำ 

  คู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เป็นเอกสารที่

จัดท าขึ้นเป็นแนวทางในการติดตามการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิต เพ่ือสะท้อนไป

ที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้  

การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา

นั้นๆ ซ่ึงเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ต้องจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และเป็นตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ส านักงานประกันคุณภาพ

การศึกษาและสารสนเทศ จึงได้จัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น 

  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าคู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิตฯ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับหลักสูตร คณะ  

จักได้น าผลการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผล ไปด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

 

                  (นางสาวเต็มศิริ  ชิดดี)                                                                  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     

  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ   
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้จัดท ำมำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตบัณฑิต เช่น 

เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้ำหมำยกำรจัด

กำรศึกษำที่ผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ ซึ่งเป็นกำรประกันคุณภำพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ

สื่อสำรให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภำพของบัณฑิตที่ผลิตออกมำเป็นไป

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

 คุณภำพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ โดยพิจำรณำจำกผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรมีงำนท ำ และคุณภำพผลงำนวิจัยของ

นักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำในปีกำรศึกษำนั้นๆ  

กำรด ำเนินงำนติดตำมผลบัณฑิต มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่ง

ข้อมูลผ่ำนระบบฐำนข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตที่จัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ

แห่งชำติ (สกอ.) ทุกปี เพ่ือแสดงถึงคุณภำพของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำ และเป็นข้อมูลกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำฯ ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต (ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ กำรได้งำนท ำหรือผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตในช่วงก่อนซ้อมพิธีรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตรจนถึงวันซ้อมใหญ่ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ โดยกำรน ำระบบฐำนข้อมูลภำวะกำร

มีงำนท ำของบัณฑิตเชื่อมโยงลิ้งค์ไว้กับระบบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตที่

ลงทะเบียนผ่ำนระบบจะต้องตอบแบบส ำรวจดังกล่ำวก่อนจึงจะสำมำรถยืนยันกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีรับ

พระรำชทำนปริญญำบัตรได้ กำรติดตำมและเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตจึงเป็นข้อมูลที่ตรงตำมควำมจริง 

เนื่องจำกบัณฑิตเป็นผู้บันทึกข้อมูลด้วยตนเองและถูกก ำหนดสิทธิให้สำมำรถกรอกข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว และ

ยังเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร/คณะ ในกำรติดตำมบัณฑิตที่ยังไม่ตอบข้อมูลผ่ำนระบบให้เข้ำมำกรอกข้อมูล

เพ่ิมเติม เพ่ือน ำผลกำรติดตำมบัณฑิตมำวิเครำะห์ สรุปผล และรำยงำนผลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 



๒ 
 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถน าปฏิบัติงานได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รองรับการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

2. เพ่ือประโยชน์แก่ผู้รับผิดชอบรายงานข้อมูลการติดตามผลบัณฑิต ได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
งานระบบฯ มากยิ่งขึ้น และน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ  
 
ขอบเขตของกำรจัดท ำคู่มือ 

 คู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางด าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษา และเป็นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับ
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่  ๒ บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา                    
และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ทุกปี เพ่ือแสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา เพ่ือน าผลการติดตาม
บัณฑิตมาวิเคราะห์ สรุปผล และเป็นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีกำรปฏบิัติงำน 
 

1. กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1.1 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่

เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า 3) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดย สถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้อง ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ 
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 
ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

1.2 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนำ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า 3) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และ แก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้ง มีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามควา ม
หลากหลาย ทั้งการพัฒนาฐาน ราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อน
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ภาคการผลิตในชนบท ท้องถิ่นและ ระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละ
กลุ่มเหล่านี้ จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง อุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมี
นัยส าคัญ อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตาม พันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์ สามารถปรับจ านวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน  โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไก
ร่วมกันในการประกันคุณภาพ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และใน
ระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะ
ให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน 
รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดั งกล่ าว  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี  2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ  

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี           
จัดฝึกอบรม สนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิตจริงในชุมชน 
สถาบันสนับสนุน รองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาส เรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับ
การด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 

กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่ม 
สาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ รวมทั้ง
สาขา วิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีค วามรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมี
บทบาทในการพัฒนา ภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 
ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็น สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี 

กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา
เอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเน้นการ
ท า วิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของ ประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ ทฤษฎีและข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม 
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม  

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการประชุมครั้งที่ 6/2553 วันที่ 25 กันยายน 2553 ได้ก าหนด
จุดเน้นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเภทหรือกลุ่มสถาบัน “กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี” 
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 1.3 กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท ามำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจใน
การจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข 
สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิต
บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2552 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือเป็นหลักในการจัดท ามาตรฐานด้านต่าง เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันใน
การผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.4 หลักเกณฑ์และ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2557 
(คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗) 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระ
ในการเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน
การด าเนินการ ของสถานศึกษา เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาและ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช้ ต้อง
สนองต่อเจตนารมณ์ของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พัฒนาขึ้น หรือเป็นระบบที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได  ้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน เช่น ระบบ AUN-QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ 
โดยผ่านการพิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อต้นสังกัด เพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553  

1.5 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรอบใหม่ (พ.ศ.2557-2561) (คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า ๑4) 
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  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ จะมุ่งเน้นที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่
สถาบันอุดมศึกษา ก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต ในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตาม
คุณภาพผลการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา 
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมิน คุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้ ง
มีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในคุณภาพของ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

1.6 กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 255๗ หน้า ๑๖) 
 กระบวนการประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร  
(PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ  

- การร่วมกันวางแผน (Planning) - เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน า
ผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 

- การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing) - ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานและเก็บ
ข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา 

- การร่วมกันตรวจสอบ (Checking) – ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม หรือ เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป  

- การร่วมกันปรับปรุง (Action) - วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
คณะกรรมการบริหาร ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งน าข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย) มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและ
เสนอใช้งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน ก าหนดไว้ดังนี้ 
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว  
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6. สถาบันน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดท ารายงาน การ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน  

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร คณะวิชา พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปี
การศึกษาถัดไป  

8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สถาบันแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามล าดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เช่น หลักสูตร
สาขาวิชาเดียวกันทั้ง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
 
2. ระบบภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

ระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต เป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น 
เพ่ือใช้ติดตามข้อมูลตามองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 : พิมพ์ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2560) ที่อธิบายไว้ว่า  

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน         
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษา
จะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึก และความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริม การด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมาย การจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ใน        
แต่ละหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า  และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัว
บ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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- ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายพัฒนาซอฟต์แวร์กลางเพ่ือรวบรวมข้อมูลภาวะการ

มีงานท าของบัณฑิตทุกสถาบันอุดมศึกษา ระบบสามารถรายงานผลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในระดับ
ภาพรวมของประเทศ และระดับของสถาบันอุดมศึกษาท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ทันกาล ระบบจะช่วยให้บัณฑิตสามารถตอบแบบส ารวจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่
จ ากัดเวลา และสถานที่ และสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต และผู้ประกอบการในด้านความต้องการ
แรงงานและการมีงานท าผ่านระบบ นอกจากนี้สถาบันอุดมศึกษายังสามารถใช้ข้อมูลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิตในการปรับกระบวนการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ได้มากขึ้น
ระบบภาวะการมีงานท าประกอบด้วยระบบบริการต่างๆ ดังนี้ 

1. ระบบบริการส าหรับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้แก่ ระบบการเรียกดูข้อมูล
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตและรายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในภาพรวมของทุกสถาบันและแยกแต่
ละสถาบันได้ ระบบการบันทึกการประกาศข่าว ระบบการจัดการข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ข้อมูลสถาบัน ข้อมูล
หลักสูตร ข้อมูลสาขาวิชา รวมทั้งการจัดการข้อมูลผู้ใช้ และก าหนดระดับสิทธิของผู้ใช้และระบบการบันทึก
ปฏิทินวันรับปริญญา 

2. ระบบบริการส าหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ ระบบการจัดส่งข้อมูลบัณฑิต และข้อมูลแบบส ารวจ
เข้าสู่ระบบ ซึ่งสามารถเลือกวิธีการจัดส่งข้อมูลได้ระหว่างการ import ข้อมูลหรือการบันทึกข้อมูลบัณฑิตและ
ข้อมูลแบบส ารวจเข้าสู่ระบบโดยตรง ระบบแสดงรายงานภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในภาพรวมสถาบันหรือ
หน่วยงานย่อยในสถาบัน ระบบฝากประกาศรับสมัครงานศึกษาจากสถาบันต่างๆระบบบริการต่างๆ มีข้ันตอน
การจัดเตรียมฐานข้อมูลดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ 1 กำรน ำเข้ำข้อมูลบัณฑิตเข้ำสู่ระบบ กรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีฐานข้อมูลเอง 

1. สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบข้อมูลก่อน import เข้าสู่ระบบ โดยดาวน์โหลดโปรแกรมการ
ตรวจสอบข้อมูลในเมนู import และดูรายละเอียดจากคู่มือการใช้งานระบบของสถาบันอุดมศึกษา 

2. เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้ import ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ 
3. เมื่อ import ข้อมูลแล้วสถาบันอุดมศึกษาสามารถติดตามรายงานผลการส่งข้อมูลได้ผ่านระบบ 

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่มีระบบฐานข้อมูล 
3.1 น าข้อมูลของบัณฑิตผ่านโปรแกรม Access ที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและท าการตรวจสอบ

ข้อมูล 
3.2 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว import ข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

 
ขั้นตอนที่ 2 กำรติดตำมบัณฑิตเพื่อตอบแบบส ำรวจ 

กรณีท่ี 1 สถาบันอุดมศึกษาแจ้งให้บัณฑิตเป็นผู้ตอบแบบส ารวจ โดยมีเป้าหมายตามรายละเอียด
ตัวชี้วัดที่ 14 โดยบัณฑิตต้องใช้ username และ password ตามท่ี สกอ. ก าหนดซึ่งดูรายละเอียดได้ตาม
ส าเนาหนังสือแจ้งการใช้งานระบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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กรณีท่ี 2 สถาบันอุดมศึกษาเก็บแบบส ารวจและท าหน้าที่น าข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยใช้username และ 
password ของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ สกอ. แจ้ง รายละเอียดตามส าเนาหนังสือแจ้งการใช้งานระบบ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
 
ขั้นตอนที่ 3 กำรประกำศรับสมัครงำนผ่ำนระบบภำวะกำรมีงำนท ำฯ 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. สามารถประกาศรับสมัครงาน และคัดเลือกบัณฑิตจากการฝาก
ประวัติในระบบไว้ เพ่ือหาบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจากระบบนี้ได้ โดยใชu้sername และ password ที ่
สกอ. แจ้งเข้ามาใช้งานระบบ 
 
3. กำรติดตำมผล (Follow-up Study) 

กู๊ด (Good. 1973 : 539) ได้อธิบายว่า การติดตามผล หมายถึง “การประเมินความก้าวหน้าของ
บุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเครื่องมือและกระบวนการวัด”เชอร์ทเซอร์ และสโตน (Schertzer and 
Stone. 1981 : 374-375) กล่าวว่า การติดตามผล คือ วิธีการหนึ่งที่จะมาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดว่า
บุคคลมีการพัฒนาส าหรับนักเรียนนักศึกษาที่จบไปแล้ว  เขาสามารถเรียนรู้ เข้าใจหรือปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ต่างๆ และมีการพัฒนาพลังส าเร็จการศึกษาหรือไม่เพียงใด และการติดตามผลยังเป็นทางหนึ่งจะ
ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นต่างๆ ของเขา 

สตูป และวาลกิสท์ (Stoops and Wahlquist. 1985 : 196) กล่าวว่าการศึกษาติดตามผลผู้ส าเร็จ
การศึกษา เป็นวิธีการที่ท าให้ทราบถึงคุณภาพ และข้อบกพร่องของผู้ส าเร็จการศึกษาผลที่ได้จากการติดตามผล
ผู้ส าเร็จการศึกษา จะเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น ซ่ึง
จะเป็นประโยชน์ทั้งตัวผู้บริหารและผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ อีกทั้งยังได้ทราบผลผลิตสถาบันที่ได้ส าเร็จการศึกษาไป
แล้วด้วย 

ชาญชัย อินทรประวัติ และคณะ (2539 : 184) กล่าวว่าเป็นการติดตามศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ
นักศึกษาท่ีออกไปประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดบริการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาซึ่งจะเข้ามารับ
บริการศึกษาในรุ่นต่อๆ ไป 

นิศา ชูโต (2545 : 242-245) กล่าวในบทความว่า การติดตามงาน (Monitoring) เป็นกระบวนการ
ประจ าที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน ก็คือเป็นการควบคุมเฝ้าระวังดูแลก ากับของฝ่ายจัดการ  เพ่ือ
ตรวจสอบเป็นระยะๆ ว่ามีการปฏิบัติงานจริง กิจกรรมต่างๆ ที่จัดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงกลุ่มเป้าหมาย 
ตรงตามเวลาที่วางไว้ในแผนงานหรือไม่ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งการติดตามงานเป็นส่วนของกระบวนการ
จัดการให้งานมีประสิทธิภาพกล่าวคือจัดการให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ  (ได้ผลงานมากแต่เสียค่าใช้จ่าย
น้อย งานมีคุณภาพดี ราคาย่อมเยา) ได้ประโยชน์คุ้มทุน คุ้มค่า ฯลฯ การติดตามงานก็เพ่ือแก้ไขปัญหาในขณะ
ปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีนั่นเอง 

สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2549 : 223) กล่าวว่า การติดตามผลเป็นการศึกษาเชิงประเมินหลักสูตรและ
โปรแกรมว่าผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติสมเจตนารมณ์ของจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือไม่มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพียงใด ผลจากการศึกษาจะช่วยในการปรับปรุงหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า การติดตามผล หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของบุคคลในการ
ปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือและกระบวนการในการวัด เพ่ือส ารวจว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานจริงเพียงใด มีอุปสรรคอะไรบ้าง จะได้น าผลมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นวิธีส าคัญ
ที่จะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและข้อบกพร่องของผู้ส าเร็จการศึกษาผลที่ได้จากการติดตามผลจะเป็น
แนวทางในการพิจารณาปรับปรุง หลักสูตร การเรียนการสอนให้ดีขึ้น นอกจากนี้การศึกษาการติดตามผลผู้ที่
ส าเร็จการศึกษาไปแล้วยังเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา การติดตามผลการศึกษานี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาการปรับตัวของผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วในด้านต่างๆ  คือ 
ด้านอารมณ์ สังคม และร่างกายตลอดจนเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา
อีกด้วย (บุญจิตต์ณ ล าเลียง, 2512 : 10) 
 
4. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมผล 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการติดตามผล ดังนี้ 
เวนทลิ่ง (Wentling. 1980 : 141-144) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามผลไว้ ดังนี้ 

1. เพ่ือส ารวจอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 
2. เพ่ือส ารวจความต้องการตลาดแรงงาน 
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
4. เพ่ือหาข้อมูลต่างๆ ส าหรับเปิดอบรมระยะสั้นๆ ให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาออกไปแล้ว 
5. เพ่ือส ารวจถึงสถานภาพการศึกษาต่อ และการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
6. เพ่ือประเมินผลงานของหน่วยบริการต่างๆ ที่จัดท าข้ึน เช่น หน่วยบริการแนะแนวหน่วย
บริการให้ค าปรึกษา และหน่วยจัดหางาน 
7. เพ่ือศึกษาลักษณะงานที่แท้จริงของต าแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ที่หน่วยงานนั้นๆต้องการ 
8. เพ่ือเน้นให้เห็นถึงวัตถุประสงค์เบื้องต้นของการศึกษาสายอาชีพให้กับนักศึกษาก่อนที่จะ
จบออกไปท างาน 
9. เพ่ือด าเนินการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เพ่ือเสนอรายงานต่อผู้บริหารหรือส่วน
ราชการอ่ืนๆ ที่ต้องการ 

ดนัย สุธีพจน์ (2533 : 12) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการติดตามผลไว้ว่า 
1. เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการศึกษา 
2. เพ่ือประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการฝึกงานของนิสิต
นักศึกษาท่ีทางสถานศึกษาจัดให้ 
3. เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร และการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4. เพ่ือน าข้อมูลด้านการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในการท างานและการเตรียมตัวเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานของนิสิต
นักศึกษาปัจจุบัน 
5. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันและสถานศึกษา 
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อัฒรัตติ ไชยสิทธิ์ (2543 : 11) ได้กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการติดตามผลสรุปว่า เพ่ือทราบข้อ
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาต่างๆ ที่นักเรียนต้องประสบหลังจากออกจากโรงเรียนแล้วน าข้อมูลต่างๆ มา
ใช้ในการประเมินผลปรับปรุงโครงการเรียนการสอนให้ดีขึ้นตรวจสภาพความพร้อมของศิษย์เก่าในแง่ของงาน
หรือศึกษาต่อ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในปัจจุบัน ทราบความคิดเห็นของศิษย์เก่าเกี่ยวกับการปรับปรุง
โครงการต่างๆ ของโรงเรียนให้สนองความต้องการของนักเรียนได้ดีที่สุดและได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการ
ติดตามผลโดยสรุปได้ดังนี้ การติดตามมีจุดประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้จบหลักสูตรการศึกษาออกไป  สามารถที่จะ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ และการติดตามผลยังเป็นวิธีการที่จะได้ทราบถึงความต้องการของ
นักเรียนและจะได้ข้อมูลที่ได้มาพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมจัดแผนการเรียนต่างๆ  ให้
เหมาะสมต่อไป 

อรรถพล สังขวาสี (2544 : 27) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการติดตามผลว่า เพ่ือประเมินหลักสูตร
การศึกษาประเมินผลการจัดประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน และการฝึกงานของนิสิตนักศึกษาท่ีทาง
สถานศึกษาจัดให้ น าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรการสอนให้ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม น าข้อมูล
ด้านการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมาวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานและการเตรียมตัวเพ่ือ
แก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานของนิสิตนักศึกษาปัจจุบัน และเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์
ปัจจุบันและสถานศึกษา 

อุษณีย์ เย็นสบาย (2533 : 93) ได้สรุปว่าการติดตามผลมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประเมินผล
ความสามารถในการด ารงชีวิต และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่มีต่อการจัดการศึกษาที่
สถาบันการศึกษาได้จัดว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 

สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (2546 : 5) กล่าวว่าการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมากต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยมีจุดประสงค์ทีส่ าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเกิดความรู้สึกว่าโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษายังเห็น
ความส าคัญของเขาอยู่ ท าให้เกิดความผูกพันต่อกัน และยินดีจะช่วยเหลือเมื่อสถาบัน
ต้องการ 
2. จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาในการประเมินหลักสูตร และพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และตลาดแรงงานต่อไป 
3. ท าให้ได้ข้อมูลมาใช้เป็นข้ออ้างอิงในการประกอบการตัดสินใจแก่นักศึกษาในปัจจุบันที่จะ
ตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อหลังจากท่ีส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 

จากการศึกษาสามารถสรุปวัตถุประสงค์ของการติดตามผลบัณฑิตไดว้่า เป็นการตรวจสอบความพร้อม
ของบัณฑิตในแง่ของงานหรือศึกษาต่อ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใน
ปัจจุบัน และทราบความคิดเห็นข้อเสนอแนะของบัณฑิตเก่าเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันให้
สนองความต้องการ และน าข้อมูลมาประเมินการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
 

5. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมผล 
การติดตามผลเป็นวิธีการที่ส าคัญที่จะท าให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและข้อบกพร่องของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา ผลที่ได้จากการศึกษาติดตามผลจะเป็นข้อมูลและแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนให้ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ก าลังศึกษาอยู่ คือสามารถใช้อ้างอิงในการฝึกอบรม
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ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันและการพัฒนาจัดการศึกษาเพ่ิมเติมให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ความสนใจ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสถาบันที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (Erickson, 1947: 9) ตามธรรมชาติของ
คนเรา เมื่อได้ท างานใดส าเร็จลงก็อยากทราบว่าผลงานที่ได้กระท าส าเร็จแล้วนั้น  ดีหรือไม่อย่างไร การ
ตรวจสอบเช่นนี้จะช่วยให้การท างานเรื่องเดียวกันในครั้งต่อไปได้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ  ในเรื่องของการ
ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาก็เช่นกัน ได้ทราบจุดที่ดีและจุดบกพร่องของหลักสูตร ทราบปัญหาความต้องการ
ความจ าเป็น 

บุญจิตต์ ณ ล าเลียง (2512 : 10) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการติดตามผล ที่มีต่อบุคคลต่างๆ ซ่ึง
สรุปได้ดังนี้ คือ 

1. ผู้ที่ส าเร็จการศึกษา การติดตามผลจะช่วยผู้ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้วให้ได้งานเร็วที่สุด
เท่าท่ีจะเร็วได้ นอกจากนั้นยังจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ควรจะจัดให้มีขึ้นใน
โรงเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนต่อไป 
2. ผู้ให้ค าปรึกษาการติดตามผล จะเป็นการตรวจสอบผลส าเร็จของโครงการแนะแนวและ
ความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา ผลที่ได้รับจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการที่จะพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขโครงการในอนาคตต่อไป 
3. หน่วยบริการจัดหางาน การที่ได้ทราบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าท างานหรือไม่ หน่วย
บริการจัดหางานจะได้ใช้ในการพิจารณาบรรจุผู้ทีย่ังไม่ได้เข้าท างาน ให้ไดง้านที่เหมาะสมกับ
ความสามารถของผู้นั้นมากที่สุด 
4. ผู้บริหารหรือผู้จัดท าหลักสูตร ผลที่ได้จากการติดตามผลจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น แล้วยังจะได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ เช่น การปรับตัว 
และสังคม เป็นต้น 

สาคร สุขศรีวงศ์ (2550 : 25-27) ได้สรุปความส าคัญและประโยชน์ของการติดตามประเมินผลได้ 4 
ประเด็นส าคัญ ดังนี้คือ 1) ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงสามารถจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและการพัฒนา 2) ท าให้วางแผนได้ตรงเป้าแก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 3) ช่วยให้
ด าเนินการ ตามแผนได้ราบรื่นสามารถปรับปรุงแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมมาก
ขึ้น และ 4) ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบผลส าเร็จแล้วสิ่งใด
ยังต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่การตัดสินใจไปสู่สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการซึ่งเป็น
การวนครบวงจร ดังนั้น ถ้ามีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพย่อมท าให้ทราบปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริง การวางแผนสามารถท าได้ตรงตามเป้าหมายหรือสามารถปรับปรุงแก้ไขหรือปรับแผนให้เหมาะสม
มากขึ้น ทราบผลการด าเนินงานของงาน/โครงการเมื่อเริ่มวางแผนอีกก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนเที่ยงตรงและเป็น
ปัจจุบัน วงจรของแผนก็จะครบสมบูรณ์ สามารถเป็นเครื่องมือในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

อุบลวรรณ เจียมศรีพงษ ์(2535 : 9) ที่กล่าวว่าการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นวิธีการส าคัญที่จะท า
ให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ข้อบกพร่องปัญหาของผลผลิตที่ผลิตออกไปในด้านการศึกษา และเป็นสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา รวมทั้งนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
จะได้ทราบแนวทางแก้ไข ปรับปรุงตั้งแต่หลักสูตร ระบบการศึกษา และวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนการ
สอน และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส าเร็จกับสถาบันให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น 

อัฒรัตติ ไชยสิทธิ์ (2543 : 12) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการติดตามผลผลิตพอสรุปได้ว่า ธรรมชาติ
ของคนเมื่อท างานเสร็จแล้ว ก็อยากจะทราบว่าผลงานนั้น เป็นอย่างไร ดีหรือไม่ การตรวจสอบจะช่วยท าให้
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การท างานในครั้งต่อไปพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ ในการเรื่องการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาก็เช่นเดียวกัน นับเป็น
การตรวจสอบผลงานที่จะท าให้สถาบันการศึกษาได้ประเมินหลักสูตร ทราบถึงจุดดี จุดบกพร่อง ได้ทราบถึง
ปัญหา ความต้องการความจ าเป็นของสังคมและของผู้ส าเร็จการศึกษา ในการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาช่วย
ให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพและข้อบกพร่องของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรกระบวน การเรียนการสอน และปรับปรุงบริการต่างๆ ที่สถาบันจัดให้
นักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในนักศึกษารุ่นต่อไป 

 
6. วิธีกำรในกำรด ำเนนิกำรติดตำมผล 

การติดตามผลมีวิธีการในการด าเนินการหลายประการ และนักวิชาการให้ความเห็นไว้ดังนี้ 
อัฒรัตติ ไชยสิทธิ์ (2543 : 13-14) ได้กล่าวถึงวิธีการในการด าเนินการติดตามผลว่าจะต้อง

ด าเนินการไปเป็นขั้นตอนเพื่อให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติ คือ 
1. ด าเนินจัดตั้งคณะกรรมการแผนงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนทางฝ่ายบริหารงานโรงเรียน
ฝ่ายบริหารแนะแนว ผู้แทนจากชุมชน รวมทั้งนายจ้าง และผู้แทนนักเรียน 
2. แสดงเหตุผลหรือความจ าเป็นและก าหนดวัตถุประสงค์ในการติดตามผล 
3. ก าหนดวิธีการในการด าเนินงานและก าหนดนโยบายในการด าเนินงาน 
4. ก าหนดระยะเวลาส าหรับท าการติดต่อกับบุคคลต่างๆ ซึ่งการติดต่อนี้ ควรจัดท าเป็นระยะ
โดยสม่ าเสมอ เช่น ท าเป็นประจ าทุกปี หรือท าเป็นระยะปีที่ 1 , 3 และปีท่ี 5 เป็นต้น 

5. คัดเลือกและก าหนดกลุ่มนักเรียน นายจ้างหรือบุคคลอื่นๆ ที่ท าการติดต่อเพ่ือบริการ
ติดตามผล 
6. ศึกษาแนวการด าเนินงานขององค์การอ่ืนๆ เพ่ือความรู้ในการด าเนินงาน 
7. คัดเลือกและก าหนดตัวบุคคลที่จะท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงาน ซึ่งบุคคลขณะนี้
ต้องมีเวลาในการด าเนินงาน และมีความเต็มใจที่จะท างานนี้ 
8. จัดเตรียมหรือหาแบบฟอร์มที่จ าเป็น ส าหรับใช้ในการให้บริการนี้ควรจะได้ก าหนดตกลง
กันเสียก่อนว่าจะท าในด้านใดบ้าง จะใช้วิธีใด จะท ากับใคร จ านวนเท่าไร 
9. ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน ก าหนดวันรายงานผลการ
ด าเนินการติดตามผล 
10. ด าเนินการติดต่อและบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ให้บรรลุผลส าเร็จ 
11. จัดระเบียบสรุปและแปลความหมายของข้อมูลที่รวบรวมมาได้แล้วน ามาใช้ประโยชน์
ต่อไป 

เวนทลิ่ง (Wentling. 1980 : 160-178) ได้กล่าวไว้โดยสรุปดังนี้ 
1. ก าหนดกลุ่มประชากรที่จะติดตามและในการติดตามผลนั้นจะต้องก าหนดไว้ว่าจะศึกษา
ช่วงระยะเวลาปีการศึกษาใด และจ านวนประชากรที่จะศึกษาว่ามีจ านวนเท่าใด 
2. เลือกวิธีการที่จะใช้ในการติดตามผล เพราะเทคนิควิธีการมีหลายวิธี ผู้วิจัยต้องเลือก
ก าหนดเอาไว้ 
3. การส่งข้อมูลกลับคืน จ านวนข้อมูลที่ได้กลับคืนมาผู้วิจัยต้องค านึงถึงให้มากเพราะถ้าได้รับ
ข้อมูลกลับคืนมาน้อยย่อมท าให้งานวิจัยนั้นได้ผลออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร ดังนั้นในการสร้าง
เครื่องมือหรือแบบสอบถามส าหรับงานติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาต้องออกแบบให้ดีเพราะ
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ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะไม่ตอบกลับคืนมา ถ้าพบว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีสาระส าคัญอ่าน
แล้วไม่เข้าใจมีความสงสัยเกิดขึ้น ข้อมูลที่ตอบไปจะมีผลเสียต่อผู้ตอบ และการใช้เวลามากใน
การตอบแบบสอบถามซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้วิจัยจะต้องระมัดระวังในการออกแบบสอบถามให้
ดีและจะต้องหาวิธีการต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลับคืนมามากที่สุดเท่าที่จะมากได้4. ส ารวจที่
อยู่ของกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา หลังจากได้จ านวนประชากรที่จะศึกษาแล้วต้องส ารวจรายชื่อ
พร้อมทั้งที่อยู่ที่สามารถจะติดต่อได้แน่นอน เพ่ือจะได้ส่งแบบสอบถามไปให้โดยทางไปรษณีย์
ส าหรับผู้ที่อยู่ห่างไกล 
5. จัดการส่งแบบสอบถามให้กลุ่มประชากรที่จะศึกษา เพ่ือสะดวกในการส่งกลับคืนผู้วิจัย
ควรจัดพิมพ์ที่อยู่ถึงตนเองพร้อมทั้งติดแสตมป์ไว้ให้เรียบร้อย 
6. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ควรได้รับกลับคืนมาร้อยละ 80 % หรืออย่างต่ าต้อง
ประมาณ 60% แต่ผลที่ได้อาจไม่ดีนัก 
7. การจัดกระท าข้อมูล หลังจากได้รับข้อมูลกลับคืนมาเพียงพอแล้วขั้นตอนต่อไปน าข้อมูล
เหล่านั้นมาจัดแยกเพ่ือท าการวิเคราะห์ผล ถ้ามีการจัดกระท าข้อมูลมากก็ควรป้อนข้อมูลเข้า
เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าข้อมูลไม่มากนักก็สามารถจัดท าเองได้โดยเสนอผลการวิเคราะห์ใน
รูปตารางแจกแจงตามความถี่และเทียบค่าร้อยละ 

ดังนั้น วิธีด าเนินการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาจึงสามารถกระท าได้ในหลายลักษณะทั้งที่เป็นไปตาม
โอกาสอ านวยให้และด าเนินการติดตามผลอย่างมีระบบ  แต่วิธีติดตามผลให้มีประสิทธิภาพนั้น จักต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นระบบโดยมีการวางแผน มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามผล
เพ่ือให้ครอบคลุมและชัดเจน ตลอดจนการก าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อด าเนินการติดตามผลน าผลที่ได้
ไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ให้เหมาะสม 
 
7. ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมผล 

อุษณีย์ เย็นสบาย (2533 : 35) และระวีวรรณ ชินะตระกูล (2537 : 218) ได้เสนอแนะวิธีการ
ติดตามผลโดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการติดตามผลให้เหมาะสมกับวิธีการโดยสรุปดังนี้ 

1. ใช้แบบสัมภาษณ์ การใช้เครื่องมือวิธีนี้จัดเป็นวิธีที่ดีที่สุดและมีคุณค่าในแง่ของการติดตาม
ผลเพราะจะได้ข้อเท็จจริงต่างๆ ค่อนข้างมากแต่มีข้อเสียที่ใช้เวลามากในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
2. ใช้แบบสังเกต การใช้เครื่องมือวิธีนี้ส่วนใหญ่ใช้ได้ดีในการติดตามผลผู้เรียนที่อยู่ใน
สถานศึกษาตามปกติหรือเพ่ือพิจารณาใกล้ชิดและละเอียดรอบคอบในพฤติกรรมของผู้ที่
ต้องการติดตาม 
3. การใช้แบบสอบถาม การใช้เครื่องมือวิธีนี้เป็นที่นิยมใช้มากท่ีสุดในการติดตามผล 
เนื่องจากเป็นวิธีที่ประหยัดสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้แม้กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการติดตามจะอยู่
ห่างไกลและถือว่าผู้ตอบตอบด้วยความจริงใจ 
4. การใช้ศึกษารายกรณี (Case Study) และการประชุมปรึกษารายกรณี (Case 
Conference) ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญร่วมกันซึ่งเป็นวิธีที่มีคุณค่าในแง่ของการ
ติดตามเฉพาะบุคคลเป็นกรณีพิเศษ จะเห็นว่าการใช้แบบสอบถามเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุด 
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ในกรณีที่กลุ่มท่ีต้องการติดตามอยู่กระจัดกระจายในส่วนภูมิภาคและเป็นวิธีที่สะดวก
ประหยัดที่สุด 

วัชร ีทรัพย์มี (2521 : 87-88) ได้เสนอเครื่องมือหลายแบบที่นิยมใช้ในการด าเนินการติดตามผล 
ได้แก่  วิธีการสัมภาษณ์ การประชุมศิษย์เก่า และวิธีใช้แบบสอบถาม ดังนี้ 

1. วิธีการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวกับนักเรียนกับบุคคลต่างๆ ในโรงเรียน หรือกับผู้ปกครอง 
วิธีนี้มีข้อดีคือการสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ผู้รับสัมภาษณ์สามารถสร้างสัมพันธภาพกับผู้ให้สัมภาษณ์
ได้ดีกว่าวิธีอ่ืนซึ่งจะท าให้ได้ความจริงและข้อมูลมากกว่าวิธีอ่ืน และถ้าผู้รับการสัมภาษณ์ยังไม่
เข้าใจค าถาม ผู้สัมภาษณ์สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ แต่วิธีนี้มีข้อบกพร่องคือ เสียเวลามาก
เพราะต้องติดตามสัมภาษณ์เป็นรายๆ ไปและผู้สัมภาษณ์ต้องมีความช านาญในการสัมภาษณ์ 
ตลอดจนต้องมีการจัดท าข้อสัมภาษณ์อย่างมีระบบ มิฉะนั้นข้อมูลที่ได้รับจะกระจัดกระจาย
มาก 
2. วิธีประชุมศิษย์เก่าเพ่ือไต่ถามความเคลื่อนไหวของศิษย์เก่า ครู และนักแนะแนวควรจะ
ติดต่อกับนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล้วอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้แทนรุ่นต่างๆ เพ่ือประโยชน์
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
3. วิธีใช้แบบสอบถามเพ่ือติดตามผล วิธีการนี้เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับการติดตามผลนักเรียนที่
ออกจากโรงเรียนไปแล้ว ข้อดีของวิธีนี้คือ ประหยัดเวลาแต่มีปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมที่อยู่
ของนักเรียนซึ่งท าได้ยาก และจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืนนั้นได้คืนมาเป็นจ านวนน้อยท า
ให้การวิเคราะห์ผลเชื่อถือได้น้อยแต่การที่จะขจัดข้อบกพร่องต่างๆ อาจท าได้ดังนี้ คือ ด้าน
การรวบรวมที่อยู่ของนักเรียนที่จะจบการศึกษาก่อนโรงเรียนจะปิดภาค ควรให้นักเรียนแจ้งที่
อยู่ไว้กับหน่วยงานแนะแนวเพ่ือการติดต่อ หรือแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้ที่จะติดต่อ 
กับนักเรียนได้ในกรณีที่นักเรียนย้ายสถานที่อยู่ ส าหรับทางด้านแบบสอบถามที่ใช้ในการ
ติดตามผลนั้น ควรเป็นแบบสอบถามที่เข้าใจง่าย  ตอบง่าย และควรมีจดหมายชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามนี้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
มากขึ้น ควรให้ความสะดวกในการส่งแบบสอบถามกลับมา โดยจ่าหน้าถึงโรงเรียนและติด
ตราไปรษณียากรให้เรียบร้อย 

ในการจัดท าคู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือเป็น
แนวทางในการติดตามการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือให้การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิต เพ่ือสะท้อนไปที่คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้  การมีงานท า 
และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ซึ่งเป็น
ข้อมูลส่วนหนึ่งในระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาที่ต้องจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเป็นตัว
บ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องใน
ระดับหลักสูตร คณะ ในการน าผลการจากเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปรายงานผลของการ
ติดตามผลที่ถูกต้องชัดเจน ไปด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. แนวคิดหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ควำมหมำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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นิติธร ปิลวาสน์ (2556) กล่าวว่า การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการ
ปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าให้เกิด
ความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัด
การศึกษา 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2555) กล่าวถึง
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตาม
ภารกิจปกติของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียนผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม 

จ ารัส นองมาก (2544, 2) ให้ความหมายการประกันคุณภาพว่า ตามความที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น ถ้าเป็นการประกัน
คุณภาพภายนอกก็ตรวจสอบโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2554: 7) ให้ความหมายของระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาว่า เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษา
ต่อหรือท างาน ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนด ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีความรู้ความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดและสังคม
คาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตาม
ความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กร โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษา
โดยเฉพาะครู และผู้บริหารตระหนักถึงเป้าหมาย คือ ผลประโยชน์เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก 

กล่าวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดกระบวนการต่างๆ ได้แก่  การควบคุม 
การตรวจสอบการประเมิน การรักษาและการพัฒนาคุณภาพของระบบ สถาบัน หรือหลักสูตร เพ่ือให้
ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน 
และสังคมโดยรวม มีความมั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ  มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม โดยการประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการบูรณา
การร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถาบันการศึกษา 

2.2 ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554 : บทสรุปผู้บริหาร) ได้ศึกษา ภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 สรุปแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่างเป็นบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่วิทยาเขตหาดใหญ่  จากจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2554 ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จ านวน 7,794 คน จ าแนกเป็นระดับ
ปริญญาตรี 6,676 คน ปริญญาโท 1,049 คน และระดับปริญญาเอก 69 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การเปิดระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของมหาวิทยาลัย ให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่
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เดือนตุลาคม -พฤศจิกายน 2555 และการติดตามบัณฑิตที่ยังไม่ได้มีงานท าในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 
2556 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบนัยส าคัญของความแตกตางระหว่างค่าเฉลี่ยใช้ t-test  

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า สถานภาพปัจจุบัน จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวม 7,298 คน 
เป็นผู้มีงานท าแล้ว 5,671 คน หรือร้อยละ 84.4 และยังไม่ได้ท างาน 1,048 คน หรือร้อยละ 15.6 (ไม่นับ
รวมผู้ศึกษาต่อ จ านวน 579 คน) การสมัครงานและการท างานของผู้มีงานท า บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท า 5,768 คน หรือ 83.0 มีประเภทงานที่ท าส่วนใหญ่เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนมากกว่าประเภทอ่ืนๆ 
และมีสัดส่วนของผู้ที่ท างานในภาคเอกชน : ภาครัฐ : อ่ืนๆ คิดเป็น 6.0 : 1.8 : 2.2 ภาคที่ท างาน ท างานใน
ภาคใต้สูงสุดหรือร้อยละ 84.5 รองลงมาท างานในกรุงเทพฯ และปริมณฑลร้อยละ 13.5 และท างานกระจาย
อยู่ในภาคอ่ืนๆ ร้อยละ 5.0 เฉพาะบัณฑิตท่ีท างานในภาคใต้ 3,902 คน หรือร้อยละ 81.5 เป็นบัณฑิตท่ีงาน
ในจังหวัดสงขลาร้อยละ 37.8 ท างานในจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 15.1 โดยบัณฑิตที่ท างานแล้วมีภูมิล าเนาเดิม
อยู่ภาคใต้จ านวน 6,356 คนหรือร้อยละ 95.2 ของบัณฑิตที่ท างานแล้ว ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย 
เงินเดือนในภาพรวมบัณฑิตที่ท างานแล้วได้รับเงินเดือนเฉลี่ย 14,480 บาท (เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1,487 
บาท) ในปีนี้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเงินเดือนเฉลี่ยสูงกว่าคณะอ่ืนๆ (เฉลี่ย 17,113 บาท) ความรู้
ความสามารถพิเศษที่ท าให้ได้งาน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาต่างประเทศ ซึ่งบัณฑิตที่เห็นว่าการใช้
คอมพิวเตอร์เป็นความรู้ความสามารถที่ท าให้ได้งานเกินกว่าร้อยละ 70 บัณฑิตได้น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.71) ระยะเวลาในการหางานท าส่วนใหญ่หรือ ร้อยละ 93.1 บัณฑิตได้งานท าภายใน
เวลา 6 เดือนหลังจากส าเร็จการศึกษา ส่วนบัณฑิตที่ได้งานท าทันทีที่ส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ลักษณะงานที่ท ากับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.9 ได้งานท าตรง
สาขาที่ส าเร็จการศึกษา และร้อยละ 37.1 งานที่ท าไม่ตรงกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา บัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน
จากบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างานจ านวน 983 คน หรือร้อยละ 17.0 ของบัณฑิตที่ส ารวจ (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) 
ส่วนใหญ่มีสาเหตุที่ยังไม่ได้ท างานเนื่องจากรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน ยังไม่ประสงค์ที่จะท างาน และหางาน
ท าไม่ได้ โดยคณะที่ยังไม่ได้งานท าสูงกว่าคณะอ่ืนๆ ร้อยละ 35.7-29.6 ได้แก่ คณะรัฐศาสตร์ (ร้อยละ 35.7)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (ร้อยละ 32.5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (ร้อยละ 30.4) และคณะ
วิทยาการสื่อสารบัณฑิต (ร้อยละ 29.6) บัณฑิตที่ศึกษาต่อ ร้อยละ 56.4 บัณฑิตต้องการศึกษาต่อ ใน
ภาพรวมการศึกษาต่อลดลง ร้อยละ 4.9 ซึ่งเป็นบัณฑิตที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาโท และต้องการศึกษา
ต่อในหลักสูตรเฉพาะทาง และมีเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อเนื่องจากงานที่ท าต้องการใช้วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี  
ปัญหาที่ส าคัญในการศึกษาต่อ คือ ขาดแคลนเงินทุน และมีข้อมูลสถานที่ศึกษาไม่เพียงพอ ปัญหาในการหา
งานท า จากบัณฑิตที่ส ารวจทั้งหมด 6,317 คน พบว่ามีเพียง 545 คนหรือร้อยละ 8.5 ที่มีปัญหาในการหา
งานท าโดยในภาพรวมมีปัญหาในการหางานท า 3 ล าดับแรก ได้แก่ หางานที่ถูกใจไม่ได้ (ร้อยละ 40.0) ซึ่งสูง
กว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.1 รองลงมา คือไม่ทราบแหล่งงาน (ร้อยละ 19.8) เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 
3.3 และสอบเข้าท างานไม่ได้ (ร้อยละ 19.3)  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2555 : สรุปผลการวิเคราะห์) ได้ศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ปีการศึกษา 2555 มีจ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2555 จ านวน 
11,304 คน และจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าจ านวน  11,243 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.46 ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จาก 13 คณะ 22 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 11,304 คน โดยตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต จ านวน 
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11,304 คน โดยเป็นเพศชาย จ านวน4,750 คน คิดเป็นร้อยละ 42.02 เป็นเพศหญิง จ านวน 6,554 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.98 แสดงจ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะจะเห็นได้ว่าในการส ารวจ
การมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร  ี ปีการศึกษา 2553 มีบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม รวม
ทั้งสิ้น 11,304 คน โดยคณะรัฐศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 4,436 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.24 ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จ านวน 2,653 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.47 คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 1,923 คน คิดเป็นร้อยละ 17.01 คณะบริหารธุรกิจ จ านวน 
1,490 คน คิดเป็นร้อยละ  13.18 คณะศึกษาศาสตร์  จ านวน  320 คน คิดเป็นร้อยละ  2.83 คณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 1.55 คณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จ านวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 0.99 สถาบันการศึกษานานาชาติ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.47 มีบัณฑิตที่มี
งานท าแล้วจ านวน 4,832 คน คิดเป็นร้อยละ 49.70 ของบัณฑิตทั้งหมด มีบัณฑิตยังไม่ได้ท างานและมิได้
ศึกษาต่อ จ านวน 5,588 คนคิดเป็นร้อยละ 42.98 และบัณฑิตที่ก าลังศึกษาต่ออีก จ านวน 832 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.32 สถานภาพนักศึกษาที่มีงานท าแล้วแบ่งแยกตามเพศ บัณฑิตที่จบการศึกษา 2555 และมีงานท า
แล้วพบว่า นักศึกษาเพศหญิงสามารถหางานท าได้มากกว่า นักศึกษาเพศชาย โดยนักศึกษาเพศหญิง มีจ านวน 
2,081 คน คิดเป็นร้อยละ 56.93 และนักศึกษาเพศชายสามารถหางานท าได้จ านวน 2,751 คน คิดเป็น
ร้อยละ 43.07 เป็นไปตามอัตราส่วนของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจากจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าท้ังสิ้น 4,832 
คนนั้น บัณฑิตที่ได้งานท าส่วนใหญ่จะมีงานท าก่อนเข้ามาศึกษาหรือได้งานท าระหว่างศึกษาจ านวน  2,605 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.91 หางานท าได้ทันทีหลังจบการศึกษา 1,704 คน คิดเป็นร้อยละ 35.26 หางานท า
ได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว1-2 เดือนจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 4.49 หางานท าได้หลังจากจบ
การศึกษาแล้วมากกว่า1 ปี 168 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 หางานท าได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 3-6 เดือน 
จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 หางานท าได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 7-9 เดือน จ านวน 33 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.68 และหางานท าได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว 10-12 เดือน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 
อาชีพของบัณฑิตที่มีงานท า พบว่าบัณฑิตนิยมประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนเป็นอันดับ
หนึ่ง จ านวน 2,600 คน คิดเป็นร้อยละ 53.81 อาชีพรองลงมาคือ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 
1,207 คน คิดเป็นร้อยละ 24.98 ประกอบอาชีพธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ จ านวน 597 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.36 ตามล าดับ สาเหตุหลักของบัณฑิตที่ยังไม่มีงานท า ที่มียอดสูงสุดคือหางานท าไม่ได้ จ านวน 2,035 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 สาเหตุรองลงมาคือ ยังไม่ประสงค์ท างาน จ านวน 1,395 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.76 รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน จ านวน 1,356 คน คิดเป็นร้อยละ 21.15 สาเหตุอ่ืนๆ จ านวน 802 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.51 และก าลังศึกษาต่อ จ านวน 823 คน คิดเป็นร้อยละ 12.84 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554 : รายงานผล) ได้ศึกษาวิเคราะห์ภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2554 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2555) พบว่า มีบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 15,320 คน จาก 12 สาขาวิชาในจ านวนนี้เป็นบัณฑิตส าเร็จ
การศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการมากที่สุด ร้อยละ 39.66 รองลงมาคือสาขาวิชานิติศาสตร์ ร้อยละ 
12.00 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 10.93 ส่วนสาขาวิชาที่มีบัณฑิตน้อยที่สุดคือ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 0.73 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ตอบแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับคืนมาจ านวน 4,914 คน คิดเป็นร้อยละ 32.08 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จากการส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ที่ตอบแบบสอบถามสมบูรณ์จ านวน 
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4,914 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตที่ท างานแล้ว ร้อยละ 80.79 รองลงมาเป็นบัณฑิตที่ท างานแล้ว และ
ก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 11.56 บัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างานและมิได้ศึกษาต่อ ร้อยละ 6.65 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้
ท างานและก าลังศึกษาต่อ ร้อยละ 1.00 เมื่อรวมบัณฑิตกลุ่มท่ีท างานแล้วกับกลุ่มที่ท างานแล้วและก าลังศึกษา
ต่อ พบว่า มีบัณฑิตที่ท างานแล้ว รวมทั้งสิ้น 4,538 คน คิดเป็นร้อยละ 92.35 ในจ านวนนี้เป็นเพศชาย ร้อย
ละ 50.66 และเพศหญิง ร้อยละ 49.34 ในขณะที่บัณฑิตกลุ่มที่ยังไม่มีงานท า (กลุ่มยังไม่ได้ท างานและมิได้
ศึกษาต่อ รวมกับกลุ่มยังไม่ได้ท างานและก าลังศึกษาต่อ) รวมทั้งสิ้น 376 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65 ในจ านวน
นี้เป็นเพศชาย ร้อยละ 53.19 และเพศหญิง ร้อยละ 46.81 ในภาพรวมบัณฑิตได้งานท าตรงกับสาขาวิชาที่ 
ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 88.43 ได้งานท าไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 11.57 เมื่อพิจารณา
เป็นรายสาขาวิชาพบว่า บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกคนได้งานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จคือ ร้อยละ 
100.00 รองลงมาได้แก่ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 94.74 และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 93.13 
ส่วนสาขาวิชาที่บัณฑิตได้งานท าตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาน้อยที่สุด  คือเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
ร้อยละ 73.52 บัณฑิตร้อยละ 93.65 สามารถน าความรู้จากสาขาวิชาที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงาน
ได้ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยบัณฑิตส่วนใหญ่คือร้อยละ 46.54 สามารถน าความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนมาประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานได้ในระดับมาก รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 24.70 และระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 22.41 บัณฑิตท่ียังไม่ได้ท างานเกินกว่าครึ่งหนึ่งมีสาเหตุมาจากอ่ืนๆ คือร้อยละ 52.93 ซึ่ง
ได้แก่ เป็นพระ/นักบวช แม่บ้าน ต้องดูแลบิดามารดาที่เจ็บป่วย เกษียณอายุ เป็นผู้พิการ เจ็บป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง เป็นผู้ต้องขัง และก าลังศึกษาต่อ รองลงมาคือ รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน ร้อยละ 22.34 และยังหา
งานท าไม่ได้ ร้อยละ 12.77 บัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างานส่วนใหญ่ คือร้อยละ 60.11 ไม่มีปัญหาในการหางานท า 
ที่เหลือร้อยละ 39.89 มีปัญหาในการหางานท า ซึ่งปัญหาที่พบได้แก่ ไม่ทราบแหล่งงาน ร้อยละ 24.00 ขาด
คนสนับสนุนร้อยละ 14.67 หางานที่ถูกใจไม่ได้ ร้อยละ 11.33 สอบเข้าท างานไม่ได้ร้อยละ 7.33 หน่วยงาน
ไม่ต้องการ และเงินเดือนน้อย ร้อยละ 6.00 ขาดคน/เงินค้ าประกัน ร้อยละ 4.00 และต้องสอบจึงไม่อยาก
สมัคร ร้อยละ 2.00 ทั้งนี้มีผู้ตอบปัญหาอื่นๆ ถึงร้อยละ 24.67 เช่น อายุมากเกินไป เป็นผู้ต้องขัง เคยถูกต้อง
ขังมาก่อน มีภาระต้องดูแลครอบครัว เป็นต้น 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2554 : บทสรุปผู้บริหาร) ได้ศึกษาส ารวจ
ภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ได้ดังนี้ การส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา2554 มีผู้เข้ากรอกข้อมูลในระบบภาวะ     
การมีงานท าของบัณฑิต ทั้งหมด 5,315 คน เป็นบัณฑิต 3,971 คน คิดเป็นร้อยละ 74.71 มหาบัณฑิต 
1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18 และดุษฎีบัณฑิต 59 คน คิดเป็นร้อยละ 1.11 โดยเป็นเพศชาย 3,578 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.31 เป็นเพศหญิง 1,737 คน คิดเป็นร้อยละ 32.69 โดยสถานภาพการมีงานท าของ
บัณฑิตจากจ านวนผู้ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 5,315 คน พบว่าท างานแล้ว 4,526 คน คิดเป็นร้อยละ 85.16 
ยังไม่ได้ท างาน 487 คน คิดเป็นร้อยละ 9.16 และก าลังศึกษาต่อ 302 คน คิดเป็นร้อยละ 5.68 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาส่วนใหญ่มีสาเหตุจากรอฟังค าตอบจากหน่วยงานมากที่สุด  246 คน คิดเป็นร้อยละ 50.51 
รองลงมายังไม่ประสงค์จะท างาน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 25.87 และสาเหตุยังหางานท าไม่ได้น้อยที่สุด 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.83 ประเภทของหน่วยงานที่ท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานเป็น
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมากที่สุด 3,201 คน คิดเป็นร้อยละ 70.72 รองลงมาเป็นข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 758 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 ประเภทงานที่ท าและการใช้เวลาในการหางานท า
ของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ท างานเป็นงานใหม่ 3,545 คน คิดเป็นร้อยละ 78.32 และใช้เวลาใน
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การหางานท าอยู่ในช่วงระหว่าง 1-3 เดือนมากที่สุด 1,940 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 รองลงมาได้งานท า
ทันที 1,006 คน คิดเป็นร้อยละ 28.38 ความพึงพอใจต่องานที่ท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในงานที่ท า 4,238 คน คิดเป็นร้อยละ 93.64 ส่วนบัณฑิตที่ไม่พึงพอใจในงานที่ท า 288 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.36 โดยมีสาเหตุมาจากค่าตอบแทนต่ ามากที่สุด 83 คน คิดเป็นร้อยละ 28.82 รองลงมา
ไม่ได้ใช้ความรู้เรียนมา 74 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69 เงินเดือนที่ได้รับของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่
ได้รับเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า  20,000 บาท มากที่สุด 3,171 คน คิดเป็นร้อยละ 70.06 
รองลงมาอยู่ในช่วงระหว่าง 20,000-25,000 บาท 711 คน ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาจากการไม่
ทราบแหล่งงาน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 88.29 รองลงมาต้องสอบจึงไม่อยากสมัคร 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.49 แหล่งข้อมูลในการหางานท าของบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่จะมีผู้แนะน ามากที่สุด  คิดเป็นร้อย
ละ 28.60รองลงมา Internet คิดเป็นร้อยละ 28.10 และสื่อโทรทัศน์และวิทยุน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
1.61  

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555 : สรุปผลการวิเคราะห์ ) ได้ศึกษาส ารวจภาวะ       
การมีงานท าของบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2555 สรุปได้ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บัณฑิตตอบแบบสอบถาม 5,378 คน พบว่าเป็นบัณฑิตท างานแล้ว 2,849 คน คิดเป็นร้อยละ 52.98 
บัณฑิตท างานแล้วและก าลังศึกษาต่อ 218 คน คิดเป็นร้อยละ 4.05 ซึ่งรวมเป็นบัณฑิตท างานแล้วทั้งสิ้น 
3,067 คน หรือร้อยละ 57.03 บัณฑิตยังไม่ได้ท างาน 1,118 คน คิดเป็นร้อยละ 20.79 และบัณฑิตก าลัง
ศึกษาต่อ 1,193 คน คิดเป็นร้อยละ 22.18 เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตท างานแล้ว 3,067 คน (ร้อยละ 
57.03 ของบัณฑิตตอบแบบสอบถาม) พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทองค์กรธุรกิจเอกชน 
2,121 คน (ร้อยละ 69.16) รองลงมารับราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 421 คน (ร้อยละ 13.73) 
และด าเนินธุรกิจอิสระ/เจ้าของกิจการ 227 คน (ร้อยละ 7.40) ในด้านความรู้สึกพึงพอใจต่องานที่ท า พบว่า
บัณฑิตท างานแล้วมีความพึงพอใจต่องานที่ท า 2,404 คน (ร้อยละ 78.38) ไม่พอใจต่องานที่ท า 625 คน 
(ร้อยละ 20.38) และไม่ระบุ 38 คน (ร้อยละ 1.24) ในจ านวนบัณฑิตที่ไม่พอใจต่องานที่ท าได้ระบุสาเหตุไม่
พอใจ 3 อันดับแรกคือ ไม่พอใจเพราะค่าตอบแทนต่ าไม่พอใจเพราะระบบงานไม่ดี และไม่พอใจเพราะไม่ได้ใช้
ความรู้ที่เรียนมา เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตยังไม่ได้ท างาน 1,118 คน (ร้อยละ 20.89 ของบัณฑิตตอบ
แบบสอบถาม) พบว่าบัณฑิตยังไม่ท างานเนื่องจากรอฟังค าตอบจากหน่วยงาน  559 คน (ร้อยละ 50.00) 
รองลงมายังไม่ประสงค์ท างาน 364 คน (ร้อยละ 32.56) อ่ืนๆ 132 คน (ร้อยละ 11.81) หางานท าไม่ได้ 
48 คน (ร้อยละ 4.29) และไม่ระบุ 15 คน (ร้อยละ 1.34) ในด้านปัญหาในการหางานท าของบัณฑิต พบว่า 
บัณฑิตไม่มีปัญหาในการหางานท า 746 คน (ร้อยละ 66.73) มีปัญหา 349 คน (ร้อยละ31.22) และไม่
ระบุ 23 คน (ร้อยละ 2.06) ส าหรับบัณฑิตที่มีปัญหาในการหางานท า พบว่ามี ปัญหาเนื่องจากหางานถูกใจ
ไม่ได้ รองลงมาไม่ทราบแหล่งงาน และอ่ืนๆ ตามล าดับ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลบัณฑิตก าลังศึกษาต่อ 1,193 คน 
(ร้อยละ 22.18 ของบัณฑิตตอบแบบสอบถาม) พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท 751 คน (ร้อย
ละ 62.95) รองลงมาศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร 404 คน (ร้อยละ 33.86) ระดับปริญญาตรี 25 คน 
(ร้อยละ 2.10) ระดับปริญญาเอก 9 คน (ร้อยละ 0.75) และไม่ระบุระดับ 4 คน (ร้อยละ 0.34) เมื่อ
พิจารณาสาขาวิชาที่บัณฑิตเลือกศึกษา พบว่าบัณฑิตเลือกศึกษาในสาขาวิชาเดิม 711 คน (ร้อยละ 59.60) 
สาขาวิชาอ่ืนๆ 464 คน (ร้อยละ 38.89) และไม่ระบุสาขา 18 คน (ร้อยละ 1.51) ทั้งนี้บัณฑิตส่วนใหญ่
เลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล 857 คน (ร้อยละ 71.84) รองลงมาสถาบันการศึกษาใน
ต่างประเทศ 295 คน (ร้อยละ 24.73) สถาบันการศึกษาเอกชน 37 คน (ร้อยละ 3.10) และไม่ระบุ 4 คน 
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(ร้อยละ 0.34) ตามล าดับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2556 : บทสรุปส าหรับผู้บริหาร) ได้
ศึกษาส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2554-2555  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สรุปได้ดังนี้ การศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รุ่นปีการศึกษา 2554-2555 มีจ านวน 9,217 คน ได้ส ารวจภาวะ        
การมีงานท าเมื่อวันที่ 2-5 เมษายน 2556 ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี  2555 ผู้ส าเร็จ
การศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ถึงพฤศจิกายน 2555 พบว่ามีผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 8,962 
คน ร้อยละ 97.23 เป็นเพศชาย จ านวน 2,441 คน ร้อยละ 27.24 เพศหญิง จ านวน 6,521 คน ร้อยละ 
72.76 ข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต พบว่ามีผู้ได้งานท าแล้วและศึกษาต่อ จ านวน 6,885 คน (ร้อยละ 
76.82) ผู้ก าลังศึกษาต่อ จ านวน 353 คน (ร้อยละ 3.94) และยังไม่ได้งานท า จ านวน 1,724 (ร้อยละ 
19.24) คิดเป็นสัดส่วนผู้ท างานแล้ว : ศึกษาต่อ : ยังไม่ท างาน เท่ากับ 7.68 : 0.39 : 1.92 ข้อมูลการ
ท างานของบัณฑิต (รายงานเฉพาะระดับปริญญาตรี) ที่ท างานแล้ว จ านวน 5,070 คน พบว่ามีผู้ท างานเป็น
พนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนสูงสุด ร้อยละ 57.08 รองลงมาคืออาชีพข้าราชการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ของรัฐ ร้อยละ 26.43 ผู้มีงานท าแล้วส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการหางานท า  1-3 เดือน สูงสุด ร้อยละ 
41.93 รองลงมา คือได้งานท าก่อนจบการศึกษาหรือได้งานท าทันทีหลังจบการศึกษา  ร้อยละ 25.62 ได้รับ
เงินเดือนโดยเฉลี่ย (ต่อเดือน) สูงสุด อยู่ในช่วง 11,681-15,000 บาท ร้อยละ 43.91 รองลงมาคือ ช่วง 
9,140-11,680 บาท ร้อยละ 24.22 ได้เงินเดือนเป็นไปตามเกณฑ์ สูงสุด ร้อยละ 68.13 รองลงมาคือสูง
กว่าเกณฑ์ ร้อยละ 22.64) สถานที่ท างานอยู่ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือสูงสุด ร้อยละ 52.41 รองลงมาคือ 
ภาคกลาง ร้อยละ 30.75 มีความพึงพอใจต่องานที่ท า ร้อยละ 78.74 ในแง่การน าความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานที่ท า พบว่าส่วนใหญ่ใช้ความรู้ในระดับมากสูงสุด ร้อยละ 39.84 รองลงมาคือระดับ
มากที่สุด ร้อยละ27.10 ในด้านการท างานตรงสาขาที่เรียนมา ร้อยละ 69.57 และได้งานท าไม่ตรงสาขาที่
เรียนเพียงร้อยละ 30.43 ในส่วนด้านความรู้ความสามารถพิเศษที่ช่วยให้ได้งานท า  พบว่ามีความรู้
ความสามารถพิเศษด้านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยให้ได้งานท าสูงสุด ร้อยละ 45.90 รองลงมา คือด้านอื่นๆ ร้อย
ละ 19.15 สิ่งจูงใจที่ช่วยให้ตัดสินใจในการเลือกงานท า พบว่างานที่ท าตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 34.30 รองลงมา คือสถานที่ท างานใกล้บ้าน ร้อยละ 23.79 และพบว่าบัณฑิตไม่พอใจต่องานที่ท า 
ร้อยละ 21.26 โดยมีสาเหตุมาจากค่าตอบแทนต่ าสูงสุด ร้อยละ 8.03 รองลงมา คือไม่ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา 
ร้อยละ 3.53 ในกลุ่มบัณฑิตที่ยังไม่ได้งานท า จ านวน 1,683 คน ร้อยละ 23.75 พบว่ามีสาเหตุมาจากยังไม่
ประสงค์ท างานสูงสุด ร้อยละ 9.10 รองลงมาคือมาจากสาเหตุอ่ืนๆ ร้อยละ 6.76 และรอฟังค าตอบจาก
หน่วยงาน ร้อยละ 5.40 ส่วนผู้ที่ก าลังศึกษาต่อ (ไม่รวมผู้ท างานแล้วระหว่างศึกษาต่อ) ร้อยละ 4.71 ปัญหา
ในการหางานท าหลังส าเร็จการศึกษาของบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ และยังไม่ท างาน จ านวน 1,683 คน 
พบว่าเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหา ร้อยละ 62.69 และผู้ที่มีปัญหา ร้อยละ 37.32 โดยผู้มีปัญหามีสาเหตุมาจากหางาน
ท าที่ถูกใจไม่ได้สูงสุด ร้อยละ 14.44 รองลงมา คือไม่ทราบแหล่งงาน ร้อยละ 8.91 และสอบเข้าท างานไม่ได้ 
ร้อยละ 4.58 สาเหตุที่มีปัญหาน้อยที่สุดมา จากขาดคนหรือเงินค้ าประกัน ร้อยละ 1.07 การศึกษาต่อของ
บัณฑิต จ านวน 335 คน พบว่ามีผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันของรัฐสูงสุด คือ 
ร้อยละ 93.43 และศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ ร้อยละ 4.78 และมีผู้ศึกษาต่อในสาขาวิชา
เดิม ร้อยละ 57.91 มีเพียงร้อยละ 42.09 ที่ศึกษาต่อในสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่สาขาวิชาเดิมท่ีเรียนมา 

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2553 : บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร) ได้ศึกษาส ารวจภาวะ          
การมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยขอนแก่น สรุปได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไป จากจ านวน
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ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 5,825 คน เป็นผู้มีงานท า จ านวน 4,028 คน คิดเป็นร้อยละ 69.15 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นบัณฑิตที่มีงานท าแล้วและศึกษาต่อ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้นรวมเป็นบัณฑิตมีงานท าจ านวน 4,221 คน คิดเป็นร้อยละ 72.49 บัณฑิตไม่มีงานท า
จ านวน 961 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และมีบัณฑิตที่ศึกษาต่อ จ านวน 643 คน คิดเป็นร้อยละ 11.04 
เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2552 อัตราการมีงานท าเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.36 ข้อมูลบัณฑิตที่มีงานท าในจ านวน
บัณฑิตที่มีงานท า จ านวน 4,221 คน เป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชนมากที่สุด จ านวน 2,259 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.52 ของบัณฑิตที่มีงานท า รองลงมารับราชการและพนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ จ านวน 
1,529 คน คิดเป็นร้อยละ 36.22 ของบัณฑิตที่มีงานท า และท างานเป็นพนักงานองค์การต่างประเทศ/
ระหว่างประเทศน้อยที่สุด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของบัณฑิตที่มีงานท า บัณฑิตที่มีงานท า 
จ านวน 4,221 คนนั้นเป็นบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา จ านวน 339 คน เป็นบัณฑิตที่ได้งานท าภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา จ านวน 3,882 คน และน ามาจ าแนกตามอัตรากลุ่มที่มีงานท า ดังนี้กลุ่มที่ 1 กลุ่มคณะที่
บัณฑิตมี ง านท า ร้ อยละ  100 - 90 มี  6 คณะโดยมี  1 คณะ  ได้ งานท า ร้ อยละ  100 ได้ แก่  คณะ                         
ทันตแพทยศาสตร์ (ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ซึ่งได้แก่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) และ
รองลงมาได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 99.39 คณะแพทยศาสตร์ ร้อยละ 98.93 คณะสาธารสุข
ศาสตร์ ร้อยละ 96.09 ตามล าดับ กลุ่มที่ 2 กลุ่มคณะที่บัณฑิตมีงานท า ร้อยละ 89 – 80 มี 3 คณะ และ 1 
วิทยาลัย ได้แก่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร้อยละ 89.66 วิทยาเขตหนองคาย (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ร้อยละ 88.31 คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 86.27 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ82.88 
ตามล าดับ กลุ่มที่ 3 กลุ่มคณะที่บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 79-70 มี 2 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อย
ละ 75.15 และคณะเทคโนโลยี ร้อยละ 72.64 กลุ่มที่ 4 กลุ่มคณะที่บัณฑิตมีงานน้อยกว่าร้อยละ 70 มี 7 
คณะ 1 วิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ68.45 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร้อยละ 67.23 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 66.34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 62.72 คณะวิทยาศาสตร์ 
ร้อยละ 60.97 วิทยาเขตหนองคาย (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ) ร้อยละ 56.34 และคณะ
นิติศาสตร์ ร้อยละ 27.08 ลักษณะงานที่ท าตรงกับสาขาที่ส าเร็จการศึกษา จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 5,825 คน ท างานตรงสาขา จ านวน 4,058 คน คิดเป็นร้อยละ 96.14 และไม่ตรงกับสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 3.86 บัณฑิตมีความพอใจต่องานที่ท า จ านวน 3,635 คน คิด
เป็นร้อยละ 86.12 และไม่พอใจต่องานที่ท า จ านวน 585 คน ร้อยละ 13.88 ความรู้ความสามารถพิเศษที่
ท าให้ได้งาน ได้แก่ ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 1,895 คน ร้อยละ 44.89 และด้านภาษาต่างประเทศ 
จ านวน 933 คน ร้อยละ 22.10 การน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในระดับมาก ร้อย
ละ 43.84 รองลงมามากที่สุด ร้อยละ 30.96 โดยบัณฑิตจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับงานมากที่สุด ร้อยละ 84.44 (วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้มีงานเดิมท า ร้อยละ 100 ) 
บัณฑิตส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 3,107 คน ร้อยละ 73.61 ในจ านวนนี้มี
บัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 713 คน หรือร้อยละ 16.89 ของจ านวน
บัณฑิตที่มีงานท าทั้งหมด และยังคงมีบัณฑิตที่ได้รับเงินเดือนต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.40 ระยะเวลาการได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานท าทันทีหลังส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 1,695 คน ร้อยละ 40.16 รองลงมาใช้ระยะเวลา 1-2 เดือน ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา จ านวน 
908 คน ร้อยละ 21.51 บัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน จากบัณฑิตที่ยังไม่ได้ท างาน จ านวน 964 คน หรือร้อยละ 
16.56 ของบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม (ไม่นับรวมผู้ศึกษาต่อ) ส่วนใหญ่มีสาเหตุที่ยังไม่ได้ท างาน เนื่องจากยัง
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ไม่ประสงค์ท างาน รอฟังค าตอบจากหน่วยงาน และหางานท าไม่ได้ ความต้องการของบัณฑิตในการศึกษาต่อ 
บัณฑิตที่มีงานท าศึกษาต่อ ร้อยละ 67. 12 โดยส่วนใหญ่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะที่มีความ
ต้องการศึกษาต่อ 3 อันดับแรก บัณฑิตที่ท างานแล้ว ร้อยละ 61.17 ต้องการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่
เป็นของรัฐบาล เหตุผลที่ท าให้ตัดสินใจศึกษาต่อเนื่องจากงานที่ต้องการใช้วุฒิที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
33.17 เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน ร้อยละ 15.66 เป็นความต้องการของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง ร้อยละ 
8.77 ต้องการเพ่ิมวุฒิการศึกษาร้อยละ 5.80 และได้รับทุนศึกษาต่อ ร้อยละ 3.72 ปัญหาที่ส าคัญ 3 อันดับ
แรก ที่บัณฑิตไม่ท าการศึกษาต่อ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน ขาดคุณสมบัติในการสมัครเรียน ข้อมูลการศึกษา
ต่อไม่เพียงพอ ปัญหาในการหางานท าจากบัณฑิตจ านวน 961 คน ที่ยังไม่ได้ท างานไม่มีปัญหาในการหางาน
ท า ร้อยละ 78.77 ของบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า ส่วนกลุ่มที่มีปัญหาในการท างาน 3 อันดับแรก เนื่องจากหางาน
ที่ถูกใจไม่ได้ ร้อยละ 7.28 ของบัณฑิตที่ไม่ได้งานท ารองลงมาไม่ทราบแหล่งงาน ร้อยละ 4.89 และสอบเข้า
ท างานไม่ได ้ร้อยละ 1.98 ของบัณฑิตที่ไม่ได้งานท า  

จากการวิจัยติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องนี้ สรุปได้ว่า
บัณฑิตส่วนหนึ่งมีความสามารถในการท างาน สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติงาน และมีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมสนองความต้องการของผู้จ้างงานหรือบังคับบัญชาของบัณฑิต แต่ยังมีปัญหาอีกบางประการทั้งด้าน
การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน ด้านการสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและอ่ืนๆ
รวมไปถึงบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา ที่แสดงให้เห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยควรพัฒนาการ
ด าเนินงานในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทั้งด้านคุณลักษณะ และความสามารถให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงได้จัดท าคู่มือ
การด าเนินงานติดตามผลบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการติดตามบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และเป็นข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๓  
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

 



๒๔ 
 

 
 
 
 
 

๓.๑ ลักษณะงำน  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือมุ่งเน้นเป้าหมายการจัด
การศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและ
สื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเป็นไป
ตามท่ีก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษา และเป็น
ข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา และจัดส่งข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตท่ีจัดท าโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) ทุกปี เพ่ือสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ คู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกรอบการด าเนินงาน และการเข้าใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สกอ.) ดังนี้ 

 
๓.๒ ขั้นตอนการด าเนินงาน  

คู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามแผนการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายละเอียดตามแผนผัง (Flow Chart)  
ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ ร่วมประชุมกับหน่วยงานรับผิดชอบและคณะ/หลักสูตร           
เพื่อหารือแนวทางการตดิตามคณุภาพบัณฑติ ปีการศึกษา 2560 

คณะ/หลักสูตรด าเนินการตดิตามข้อมูลบัณฑิต ตามแนวทาง ปฏิทินการด าเนินงานก าหนด  

แนวทาง 

ปฏิทิน 

หน่วยงานรับผดิชอบ รวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูลผลการติดตามคณุภาพบณัฑิต 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ แจ้งรปูแบบ และ กรอบแนวทาง
การก ากับติดตามข้อมลูพื้นฐาน การประเมินฯ ระดับหลักสูตร  

หน่วยงานรับผดิชอบแจ้งเวียนแนวทางการตดิตามคณุภาพบณัฑิต  ปี
การศึกษา 2560 ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ระดับมหาวิทยาลัย 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  แบ่ง ๓ ขั้น สรุปดังตำรำงต่อไปนี้ 
ผู้รับผิดชอบ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 

๑. กองแผนงำน 
(ระดับปริญญำตรี) 

- จัดประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยเก็บรวบรวม 
  ติดตำมผลบัณฑิต เพ่ือชี้แจงเครื่องมือในกำร
เก็บข้อมูลและวิธีกำรเก็บข้อมูล  
-ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ตั้งแต่เก็บข้อมูล 
ลงรหัส  วิเครำะห์ข้อมูลและสรุปรำยงำนผล 

ช่วงเดือน กันยำยน ๒๕๖๐ 

๒. คณะกรรมกำรติดตำม
กำรมีงำนท ำของบัณฑิตของ

- ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำยน ำระบบ
ฐำนข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตอัพ
โหลดไว้กับระบบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีรับ

พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
 
 

หลักสตูรที่มผีลการด าเนินการทีไ่มเ่ป็นไปตามเกณฑ์ ด าเนินการตดิตาม
ข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูล

เพิ่มเตมิ 

หลักสตูรน าข้อมลูมาประกอบการรายงาน
ผลการด าเนินด้านประกันคณุภาพ ฯ 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ รายงานความคืบหน้าการก ากับตดิตามข้อมูลพื้นฐาน ระดับหลักสูตร 
ในที่ประชุมคณะกรรมการประกันฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

ระดับหลักสตูร 

หน่วยงานรับผดิชอบบันทึกแจ้งเวียนรายงานผลการ
ด าเนินงานติดตามบณัฑติ ปีการศกึษา 2560 

 

เอกสารหรือหลักฐาน
อ้างอิงในองค์ประกอบที่ 

2.1 แล 2.2 

รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ รวบรวมและสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
น าเสนอสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดบัหลักสูตรต่อ ค.กก.ท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักงานประกันคณุภาพฯ การยนืยันข้อมูลผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 

รายงานผลการด าเนินงาน
ติดตามบัณฑิต 



๒๖ 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
ทุกคณะ/หลักสูตร (ระดับ
ปริญญำตรี) 

พระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตที่ลงทะเบียน
ผ่ำนระบบจะต้องตอบแบบส ำรวจดังกล่ำวก่อน
จึงจะสำมำรถยืนยันกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธี
รับพระรำชทำนปริญญำบัตรได้ 
- คณะกรรมกำรติดตำมกำรมีงำนท ำของ
บัณฑิตของทุกคณะ/หลักสูตร ชี้แจง 
ประชำสัมพันธ์ให้บัณฑิตลงทะเบียน และ
ติดตำมกำรกรอกแบบสอบถำมของบัณฑิต 
- ส ำนักงำนประกันคุณภำพฯ ก ำกับ ติดตำม 
ข้อมูลกำรส่งออกข้อมูลระบบฐำนข้อมูล
ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตจำกกำรตอบ
แบบสอบถำมผ่ำนระบบกำรลงทะเบียนบัณฑิต 
โดยกองแผนงำนเป็นผู้ด ำเนินกำรส่งออกข้อมูล
จำกระบบ 
- ส ำนักงำนประกันคุณภำพฯ น ำข้อมูลที่ได้จำก
กำรส่งออกจำกระบบ มำเทียบเคียงกับรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ข้อมูลจำกงำนทะเบียน 
กองบริกำร) ท ำกำรคัดกรองจำกรหัสนักศึกษำ
ของบัณฑิต โดยจ ำแนกข้อมูลเป็นสำขำวิชำ 
เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลเบื้องต้นในกำรติดตำม
บัณฑิตของแต่ละหลักสูตร 
-แจ้งเวียนฐำนข้อมูลเบื้องต้นในกำรติดตำม
บัณฑิตถึง คณะกรรมกำรฯ ติดตำมบัณฑิต
ระดับคณะ/หลักสูตร ทำงจดหมำยอิเลกทรอ
นิกส์ เพ่ือน ำข้อมูลไปติดตำมบัณฑิตเพ่ิมเติม 
ในช่วงซ้อมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
จนถึงวันพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

 
 
 
 
ระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 
๒๕๖๐ –  ๑๓ ธันวำคม 
๒๕๖๐ 
 
ส่งออกข้อมูลครั้งที่ 1 ข้อมูล
ช่วงเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๐ 
(ข้อมูล ณ ๒๙ พฤศจิกำยน 
๒๕๖๐) 
 
 
วันที่ ๑ – ๘ ธันวำคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๓ 
ธันวำคม ๒๕๖๐ (ลงทะเบียน
บัณฑิตถึงวันพิธีรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร) 

๓. คณะกรรมกำรติดตำม
บัณฑิต 

-คณะกรรมกำรฯ ติดตำมบัณฑิตระดับคณะ/
หลักสูตร ติดตำมบัณฑิตเพ่ิมเติม ในช่วงซ้อมพิธี
รับพระรำชทำนปริญญำบัตรจนถึงวันพิธีรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร 

วันซ้อมย่อยวันแรกตำม
ตำรำงเวลำที่ก ำหนดไว้ 
(เพ่ือให้มีเวลำตรวจสอบข้อมูล 
กรณีท่ีชุดใดไม่สมบูรณ์ หรือ



๒๗ 
 

 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
(ระดับปริญญำตรี โดยคณะ
กรรมกำรฯ ระดับคณะ/
หลักสูตร) 
(ระดับบัณฑิตศึกษำ โดย 
ส ำนักบริหำรบัณฑิต) 

-เตรียมแบบสอบถำม,ปำกกำหรือดินสอเท่ำกับ
จ ำนวนบัณฑิตท่ีมำซ้อมรับปริญญำ 
-ไปแจกแบบสอบถำมให้บัณฑิตตำมเวลำที่
ก ำหนด 
- คณะผู้เก็บข้อมูลระดับคณะ ชี้แจง
แบบสอบถำมทีละข้อให้บัณฑิตท ำไปพร้อมๆ กัน 
-คณะท ำงำนเก็บและตรวจสอบแบบสอบถำมที่
บัณฑิตน ำส่งว่ำมีค ำตอบครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ
หรือไม่  ถ้ำไม่สมบูรณ์ให้บัณฑิตท ำให้สมบูรณ์ 
-ตรวจนับจ ำนวนแบบสอบถำมให้ครบตำม
จ ำนวนบัณฑิตท่ีมำซ้อมรับปริญญำ 

ผิด สำมำรถน ำไปแก้ไขในวันที่
สองของกำรซ้อมได้อีก) 

 
๒. การกรอกข้อมูลภาวการณ์มีงานท า  
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ได้ด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลบัณฑิตในช่วงก่อนซ้อมพิธีรับพระรำชทำน

ปริญญำบัตรจนถึงวันซ้อมใหญ่ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐ โดยกำรน ำระบบฐำนข้อมูลภำวะกำร
มีงำนท ำของบัณฑิต ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.)  เชื่อมโยงลิ้งค์ไว้กับ
ระบบกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตร บัณฑิตที่ลงทะเบียนผ่ำนระบบจะต้องตอบแบบ
ส ำรวจดังกล่ำวก่อนจึงจะสำมำรถยืนยันกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมพิธีรับพระรำชทำนปริญญำบัตรได้ เ พ่ือให้กำร
ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยในครั้งเดียวและส่งให้ไปยังฐำนข้อมูลของ สกอ. ได้ด้วย และใช้เพ่ือวิเครำะห์
ข้อมูลกำรติดตำมผู้ส ำเร็จด้วย  

  
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล   
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ จะด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรกรอกข้อมูลในระบบ 

CHE QA 3D ในฐำนข้อมูล Common data set (CDS) ของ สกอ. ได้ทุกประเด็น และตอบตัวชี้วัดของ สกอ. 
สมศ.และ ก.พ.ร. ได้ครบถ้วน ควรปฏิบัติดังนี้ 

 
 

ผู้รับผิดชอบ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา 
๑. กำรติดตำมบัณฑิต ๑) วิเครำะห์ข้อมูล เพ่ือหำค่ำสถิติ ดังนี้ 

      - ควำมถี่  ร้อยละ 
      - ค่ำเฉลี่ย(เฉพำะข้อรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน) 

วิเครำะห์ข้อมูล และสรุป
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ เป็น ๒ 
ครั้ง  



๒๘ 
 

 
 
 
 
 

 - ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำ
ของบัณฑิต (ระดับปริญญำ
ตรี) โดยกองแผนงำน   
- ผลงำนวิจัยของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ (ระดับ
บัณฑิตศึกษำ) โดย ส ำนักงำน
บริหำรบัณฑิต 
 

๒) น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลให้ 
    จ ำแนกตำมตัวแปรต้น ดังนี้ 

- ปีกำรศึกษำท่ีส ำเร็จ 
- รำยสำขำวิชำที่ส ำเร็จ 
- รำยคณะที่ส ำเร็จ 
- ภำพรวมของมหำวิทยำลัย 

๓) สรุปรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
(แยกตำมปีกำรศึกษำที่จบ) พร้อม file 
ข้อมูลให้คณะและหลักสูตร 

ครั้งที่ ๑ (๑๐ มกรำคม ๒๕๖๑) 
ครัง้ที่ ๒ (๑๖ เมษำยน ๒๕๖๑) 
*หน่วยงานที่รับผิดชอบแจ้ง 
เวียนสรุปรายงานผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตาม
บัณฑิต ภายใน วันที่ ๑๕ 
พฤษภาคม ๒๕๗๐ 
 
 

 
๔. รูปแบบการรายงานผล ควรมีองค์ประกอบดังนี้ 

๔.๑ บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
๔.๒ บทน ำ 
๔.๓ ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป   
   ควรแสดงข้อมูลส ำคัญ เช่น ปีกำรศึกษำที่ส ำเร็จ   สำชำวิชำที่ส ำเร็จ      
   ภำพรวมของคณะ และจ ำแนกรำยหลักสูตร  

ตอนที่ ๒  สภำพกำรท ำงำนของผู้มีงำนท ำแล้ว 
   ควรแสดงข้อมูลส ำคัญ เช่น ปีกำรศึกษำที่ส ำเร็จ   สำชำวิชำที่ส ำเร็จ      
   ภำพรวมของคณะ และจ ำแนกรำยหลักสูตร  

ตอนที่ ๓  สภำพปัจจุบันของผู้ที่ยังไม่ได้ท ำงำน 
   ควรแสดงข้อมูลส ำคัญ เช่น ปีกำรศึกษำที่ส ำเร็จ   สำชำวิชำที่ส ำเร็จ      
   ภำพรวมของคณะ และจ ำแนกรำยหลักสูตร  

ตอนที่ ๔  ด้ำนกำรศึกษำต่อ 
   ควรแสดงข้อมูลส ำคัญ เช่น ปีกำรศึกษำที่ส ำเร็จ   สำชำวิชำที่ส ำเร็จ      
   ภำพรวมของคณะ และจ ำแนกรำยหลักสูตร  

ตอนที่ ๕  ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดกลุ่มน ำเสนอตำมสำชำวิชำที่ส ำเร็จ ภำพรวมของคณะและภำพรวมของ  
หลักสูตร 
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อ้างถึง มติที่ประชุมคณะท างานติดตามบัณฑิต โดย กองแผนงาน เมื่อ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 กำรใช้งำนระบบภำวกำรณ์มีงำนท ำของบัณฑิต 
ที่จัดท ำโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.) 

 
1. กำรเข้ำสู่ระบบ  

1.1 เข้าระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ไปที่  http://www.employ.mua.go.th/ หน้าจอจะ
ปรากฏ ดังนี้ 

 
1.2 ให้เลือกที่เมนู ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ 

 
 
 

http://www.employ.mua.go.th/


 
 

 
 
 
 
 

1.3  กรอก User และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
1.4 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว หน้าจอจะแสดงหน้าหลัก ที่ประกอบด้วย 7 เมนู ได้แก่ หน้าหลัก, การ

จัดการข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม, รายงาน, Import/Exportข้อมูล, เปลี่ยนรหัสผ่าน, 
ข่าว/ค าร้อง คู่มือและวิดีโอการใช้งาน 

 
 
2. เมนูกำรใช้งำนส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำ มีรำยละเอียดดังนี้  
 1. หน้าหลัก  
 2. จัดการข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม  
 3. จัดการการตอบแบบสอบถาม  
 4. เปลี่ยนรหัสผ่านให้ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 5. ค าร้องขอรหัสผ่านจากผู้ส าเร็จการศึกษา  



 
 

 
 
 
 
 

 6. รายงานผู้ส าเร็จการศึกษา  
 7. รายงานสรุปการตอบแบบสอบถาม  
 8. รายงานภาวะการมีงานท า  
 9. สถิติภาวะการมีงานท า  
 10. Import ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา  
 11. Import ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม  
 12. ยื่นค าร้อง  
 13. ประกาศข่าว  
 14. วิดีโอการใช้งาน  

1. เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ หน้าหลักของระบบจะแสดงข้อมูลค าร้องจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่รอการด าเนินการ
จากสถาบันอุดมศึกษา และประกาศข่าวต่าง ๆ ที่ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศ 

 

2. จัดการข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย การจัดการผู้ส าเร็จการศึกษา, จัดการ
การตอบแบบสอบถาม, เปลี่ยนรหัสผ่านให้ผู้ส าเร็จการศึกษา, ค าร้องขอรหัสผ่านจากผู้ส าเร็จการศึกษา  

 



 
 

 
 
 
 
 

- การจัดการข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นการบันทึกรายละเอียดของผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 
การเพ่ิม การแก้ไข และการลบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 
จัดกำรข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
 1. จัดการข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา คลิกเลือกเมนู จะแสดงหน้าจอจัดการข้อมูล

ผู้ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลบัณฑิต 

  1.1 คลิกท่ีปุ่ม หน้าจอจะแสดงผล ดังภาพ 

 
1.2 คลิกท่ี  หน้าจอจะแสดงผล รายละเอียดข้อมูลผู้ส าเร็จ

การศึกษา ดังภาพ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

2. คลิกเลือกเมนู จัดการการตอบแบบสอบถาม หน้าจอจะแสดง ค้นหาข้อมูลการตอบแบบสอบถาม   
2.1 สามารถสืบค้นข้อมูลตามปีการศึกษา, ชื่อ หรือ นามสกุลของผู้ส าเร็จการศึกษา และจ านวน
รายการที่ต้องการแสดง  

 
2.2 หน้าจอจะแสดงข้อมูลการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด ล าดับ, รหัสประจ าตัว ชื่อ-

นามสกุล, คณะ, สาขาวิชา, ตอบ, แก้ไขการตอบ และลบข้อมูลการตอบ ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
กำร Export ข้อมูล  

คู่มือการด าเนินงานติดตามผลบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ที่ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ จัดท าข้ึน จะอธิบายการใช้งานระบบภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตในส่วนของการ 
Export ข้อมูลเท่านั้น เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวแจ้งเวียนคณะ/หลักสูตรไปใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล และติดตามการกรอกข้อมูลผ่านระบบของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ ซึ่ง



 
 

 
 
 
 
 

ประกอบด้วย 2 เมนู คือ Export ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา และExport ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม ดังภาพ
ต่อไปนี้ 

 
1. Export ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย 

- ข้อมูลจากปีท่ีส่งข้อมูล เป็นการเรียกดูการส่งข้อมูลตามปีที่ส่งข้อมูลย้อนหลังได้ 
- ข้อมูลจากปีท่ีส าเร็จการศึกษา (ระบบค านวณให้) เป็นการค านวณข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาตาม

ปีที่ส าเร็จการศึกษา  

 
- เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการด าเนินการ Export ข้อมูลแล้ว ให้กดเลือก หน้าจอจะแสดง

ภาพดังนี้ 

 



 
 

 
 
 
 
 

- เมื่อ Export มาจากปีที่ส าเร็จการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเลือก 
Save ไฟล์ ข้อมูล Export จะบันทึกในรูปแบบของไฟล์ Excel ชื่อว่า 01800_STD_2all 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
*หมายเหตุ รายละเอียดรูปแบบรายการข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตอธิบายไว้ในภาคผนวก 
 

2. Export ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม 

 
- เมื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการด าเนินการ Export ข้อมูลแล้ว ให้กดเลือก  หน้าจอจะแสดงภาพดังนี้ 



 
 

 
 
 
 
 

 
- เมื่อ Export มาจากปีที่ส าเร็จการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วเลือก 

Save ไฟล์ ข้อมูล Export จะบันทึกในรูปแบบของไฟล์ Excel ชื่อว่า 01800_ANS_2
รายละเอียด ดังนี้ 

 
*หมายเหตุ รายละเอียดรูปแบบรายการข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตอธิบายไว้ในภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

เมื่อได้รับรายงานข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี ขององค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จากกอง
แผนงานแล้ว ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะน าสรุปรายงานดังกล่าวน ามาตรวจสอบความถูกต้องอีก
ครั้ง Re-Check ในไฟล์ Excel ที่ก าหนดสูตรตามเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละ
ของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี รายละเอียดดังนี้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   x 100 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้ 
เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5 
100 

หมำยเหตุ : 

- จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตร 
ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
 

 เมื่อส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาจะน าข้อมูลจากสรุปรายงานจากกองแผนงานน ามาตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยใช้ไฟล์ Excel ที่ก าหนดสูตรตามเกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
(ปริญญาตรี) แล้ว จะด าเนินการจัดท าสรุปรายงานข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต โดยสรุปรายงานผล
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ, กลุ่มวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
เพ่ือประสานกองแผนงานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและยืนยันก่อนน าข้อมูลอัพโหลดใน
ฐานข้อมูลในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 



(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

แพทย์ สาธารณสุข

แพทยศาสตร์
สาธารณฯ 

(วิทย-์อนามัย)

ร้อยละ 98.73 100.00 88.24 92.16 100.00 

คะแนน 4.94 5.00 4.41 4.61 5.00

คุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 79 39 74 113 37

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน 73 34 56 90 36

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 0 0 0 0

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 0 0 0 0

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 5 0 4 4 0

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน 0 0 0 0 0

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน 0 0 2 2 0

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า 1 0 8 8 0

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน 78 34 60 94 36

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน 79 34 70 104 36

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร) 79 34 68 102 36

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ 100.00 87.18 94.59 92.04 97.30

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ 98.73 100.00 88.24 92.16 100.00

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ เภสัช

แพทย์

พยาบาล

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ภาวะมงีานท า ปี 59-ตรวจประเมนิปี60-ตามรปูแบบระบบCHE-งานประกัน



(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เคมี วิทยาศาสตร์

การยาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ
วิทยาการคอมฯ คณติศาสตร์

68.63 100.00 62.50 69.57 54.55

3.43 5.00 3.13 3.48 2.73

พอใช้ ดีมาก พอใช้ พอใช้ พอใช้

63 20 64 26 16

33 16 28 13 6

0 0 0 1 0

0 0 2 1 0

2 2 7 3 0

0 0 0 0 0

9 1 1 0 4

16 0 21 7 5

35 18 35 16 6

60 19 59 25 15

51 18 56 23 11

95.24 95.00 92.19 96.15 93.75

68.63 100.00 62.50 69.57 54.55

เคมี คณติศาสตร์

วิทย์

ภาวะมงีานท า ปี 59-ตรวจประเมนิปี60-ตามรปูแบบระบบCHE-งานประกัน



(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ฟิสิกส์

ฟิสิกส์ จุลชวีวิทยา ชีววิทยา
วิทยฯ 

สุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม

อนามัยและ

ความ

ปลอดภัย

46.15 65.96 50.00 75.00 94.23 69.88

2.31 3.30 2.50 3.75 4.71 3.49

ต้องปรับปรุง พอใช้ ต้องปรับปรุง ดี ดีมาก พอใช้

34 56 30 25 53 387

12 31 12 17 49 217

0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 1 5

0 0 0 1 0 15

0 0 0 0 0 0

7 7 6 1 0 36

14 16 12 6 3 100

12 31 12 18 49 232

34 54 30 25 53 374

26 47 24 24 52 332

100.00 96.43 100.00 100.00 100.00 96.64

46.15 65.96 50.00 75.00 94.23 69.88

รวมทัง้หมด

ชีวะ

วิทย์

ภาวะมงีานท า ปี 59-ตรวจประเมนิปี60-ตามรปูแบบระบบCHE-งานประกัน



(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ

เคมีและ

ชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา อุตสาหการ

100.00 100.00 75.00 84.52 100.00 95.41 88.94

5.00 5.00 3.75 4.23 5.00 4.77 4.45

ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี

23 10 118 89 98 125 463

5 6 80 68 76 84 319

0 0 1 0 0 1 2

1 0 2 0 1 2 6

13 3 4 3 8 20 51

0 0 0 0 3 0 3

2 0 1 2 0 2 7

0 0 28 13 0 5 46

18 9 84 71 84 104 370

21 9 116 86 88 114 434

18 9 112 84 84 109 416

91.30 90.00 98.31 96.63 89.80 91.20 93.74

100.00 100.00 75.00 84.52 100.00 95.41 88.94

เคมี

วิศวะ

รวมทั้งหมด
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(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ประมง เทคโนอาหาร เกษตรฯ

ประมง เทคโนฯอาหาร เกษตรฯ

90.32 95.24 91.72 91.86 74.19

4.52 4.76 4.59 4.59 3.71

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี

31 22 174 227 33

20 17 95 132 15

0 0 1 1 0

0 0 0 0 0

8 3 60 71 8

0 0 0 0 0

0 0 1 1 2

3 1 14 18 8

28 20 155 203 23

31 21 171 223 33

31 21 169 221 31

100.00 95.45 98.28 98.24 100.00

90.32 95.24 91.72 91.86 74.19

เกษตร

ศิลปประยุกต์
รวมทั้งหมด
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(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ตะวันตก

อังกฤษ
จีนและ

การสื่อสาร

ญีปุ่่นและ

การสื่อสาร

ไทยและ

การสื่อสาร

เวียดนาม

และการ

สื่อสาร

70.73 87.72 90.24 95.12 55.56

3.54 4.39 4.51 4.76 2.78

ดี ดี ดีมาก ดีมาก พอใช้

43 64 43 41 9

25 40 29 24 3

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 10 8 15 2

0 0 0 0 0

1 3 1 0 0

12 7 4 2 4

29 50 37 39 5

42 60 42 41 9

41 57 41 41 9

97.67 93.75 97.67 100.00 100.00

70.73 87.72 90.24 95.12 55.56

ตะวันออก

ศิลปศาสตร์
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(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

พัฒนาสังคม
ประวัติ

ศาสตร์
นิเทศ

การ

ท่องเที่ยว

100.00 47.06 93.75 80.39 85.12

5.00 2.35 4.69 4.02 4.26

ดีมาก ตอ้งปรบัปรงุ ดีมาก ดี ดี

51 17 36 53 357

23 6 21 32 203

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

24 2 9 9 83

0 0 0 0 0

1 0 0 1 7

0 9 2 10 50

47 8 30 41 286

48 17 32 52 343

47 17 32 51 336

94.12 100.00 88.89 98.11 96.08

100.00 47.06 93.75 80.39 85.12

มนุษย์

รวมทั้งหมด

สังคม

ศิลปศาสตร์
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(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

การเงนิและ

ธนาคาร
บัญชี จัดการธรุกิจ การตลาด

ธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

การจดัการ

การโรงแรม

79.41 77.86 62.18 78.36 75.00 73.02

3.97 3.89 3.11 3.92 3.75 3.65

ดี ดี พอใช้ ดี ดี ดี

136 148 124 142 16 69

100 100 61 98 8 44

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

8 9 13 7 4 2

0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

28 31 45 29 4 17

108 109 74 105 12 46

136 141 119 134 16 63

136 140 119 134 16 63

100.00 95.27 95.97 94.37 100.00 91.30

79.41 77.86 62.18 78.36 75.00 73.02

การเงิน บริหารธุรกิจ

บริหารศาสตร์

นวัตกรรม

ภาวะมงีานท า ปี 59-ตรวจประเมนิปี60-ตามรปูแบบระบบCHE-งานประกัน



(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

นวัตกรรม ปกครอง

สารสนเทศเพ่ือ

การจัดการ
ปกครอง

ปกครอง

ท้องถ่ิน
รปศ.(รปศ.)

68.29 73.91 94.90 89.62 100.00 88.89 89.96

3.41 3.70 4.74 4.48 5.00 4.44 4.50

พอใช้ ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี

87 722 170 110 19 147 276

48 459 64 39 11 58 108

0 0 1 0 0 0 0

1 1 1 0 0 0 0

8 51 29 56 8 70 134

0 0 3 0 0 0 0

0 1 56 2 0 1 3

26 180 5 11 0 16 27

56 510 93 95 19 128 242

83 692 159 108 19 145 272

82 690 98 106 19 144 269

95.40 95.84 93.53 98.18 100.00 98.64 98.55

68.29 73.91 94.90 89.62 100.00 88.89 89.96

รปศ.

รวมทัง้หมดรวมทั้งหมด
นิติ

รัฐฯบริหารศาสตร์
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(ตัวบง่ชี้ที่ 2.2) ตารางข้อมูลพ้ืนฐานภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ป.ตรี ปีการศึกษา 2559 (การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560) แยกรายหลักสูตร

ร้อยละ

คะแนน

คุณภาพ

1.1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท า คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้า

ศึกษา

คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ คน

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า

  -  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  (ตัวตั้ง)

คน

1.2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ คน

1.3 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่น ำมำเป็น (ตัวหำร)

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า ร้อยละ

1.4 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระ

ร้อยละ

ข้อมูล จากกองแผนงาน ณ 7 พ.ค. 2561

หมายเหตุ - ใช้ผลส ารวจจากผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2559 (การคิดคะแนน

ประเมิน ต้องมีผลการส ารวจไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70)

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ หน่วยนับ

2.2
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 83.03

4.15

ดี

       2,864

       1,716

             5

           13

         451

             6

         115

         443

       2,167

       2,749

       2,610

95.98

83.03

มหาวิทยาลัย

ภาวะมงีานท า ปี 59-ตรวจประเมนิปี60-ตามรปูแบบระบบCHE-งานประกัน



 
 

 
 
 
 
 

บรรณำนุกรม 
 

กองแผนงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี. (2553). บทสรุปผู้บริหำรเรื่องภำวกำรณ์มีงำนท ำ 
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รุ่นปีกำรศึกษำ 2553 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำนบุรี.[online].  
จำก : http://www.planning.kmutnb.ac.th/data/Pava56_13_08_56.pdf.  

กองแผนงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่น. (2553). บทคัดย่อส ำหรับผู้บริหำรเรื่อง ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  
รุ่นปีกำรศึกษำ 2553 มหำวิทยำลัยขอนแก่น. [online].จำก :  
http://gear.kku.ac.th/wp-content/uploads/2012/08/Bundit53.pdf. 

กองแผนงำน มหำวิทยำลัยธรรมศำตร์. (2555). สรุปผลกำรวิเครำะห์เรื่อง ภำวะกำรมีงำนท ำของ บัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รุ่นปีกำรศึกษำ 2555. [online].จำก :  

 www.tu.ac.th/org/ofrector/planning/m1_m6/m1.../2.../jobmua55.doc.  
กองแผนงำน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. (2556). บทสรุปผู้บริหำรเรื่อง ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต รุ่นปี 

กำรศึกษำ 2554-2555 มหำวิททยำลัยมหำสำรคำม. [online]. จำก :  
www.plan.msu.ac.th/thai/upload/.../attach/ePBHYS6ShTRabyh8.pdf.  

กองแผนงำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์. (2553). บทสรุปผู้บริหำรเรื่อง รำยงำนภำวะกำรหำงำนท ำของ
บัณฑิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ รุ่นปีกำรศึกษำ 2553. [online]. จำก : 
http://www.planning.psu.ac.th/images/files/information/jobpsu/job2554.pdf. 

กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 2551.  การประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: กองแผนงาน สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2553. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553. หน้า 22-35 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2552. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552. 

กระทรวงศึกษาธิการ. 2549. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549. 
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551. 
กองบริการการศึกษา. ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. 2543.  มาตรฐานกิจการนักศึกษา. 
ขณิดา จวงพันธ์. 2549. ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่มีต่อระบบการบริหารการเงินและบัญชีส่วนราชการ 
ครรชิต มาลัยวงศ์. 2550. ผู้บริหารยุคสารสนเทศ. [Online], Available:  

http://www.drkanchit.com/ict_management/index.html, [2007, June 30] 
ครรชิต มาลัยวงศ์. 2550. การพัฒนาระบบให้ประสบผลส าเร็จ. [Online], Available:  

http://www.drkanchit.com/ict_management/index.html, [2007, June 30] 

http://www.tu.ac.th/org/ofrector/planning/m1_m6/m1.../2.../jobmua55.doc
http://www.plan.msu.ac.th/thai/upload/.../attach/ePBHYS6ShTRabyh8.pdf


 
 

 
 
 
 
 

จ ารัส นองมาก. สภาพปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา.  ค้นวันที่ 4 เมษายน 2557 จาก 
http://www.gotoknow.org/posts/43715. 

ชำญชัย อินทรประวัติ และคณะ. (2539). รำยงำนกำรวิจัยสถำบันเรื่อง กำรติดตำมผลบัณฑิตมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี รุ่นปีกำรศึกษำ 2539. นครรำชสีมำ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี. 

ชัชวาลย์ ชุมรักษา. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา | Information Technology For Education, 
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ [Online], 
Available: http://www.learners.in.th/blog/nillawan/259418 

ดนัย สุธีพจน์.(2533). กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นสูง สำขำวิชำกำร
โรงแรมสบำบันเทคโนโลยีรำชมงคล. วิทยำนิพนธ์ ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 

ธนัญทร  ทองจันทร์. 2558. การประยุกต์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลใน
การให้บริการสารสนเทศ และการปรับขึ้นเงินเดือน โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา 

นิติธร ปิลวาสน์. 2556. การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance in Education). ค้นวันที่ 9 
มิถุนายน 2557 จาก http://taamkru.com/th/การประกันคุณภาพการศึกษา. 

นิศำ ชูโต. (2545). กำรวิจัยเชิงคุณภำพ พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: แม็ทส์ปอยท์. 
บุญจิตต์ ณ ล ำเลียง. (2512). กำรส ำรวจกำรท ำงำนของบัณฑิตทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2510. วิทยำนิพนธ์ 

ค.ม. กรุงเทพฯ : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
เบญจมา สุวรรณมาใจ. 2549. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(ระบบ GFMIS) ของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในปีงบประมาณ 2548  
ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. (2539). กำรวิจัยประเมินผล หลักกำรและกระบวนกำร. กรุงเทพฯ: เจ เพสท 

โปรเซสเซอร์. 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์. 2549. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย. รายงานการวิจัยเสนอ

ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง. (2555). อภิปรำยผลเรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ2555. [online]. จำก : 
http://www.mis.ru.ac.th/policy/pdf/report_analyze2555.pdf.  

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช. (2554). รำยงำนผลเรื่อง รำยงำนกำรวิเครำะห์ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ปีกำรศึกษำ 2554. [online]. จำก : 
http://www.stou.ac.th/Sar/pdf/pdf1_55/Report_bandit.pdf. 

ระวีวรรณ ชินตระกูล. (2537). หลักกำรแนะแนว. กรุงเทพฯ : ภำพกำรพิมพ์. 
ลักขณา จาตกานนท์, ดวงรัตน์ แช่ตั้ง, เนนิสา ไชยปุระ และธนพรรณ บุณยรัตกลิน. 2554. การพัฒนาการ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร. รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 



 
 

 
 
 
 
 

วิจิตร ศรีสอ้าน. 2518. หลักการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
วัชร ีทรัพย์มี. (2521). กำรแนะแนวในโรงเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิชพิมพ์. 
สมหวัง พิธิยำนุวัฒน์. (2549). รวมบทควำมทำงกำรประเมินโครงกำร. กรุงเทพฯ: จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
สำคร สุขศรีวงศ์. (2550). กำรจัดกำร : จำกมุมมองนักบริหำร (Management : from the executive's 

viewpoint). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: จี.พี. ไซเบอร์พรินท. ์ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ. (2532). คู่มือประเมินแผนและโครงกำร. กรุงเทพฯ: คุรุ

สภำลำดพร้ำว. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. (2550). กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 

ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร. [online]. 
จำก : www.knit.or.th. 

ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร, สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์. (2546). กำร
ติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ปีกำรศึกษำ 2544-2545. ปทุมธำนี: 

ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร สถำบันรำชภัฏเพชรบุรีวิทยำลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์. 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. ส านักนายกรัฐมนตรี. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. 2550.  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗  กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ภาพพิมพ์. 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน). 2549. คู่มือการประเมิน

คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จ ากัด. 
ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2549. มาตรฐานการ

อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จ ากัด ภาพพิมพ์. 
สิริลักษณ์ ไชยวงศ์. 2555. การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รายงานการวิจัย เสนอต่องานนโยบายและแผนและประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อรรถพล สังขวำสี. (2544). กำรติดตำมผลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพอำชีวศึกษำ
ระบบทวิภำคี รุ่นที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2538 ของสถำนศึกษำสังกัดกองวิทยำลัยเทคนิค กรมอำชีวศึกษำ 
กระทรวงศึกษำธิกำรในเขตกทม. ปริญญำนิพนธ์ กศ.ม.(อุตสำหกรรมศึกษำ). กรุงเทพฯ : บัณฑิต
วิทยำลัย.มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

อัฒรัตติ ไชยสิทธิ์. (2543). กำรติดตำมผลผลิตของโครงกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใน
สถำนศึกษำสำยสำมัญและสำยอำชีพ ที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนครรำชสีมำ. [online]. จำก
http://libbib.odi.stou.ac.th/vtlscgi/vtls.web.gateway?authority=032949480&conf=12000 



 
 

 
 
 
 
 

อุบลวรรณ เจียมศรีพงษ์. (2535). กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์
เน้นชุมชน วิทยำลัยพยำบำลพุทธชินรำชพิษณุโลก ปีกำรศึกษำ 2531-2533. ปริญญำนิพนธ์ กศ.ม. 
(กำรบริหำรกำรศึกษำ). มหำสำรคำม : บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหำสำรคำม. 

อุษณีย์ เย็นสบำย. (2533). จิตวิทยำกำรแนะแนว. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์กำรพิมพ์. 
Erickson, Clifford E. (1947). A Basic Text for Guidance Workers. Englewood Cliffs, N.J. : 

prentice - Hall. 
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education. 3rd. New York : McGraw-Hill Book Company. 
Mackinnon,K.R.  S.H.Walker & D.Davis. 2000 . Benchmarking Manual for Australia  

Universities,Higher  Education  Division, Department of Education. Training and Youth 
Affairs. 

Schertzer, Bruce and Shelley C. Stone. (1981). Fundamental of Guidance Boston : Houghton 
Mifflin Co. 

Stoops, Emery and Wahlquist, Gunnar L. (1985). Principles and Practices in Guidance. New 
York : McGraw-Hill, Book Company. 

Wentling, T.L. (1980). Evaluation Occupational Education and Training Program. 2 nd Boston : 
Allyn and Bacon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

ค ำนิยำม ค ำจ ำกัดควำม รำยกำรข้อมูลและข้อมูลอ้ำงอิง ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  
 

 

1 

ค ำอธิบำยรำยกำรข้อมูล ค ำนิยำม ค ำจ ำกัดควำม ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต 

1. ข้อมูลทีจ่ัดสง่ 
ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตในสถำบันอุดมศึกษำระดับกำรศึกษำปริญญำตรีข้ึนไป 

2. ก ำหนดกำร/วิธีกำร/รปูแบบ 
2.1 สถำบันอุดมศึกษำท่ีมีระบบกำรจัดเก็บข้อมูล 

 จัดส่งข้อมูล 1 ครั้ง  
o เป็นข้อมลู ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560  
o จัดส่งภำยในวันที่ 16 มีนำคม 2561 

 รูปแบบกำรจัดส่งข้อมลู เลือกรูปแบบกำรจัดส่ง ดังนี ้
o แบบรำยบุคคล ตำมเอกสำร 4-1-2560 ในรูปแบบไฟล์ CSV และท ำกำร ENCODING ให้

เป็น UTF-8  
o หรือ แบบสถิติตำมเอกสำร 4-2-2560  (Download จำกระบบฯ) ในรูปแบบไฟล์ CSV 

และท ำกำร ENCODING ให้เป็น UTF-8 
2.2 สถำบันอุดมศึกษำท่ีให้บัณฑิตกรอกผ่ำนระบบภำวะกำรมีงำนท ำของ สกอ. 

ให้ประชำสัมพันธ์ใหบ้ัณฑิตเข้ำมำปรบัปรุงข้อมูลที่ระบบฯ www.employ.mua.go.th ภำยใน 
วันที่ 30 ธันวำคม 2560 โดยมสถำบันอุดมศึกษำต้องแจ้งก ำหนดกำรที่บัณฑิตจะเข้ำมำกรอกข้อมลูกับ
เจ้ำหน้ำที่ศูนย์สำรสนเทศอุดมศึกษำล่วงหน้ำ 3 วัน  

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2560 
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รูปแบบรำยกำรข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบณัฑติ 

1. QN_YEAR : ปีปฏิทินที่สถำบันจัดส่งข้อมลู คือ ปี 2560  
2. CITIZEN_ID : รหัสประจ ำตัวประชำชน หมำยถึง รหสัที่ให้แทนควำมหมำยของเลขประจ ำตัว    นักศึกษำไทยใช้

เลข 13 หลักตำมเลขประจ ำตัวประชำชน  
ข้อเสนอกำรก ำหนดรหัสประจ ำตัวประชำชนเป็น 13 หลกั ส ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ 
โดยก ำหนดรปูแบบกำรจัดเก็บดังนี้  XX  XXX  XXXXXXXX  (ไม่ต้องเว้นวรรค) 
หลักที่ 1-2 จัดเก็บอักษรย่อเป็นช่ือประเทศตำมหลักสำกล (ให้ใช้ตำรำงอ้ำงองิ REF_NATION) 
หลักที่ 3-5 จัดเก็บอักษรตัวแรกของ ช่ือต้น ช่ือกลำง และช่ือสกลุ ตำมล ำดับ เช่น John Junior Anderson จะ

ใช้รหัส เป็น JJA 
กรณีไม่มีช่ือกลำง ให้ใช้ – (ขีดกลำง)  เช่น John Anderson ใช้เป็น J-A 
กรณีที่มผีู้ทีม่ีช่ือต้น ช่ือกลำง และช่ือสกลุเป็น JJA มำกกว่ำ 1 คนให้ใช้หมำยเลขล ำดับแทนตัวอักษรตัว
สุดท้ำย เช่น JJA , JJ2  JJB , JJ2 หำกเป็นคนที่ 10 ให้เป็นเลข 1 

หลักที่ 6-13 เก็บวันเกิดของเจ้ำของข้อมูล โดยเก็บเป็นปีครสิตศักรำช เรียงล ำดับเป็น ปีเดือนวัน เช่น เกิดวันที่ 
3 พฤษภำคม 2509 จะเก็บข้อมลูเป็น 19690503 
ส่วนผู้ทีเ่ป็นนักศกึษำต่ำงชำติที่เข้ำศึกษำก่อนปกีำรศึกษำ 2554 ให้ใช้หมำยเลข Passport ตำมเดิม 

3. UNIV_ID : รหสัสถำนศึกษำ หมำยถึง รหสัที่ให้แทนควำมหมำยสถำนศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ก ำหนด ส ำหรับทุกสถำบันอุดมศึกษำในกำรลงรหัสข้อมลูของสถำบันอุดมศึกษำ โดยให้กรอกตัวเลือก
ตำมตำรำงอ้ำงอิง  REF_UNIV เช่น จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั จะใช้ UNIV_ID มีรหสัเป็น 00100 

4. STD_ID : รหสัประจ ำตัวนักศึกษำ ต้องไมเ่ป็นค่ำว่ำง เป็นตัวเลขควำมยำวไม่เกิน 13 หลัก รหสัระดบักำรศึกษำ
ของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำต้องไม่ต่ ำกว่ำระดับปรญิญำตรี และระบบจะท ำกำรตรวจสอบกบัรหัสนกัศึกษำในข้อมูล
รำยบุคคลผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ โดยหำกไม่มีข้อมูลในข้อมลูรำยบุคคลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ระบบจะแจง้ข้อมลูผิดลำด 

5. QN_WORK_STATUS : รหัสสถำนภำพของกำรท ำงำน  เปน็ประเภทของสถำนภำพกำรท ำงำนทีผู่้ตอบ
แบบสอบถำมท ำโดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ REF_QN_WORK_STATUS ตัวอย่ำงเช่น ไม่มีงำนท ำ
ก่อนกำรศึกษำ  ไม่มีงำนท ำหลงัจบกำรศึกษำ และก ำลงัศึกษำต่อ รหัส 4 โดยตัวเลือกทั้งหมดมีดงัต่อไปนี ้

รหสั 1 ไม่มีงำนท ำก่อนกำรศึกษำ  มีงำนท ำหลงัจบกำรศึกษำ 
รหสั 2 ไม่มีงำนท ำก่อนกำรศึกษำ  มีงำนท ำหลงัจบกำรศึกษำและก ำลงัศึกษำต่อ 
รหสั 3 ยังไม่เคยมีงำนท ำ 
รหสั 4 ยังไม่เคยมีงำนท ำ และก ำลังศึกษำต่อ 
รหสั 5 มีงำนท ำก่อนจบกำรศึกษำ อยู่ในสำยงำนเดิมหลงัจบกำรศึกษำ 
รหสั 6 มีงำนท ำก่อนจบกำรศึกษำ เปลี่ยนสำยงำนหลังจบกำรศึกษำ 

รหสั 7 มีงำนท ำก่อนกำรจบศึกษำ อยู่ในสำยงำนเดิมหลงัจบกำรศึกษำ เลื่อนระดบั 
6. QN_MILITARY_STATUS : รหสัสถำนะกำรเกณฑ์ทหำร(เฉพำะเพศชำย) เป็น รหสัสถำนะกำรเกณฑ์ทหำรโดย

ตอบเฉพำะบัณฑิตเพศชำยโดยใหก้รอกตัวเลอืกตำมตำรำงอำ้งอิง REF_QN_MILITARY_STATUS ตัวอย่ำง เช่น 
อยู่ในช่วงผ่อนผันเกณฑ์ทหำร หรือไดร้ับกำรยกเว้น หรือผ่ำนกำรเกณฑ์ทหำรแล้ว รหัส 0  
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7. QN_ORDINATE_STATUS : รหัสสถำนะกำรเป็นนักบวช เป็น รหสัสถำนะกำรเป็นนักบวชโดยให้กรอกตัวเลือก
ตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_ORDINATE_STATUS ตัวอย่ำง เช่น อยู่ในระหว่ำงกำรเป็นนักบวช ระยะเวลำถึง
ก ำหนดลำสิกขำ น้อยกว่ำ 3 เดือน รหสั 2  

8. QN_OCCUP_TYPE : รหัสประเภทงำนที่ท ำ เป็นประเภทของต ำแหน่งงำนทีผู่้ตอบแบบสอบถำมท ำโดยให้กรอก
ตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_OCCUP_TYPE ตัวอย่ำงเช่น พนักงำนเอกชน รหสั 03 โดยตัวเลือกทัง้หมด
มีดังต่อไปนี้  

รหสั 00 ส ำหรบักำรระบุเพิม่เติม ในรำยกำร (QN_OCCUP_TYPE_TXT) 
รหสั 01 ข้ำรำชกำร /เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำนของรัฐ 
รหสั 02 รัฐวิสำหกจิ 
รหสั 03 พนักงำนบริษัท/องค์กรธุรกจิเอกชน 
รหสั 04 ด ำเนินธุรกิจอสิระ/เจ้ำของกจิกำร 
รหสั 05 พนักงำนองค์กำรต่ำงประเทศ/ระหว่ำงประเทศ 

9. QN_OCCUP_TYPE_TEXT: ระบุประเภทงำนเพิ่มเตมิ (กรณี QN_OCCUP_TYPE มีค่ำเป็น 00 ให้ระบุ
นอกเหนอืจำกตำรำงข้อมูล)  

10. QN_TALENT : รหัสควำมสำมำรถพเิศษ เป็นประเภทของควำมสำมำรถพเิศษของผูท้ี่ตอบแบบสอบถำมท ำโดย
ให้กรอกตัวเลอืกตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_TALENT ตัวอย่ำงเช่น ด้ำนกีฬำ รหัส 05  

11. QN_TALENT_TXT : ควำมสำมำรถพิเศษ ระบุข้อควำมเพิม่เติม ( กรณี QN_TALENT มีค่ำเป็น 00 ให้ระบุลงไป
นอกเหนอืจำกรำยกำรตำรำงข้อมูล )ตัวอย่ำงเช่น ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรใช้เหตผุล และคณิตศำสตร์ 

12. QN_POS_ID : รหสัต ำแหน่งงำน หมำยถึง รหสัที่ให้แทนควำมหมำยของกำรจ ำแนกต ำแหนง่งำนปจัจบุันของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_POSITION_CAREER ตัวอย่ำงเช่น ช่ำงเขียน
แบบสถำปัตยกรรม รหสั 311815 

13. QN_WORK_NAME : ช่ือหน่วยงำน เป็นช่ือของหน่วยงำนทีผู่้ที่ตอบแบบสอบถำมท ำปจัจุบัน ตัวอย่ำงเช่น 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  

14. QN_WORK_ADD : เลขที่ตั้งของหน่วยงำน ตัวอย่ำงเช่น 328 หำกบัณฑิตไม่ได้กรอกข้อมลูเป็นค่ำว่ำงได ้
15. QN_WORK_MOO : หมูท่ี่ตั้งของหน่วยงำนทีผู่้ตอบแบบสอบถำมท ำ ตัวอย่ำงเช่น หมูท่ี่ 3 ให้ใส่ 3 เป็นต้น  

หำกเป็นต่ำงประเทศหรือบัณฑิตไม่ได้กรอกข้อมลูเป็นค่ำว่ำงได ้
16. QN_WORK_BUILDING : ช่ืออำคำร ช้ัน / นิคม ช่ือสถำนทีป่ฏิบัติงำนของผู้ที่ตอบแบบสอบถำมท ำงำนอยู่ 

ตัวอย่ำงเช่น อำคำร 1 ช้ัน 2 เขตส่งออก นิคมอุตสำหกรรม แหลมฉบัง หำกบัณฑิตไม่ได้กรอกข้อมลูเป็นค่ำว่ำงได ้
17. QN_WORK_SOI : ซอย หมำยถึง ตรอก/ซอย  ของหน่วยงำนที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมท ำ ตัวอย่ำงเช่น เพชรบรุี 5 

หำกบัณฑิตไม่ได้กรอกข้อมูลเป็นค่ำว่ำงได ้
18. QN_WORK_STREET : ถนน หมำยถึง ถนนของหน่วยงำนที่ผู้ที่ตอบแบบสอบถำมท ำ ตัวอย่ำงเช่น 

 ศรีอยุธยำ หำกบัณฑิตไม่ได้กรอกข้อมลูเป็นค่ำว่ำงได ้
19. QN_WORK_TAMBON : รหสัต ำบล/แขวง หมำยถึง รหสัทีใ่ห้แทนควำมหมำยของต ำบล/แขวง ของหน่วยงำน 

โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำอ้ำงองิกำรใช้ รหสั ต ำบล/แขวง จำกกรมกำรปกครอง
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กระทรวงมหำดไทย โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ REF_SUB_DISTRICT ตัวอย่ำงเช่น
พระบรมมหำรำชวัง มีรหสัเป็น 100101 หำกเป็นต่ำงประเทศให้ ก ำหนดเป็น 090000 หรือเป็นค่ำว่ำง 

20. QN_WORK_NATION : รหัสประเทศที่ท ำงำน หมำยถึง รหสัที่ให้แทนควำมหมำยของประเทศที่ท ำงำนโดยให้
กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ REF_NATION ตัวอย่ำงเช่น THAILAND มีรหสัเป็น TH  

21. QN_WORK_ZIPCODE : รหสัไปรษณีย ์หมำยถึง รหสัไปรษณีย์ ของหน่วยงำนที่ผู้ตอบแบบสอบถำมปฏิบัติงำน
อยู ่ตัวอย่ำงเช่น 10600 

22. QN_WORK_TEL : หมำยเลขโทรศัพท์ของหน่วยงำนทีผู่้ที่ตอบแบบสอบถำมปฏิบัตงิำน ตัวอย่ำงเช่น 
026105200 

23. QN_WORK_FAX : หมำยเลขโทรสำร หมำยถึง หมำยเลขโทรสำรของหน่วยงำนทีผู่้ที่ตอบแบบสอบถำม
ปฏิบัติงำน ตัวอย่ำงเช่น 024525888 

24. QN_WORK_EMAIL : อีเมล ์หมำยถึง อีเมล์ของหน่วยงำนทีผู่้ที่ตอบแบบสอบถำมปฏิบัตงิำน ตัวอย่ำงเช่น 
info@mux.go.th 

25. QN_SALARY :  รำยได้เฉลี่ยต่อเดอืน หมำยถึงจ ำนวนเงินทีผู่้ที่ตอบแบบสอบถำมได้รับเป็นกำรตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนโดยเป็นตัวเลขทั้งหมดไม่ต้องใส่ เครื่องหมำย “,” ค่ันหลักพัน และไม่ต้องใสจ่ ำนวนตัวเลขทีเ่ป็นจุด
ทศนิยม  ตัวอย่ำงเช่น 20000 

26. QN_WORK_SATISFY : รหสัควำมพอใจต่องำนทีท่ ำของผู้ทีต่อบแบบสอบถำมปฏิบัตงิำน โดยให้กรอกตัวเลือก
ตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_WORK_SATISFY ตัวอย่ำงเช่น ค่ำตอบแทนต่ ำ รหัส 05 

27. QN_WORK_SATISFY_TXT : ควำมพอใจต่องำนที่ท ำระบุข้อควำมเพิ่มเตมิ (กรณีREF_QN_WORK_SATISFY มี
ค่ำเป็น 00 ให้ระบลุงไปนอกเหนือจำกตำรำงรำยกำรข้อมลู  

28. QN_TIME_FINDWORK : รหสัระยะเวลำกำรหำงำนท ำของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม โดยให้กรอกตัวเลือกตำม
ตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_TIME_FINDWORK ตัวอย่ำงเช่น 1 – 2 เดือน รหัส 02  

29. QN_MATCH_EDU : รหัสงำนที่ท ำตรงกบัทีส่ ำเร็จ หมำยถึง งำนที่ท ำเป็นกลุม่สำขำวิชำชีพที่สอดคล้องกับ
สำขำวิชำที่ผู้ตอบแบบสอบถำมส ำเร็จกำรศึกษำ โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ REF_QN_MATCH_EDU  
ตัวอย่ำงเช่น ไม่ตรง รหัส 2 

30. QN_APPLY_EDU : รหัสกำรน ำควำมรู้ทีเ่รียนมำประยุกใช้กบักำรท ำงำน หมำยถึง กำรน ำควำมรู้ในวิชำกำร 
ต่ำง ๆ มำใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำน โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_APPLY_EDU ตัวอย่ำงเช่น 
น้อย รหัส 04 

31. QN_CAUSE_NOWORK : รหสัเหตผุลที่ยงัไม่ท ำงำน โดยใหก้รอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ 
REF_QN_CAUSE_NOWORK ตัวอย่ำงเช่น ยังหำงำนท ำไมไ่ด้ รหสั 3 

32. QN_CAUSE_NOWORK_TXT : เหตผุลที่ยังไมท่ ำงำน (ระบขุ้อควำมเพิ่มเตมิ) ส ำหรบักรอกเหตุผลที่ยงัไม่ท ำงำน 
ระบุข้อควำมเพิ่มเตมิ ( กรณี QN_CAUSE_NOWORK  มีค่ำเป็น 0 ให้ระบุลงไปนอกเหนอืจำกรำยกำร
ตำรำงข้อมลู ) ตัวอย่ำงเช่น รอเวลำที่เหมำะสม 

33. QN_PROB_FINDWORK : รหสัปัญหำในกำรหำงำนท ำ หมำยถึงปัญหำที่ผูท้ี่ตอบแบบสอบถำมพบในกำรหำงำน
ท ำโดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_PROB_FINDWORK ตัวอย่ำงเช่น ไม่มีปญัหำ รหัส 01 
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34. QN_PROB_FINDWORK_TXT : ปัญหำในกำรหำงำนท ำ (ระบุข้อควำมเพิ่มเติม) ส ำหรับกรอกปัญหำในกำรหำ
งำนท ำที่นอกเหนอืจำก QN_PROB_FINDWORK ระบุข้อควำมเพิ่มเตมิ ( กรณี REF_QN_PROB_FINDWORK มี
ค่ำเป็น 00 ให้ระบลุงไปนอกเหนือจำกรำยกำรตำรำงข้อมลู ) เช่น ไม่ช ำนำญในงำนที่ท ำ 

35. QN_REQUIRE_EDU : รหัสควำมต้องกำรศึกษำต่อของผู้ที่ตอบแบบสอบถำม โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำง
อ้ำงอิงREF_QN_REQUIRE_EDU ตัวอย่ำงเช่น ต้องกำร รหสั 1 

36. QN_LEVEL_EDU : รหัสระดับกำรศึกษำที่ต้องกำรศึกษำต่อ /ก ำลังศึกษำ หมำยถึง ระดับกำรศึกษำที่ต้องกำร
ศึกษำต่อส ำหรับผู้ที่ตอบรำยกำร QN_REQUIRE_EDU เป็น 1 โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_LEV 
ตัวอย่ำงเช่น ปริญญำโท รหัส 60 

37. QN_PROGRAM_EDU : รหัสสำขำที่ต้องกำรศึกษำต่อ/ก ำลงัศึกษำต่อ เป็นสำขำเดิมหรือไม่โดยให้กรอกตัวเลือก
ตำมตำรำงอ้ำงอิง REF_QN_PROGRAM_EDU_ID ตัวอย่ำงเช่น สำขำวิชำเดิม รหัส 1 

38. QN_PROGRAM_EDU_ID : รหสัสำขำที่ต้องกำรศึกษำต่อ/ก ำลังศึกษำต่อ โดยใหก้รอกตัวเลอืกตำมตำรำงอ้ำงองิ 
REF_PROGRAM ตัวอย่ำงเช่น กฎหมำย รหัส 000001 

39. QN_TYPE_UNIV : รหสัประเภทสถำบันก ำลงัศึกษำต่อ/ก ำลังศึกษำ หมำยถึงสถำบันที่ผู้ตอบแบบสอบถำมศึกษำ
ต่อ โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ REF_QN_TYPE_UNIV ตัวอย่ำงเช่น ต่ำงประเทศ รหัส 3 

40. QN_CAUSE_EDU : รหัสเหตผุลที่ก ำลังศึกษำต่อ/ก ำลังศึกษำต่อ โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ 
REF_QN_CAUSE_EDU ตัวอย่ำงเช่น ได้รับทุนศึกษำต่อ รหสั 3 

41. QN_CAUSE_EDU_TXT : เหตุผลทีก่ ำลงัศึกษำต่อ /ก ำลังศึกษำ ระบุข้อควำมเพิม่เติม ( กรณี QN_CAUSE_EDU 
มีค่ำเป็น 0  ให้ระบลุงไปนอกเหนือจำกรำยกำรตำรำงข้อมลู )ตัวอย่ำงเช่น พัฒนำศักยภำพตนเองให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลง 

42. QN_PROB_EDU : รหสัปัญหำในกำรศึกษำต่อ/ก ำลังศึกษำต่อ โดยให้กรอกตัวเลือกตำมตำรำงอ้ำงองิ 
REF_QN_PROB_EDU ตัวอย่ำงเช่น ขำดควำมรู้พื้นฐำนในกำรศึกษำต่อ รหสั 04 

43. QN_PROB_EDU_TXT : ปัญหำในกำรศึกษำต่อ /ก ำลังศึกษำ ระบุข้อควำมเพิม่เติม ( กรณี QN_PROB_EDU มี
ค่ำเป็น 00 ให้ระบลุงไปนอกเหนือจำกรำยกำรตำรำงข้อมลู ) ตัวอย่ำงเช่น ไม่มีเวลำเรียน  

44. QN_ADDPROGRAM 1 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนภำษำอังกฤษ ถ้ำผู้ตอบแบบสอบถำม
เลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลอืกให้ก ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

45. QN_ADDPROGRAM 2 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ ถ้ำผู้ตอบแบบสอบถำม
เลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลอืกให้ก ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

46. QN_ADDPROGRAM 3 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนบัญชี ถ้ำผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกให้
ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลอืกให้ก ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

47. QN_ADDPROGRAM 4 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนกำรใช้อินเทอรเ์น็ต ถ้ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลือกใหก้ ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

48. QN_ADDPROGRAM 5 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนจริง ถ้ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลือกใหก้ ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

49. QN_ADDPROGRAM 6 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรวิจัย ถ้ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลือกใหก้ ำหนดเป็นค่ำว่ำง 



 

ค ำนิยำม ค ำจ ำกัดควำม รำยกำรข้อมูลและข้อมูลอ้ำงอิง ข้อมูลภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  
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50. QN_ADDPROGRAM : รหสัแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิ่มเตมิควำมรู้ด้ำนอื่นๆ ทีร่ะบุข้อควำมเพิ่มเติม ถ้ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลือกใหก้ ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

51. QN_ADDPROGRAM 8 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนภำษำจีน ถ้ำผู้ตอบแบบสอบถำมเลือก
ให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลือกให้ก ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

52. QN_ADDPROGRAM 9 : รหัสแสดงควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เติมควำมรู้ด้ำนภำษำในอำเซียน ถ้ำผู้ตอบ
แบบสอบถำมเลือกให้ก ำหนดค่ำเป็น 1 ถ้ำไม่เลือกใหก้ ำหนดเป็นค่ำว่ำง 

53. QN_ADDPROGRAM7_TXT : ควำมเห็นเรื่องควรเพิม่เตมิควำมรู้ด้ำนอื่นๆทีร่ะบุข้อควำมเพิ่มเติม 
 ( กรณี QN_ADDPROGRAM 7 มีค่ำเป็น 1  เท่ำนั้น ) 

54. QN_COMMENT_PROGRAM : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ตัวอย่ำงเช่น ควรเพิ่มควำมรู้ในด้ำนภำษำอังกฤษ
ในหลักสูตรบรหิำรธุรกิจบัณฑิต 

55. QN_COMMENT_LEARN : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอน ตัวอย่ำงเช่น อยำกให้พฒันำกำรเรียนกำร
สอนใหท้ันสมัย และง่ำยแกก่ำรเข้ำใจมำกขึ้น 

56. QN_COMMENT_ACTIVITY : ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนำกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น อยำกให้มกีำรจัด
บ่อย ๆ เพรำะนอกจำกพฒันำแล้ว ยังเป็นกำรแสดงควำมสำมำรถของบุคคลนั้น ๆ ด้วย อีกทั้งยังท ำให้เกิดควำม
สนุกสนำน คลำยเครียด 

57. QN_DATE_UPDATE : วันที่ตอบแบบสอบถำม เป็นวันที่บณัฑิตตอบแบบสอบถำมภำวะกำรมงีำนท ำ  
โดยมีขนำด 10 ตัวอักษรโดยก ำหนดรูปแบบเป็น วว/ดด/ปปปป ตัวอย่ำงเช่น 10/07/2558 



Number Field Name Data Type Size Explanation For information Piority Ref Table statistic
ล ำดับ ช่ือรำยกำร ชนิดข้อมูล ขนำด ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บ ควำมส ำคัญ ตำรำงอ้ำงอิง ใช้ออกสถิติ

1 QN_YEAR TEXT 4 ปีที่ส่งข้อมูลตามปฏิทินทีสกอ. ก าหนด 2559 3
2 CITIZEN_ID TEXT 13 เลขประจ าตัวประชาชน 1229900449246 3
3 UNIV_ID TEXT 5 รหัสสถาบันอุดมศึกษา 00000 3 ตารางข้อมูลสถานศึกษา (REF_UNIV)
4 STD_ID TEXT 13 รหัสประจ าตัวนักศึกษา 49922273 3
5 QN_WORK_STATUS TEXT 1 รหัสสถานะการท างานปัจจุบัน 1 3 ตารางข้อมูลสถานะการท างาน      

(REF_QN_WORKSTATUS)


6 QN_MILITARY_STATUS TEXT 1 รหัสสถานะการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะเพศชาย) 1 3 ตารางข้อมูลสถานะการเกณฑ์ทหาร  
(REF_QN_MILITARY_STATUS)

7 QN_ORDINATE_STATUS TEXT 1 รหัสสถานะการเป็นนักบวช 1 3 ตารางข้อมูลสถานะการเป็นนักบวช
(REF_QN_ORDINATE_STATUS)

8 QN_OCCUP_TYPE TEXT 2 รหัสประเภทงานที่ท า 01 3 ตารางประเภทงานทีท า (REF_QN_OCCUP_TYPE) 

9 QN_OCCUP_TYPE_TXT TEXT 100 ประเภทงานที่ท า (ระบุข้อความเพิ่มเติม) 3
10 QN_TALENT TEXT 2 รหัสความสามารถพิเศษ 03 3 ตารางความสามารถพิเศษ (REF_QN_TALENT) 

11 QN_TALENT_TXT TEXT 100 ความสามารถพิเศษ (ระบุข้อความเพิ่มเติม) การท าเบเกอร่ี 3
12 QN_POS_ID TEXT 6 รหัสต าแหน่งงาน 210000 3 ตารางต าแหน่งงาน (REF_POSITION_CAREER) 

13 QN_WORK_NAME TEXT 100 ชื่อหน่วยงาน บริษัท น  าใจไทย จ ากัด 3
14 QN_WORK_ADD TEXT 10 เลขที่ตั งหน่วยงาน 328 3
15 QN_WORK_MOO TEXT 4 หมู่ที่ 2 3
16 QN_WORK_BUILDING TEXT 255 ชื่ออาคาร (ชั น)/ชื่อนิคม อาคาร 1 ชั น 2 เขตส่งออก นิคม

อุตสาหกรรม แหลมฉบัง
3

17 QN_WORK_SOI TEXT 40 ตรอก/ซอย เพชรบุรี 5 3
18 QN_WORK_STREET TEXT 40 ถนน ศรีอยุธยา 3
19 QN_WORK_TAMBON TEXT 6 รหัสต าบล/แขวง 100101 3 ตารางข้อมูลต าบล (REF_SUB_DISTRICT) 

20 QN_WORK_NATION TEXT 2 รหัสประเทศที่ท างาน TH 3 ตารางข้อมูลประเทศ (REF_NATION) 

21 QN_WORK_ZIPCODE TEXT 5 รหัสไปรษณีย์ 10400 3
22 QN_WORK_TEL TEXT 30 หมายเลขโทรศัพท์ 026105200 3

ตำรำงข้อมูลแบบสอบถำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต (UOC_QUESTIONNAIRE)
เอกสำร 4-1-2560



Number Field Name Data Type Size Explanation For information Piority Ref Table statistic
ล ำดับ ช่ือรำยกำร ชนิดข้อมูล ขนำด ค ำอธิบำย ตัวอย่ำงกำรจัดเก็บ ควำมส ำคัญ ตำรำงอ้ำงอิง ใช้ออกสถิติ

23 QN_WORK_FAX TEXT 20 หมายเลขโทรสาร 023545586 3
24 QN_WORK_EMAIL TEXT 50 อีเมล info@mun.go.th 3
25 QN_SALARY TEXT 7 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 25000 3 

26 QN_WORK_SATISFY TEXT 2 รหัสความพอใจต่องานที่ท า 06 3 ตารางความพอใจต่องานที่ท า (REF_QN_WORK_SATISFY) 

27 QN_WORK_SATISFY_TXT TEXT 100 ความพอใจต่องานที่ท า (ระบุข้อความเพิ่มเติม) ค่าตอบแทนต่ า 3
28 QN_TIME_FINDWORK TEXT 2 รหัสระยะเวลาในการหางานท า 05 3 ตารางข้อมูลระยะเวลาในการหางานท า 

(REF_QN_TIME_FINDWORK)


29 QN_MATCH_EDU TEXT 1 รหัสงานที่ท าตรงกับที่ส าเร็จ 1 3 ตารางข้อมูลงานที่ท าตรงกับที่ส าเร็จ 
(REF_QN_MATCH_EDU)



30 QN_APPLY_EDU TEXT 2 รหัสการน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการ
ท างาน

01 3 ตารางข้อมูลน าความรู้ที่เรียนมาประยุกใช้กับการท างาน 
(REF_QN_APPLY_EDU)



31 QN_CAUSE_NOWORK TEXT 1 รหัสเหตุผลที่ยังไม่ท างาน 1 3 ตารางข้อมูลเหตุผลที่ยังไม่ท างาน 
(REF_QN_CAUSE_NOWORK)



32 QN_CAUSE_NOWORK_TXT TEXT 100 เหตุผลที่ยังไม่ท างาน (ระบุข้อความเพิ่มเติม) รอเวลาที่เหมาะสม 3
33 QN_PROB_FINDWORK TEXT 2 รหัสปัญหาในการหางานท า 04 3 ตารางข้อมูลปัญหาในการท างาน 

(RFE_QN_PROB_FINDWORK)


34 QN_PROB_FINDWORK_TXT TEXT 100 ปัญหาในการหางานท า (ระบุข้อความเพิ่มเติม) คะแนน TOEIC ไม่ถึง 600 คะแนน 3

35 QN_REQUIRE_EDU TEXT 1 รหัสความต้องการศึกษาต่อ 1 3 ตารางข้อมูล (REF_QN_REQUIRE_EDU) 

36 QN_LEVEL_EDU TEXT 2 รหัสระดับการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อ/ก าลัง
ศึกษา

60 3 ตารางข้อมูลระดับการศึกษา (REF_LEV) 

37 QN_PROGRAM_EDU TEXT 1 รหัสสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ/ก าลังศึกษา เป็น
สาขาเดิมหรือไม่

1 3 ตารางข้อมูลสาขาที่ต้องการศึกษาต่อเป็นสาขาเดิมหรือไม่ 
(REF_QN_PROGRAM_EDU_ID)



38 QN_PROGRAM_EDU_ID TEXT 6 รหัสสาขาที่ต้องการศึกษาต่อ/ก าลังศึกษาต่อ 000001 3 ตารางสาขาวิชา (REF_PROGRAM)
39 QN_TYPE_UNIV TEXT 1 รหัสประเภทสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ/ก าลัง

ศึกษา
1 3 ตารางข้อมูลประเภทสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ 

(REF_QN_TYPE_UNIV)


40 QN_CAUSE_EDU TEXT 1 รหัสเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ/ก าลังศึกษา 1 3 ตารางเหตุผลที่ก าลังศึกษาต่อ (REF_QN_CAUSE_EDU) 

41 QN_CAUSE_EDU_TXT TEXT 100 เหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อ/ก าลังศึกษา  (ระบุ
ข้อความเพิ่มเติม)

ต้องเกี่ยวข้องกับคนมากขึ น 3

42 QN_PROB_EDU TEXT 2 รหัสปัญหาในการศึกษาต่อ/ก าลังศึกษาต่อ 05 3 ตารางข้อมูลปัญหาในการศึกษาต่อ (REF_QN_PROB_EDU) 
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43 QN_PROB_EDU_TXT TEXT 100 ปัญหาในการศึกษาต่อ/ก าลังศึกษาต่อ (ระบุ
ข้อความเพิ่มเติม)

ไม่มีเวลา 3

44 QN_ADDPROGRAM1 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
 ภาษาอังกฤษ

ค่าว่าง หรือ 1 3 

45 QN_ADDPROGRAM2 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน 
คอมพิวเตอร์

ค่าว่าง หรือ 1 3 

46 QN_ADDPROGRAM3 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
บัญชี

ค่าว่าง หรือ 1 3 

47 QN_ADDPROGRAM4 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
การใช้อินเทอร์เน็ต

ค่าว่าง หรือ 1 3 

48 QN_ADDPROGRAM5 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
การฝึกปฏิบัติงานจริง

ค่าว่าง หรือ 1 3 

49 QN_ADDPROGRAM6 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
เทคนิคการวิจัย

ค่าว่าง หรือ 1 3 

50 QN_ADDPROGRAM7 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
อื่นๆ ที่ระบุข้อความเพิ่มเติม

ค่าว่าง หรือ 1 3 

51 QN_ADDPROGRAM8 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
ภาษาจีน

ค่าว่าง หรือ 1 3 

52 QN_ADDPROGRAM9 TEXT 1 รหัสแสดงความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้าน
ภาษา ในอาเซียน

ค่าว่าง หรือ 1 3 

53 QN_ADDPROGRAM7_TXT TEXT 100 ความเห็นเร่ืองควรเพิ่มเติมความรู้ด้านอื่นๆที่ระบุ
ข้อความเพิ่มเติม

ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น 3

54 QN_COMMENT_PROGRAM TEXT 255 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร ควรเพิ่มหลักสูตร 3
55 QN_COMMENT_LEARN TEXT 255 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอน อยากให้พัฒนาการเรียนการสอน

ให้ทันสมัย และง่ายแก่การเข้าใจ
มากขึ น

3

56 QN_COMMENT_ACTIVITY TEXT 255 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาการศึกษา อยากให้มีการจัดบ่อย ๆ เพราะ
นอกจากพัฒนาแล้ว ยังเป็นการ
แสดงความสามารถของบุคคล
นั น ๆ ด้วย อีกทั งยังท าให้เกิด
ความสนุกสนาน คลายเครียด

3

57 QN_DATE_UPDATE TEXT 10 วันทีตอบแบบสอบถาม 10/07/2558 3
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ระดับควำมส ำคัญของข้อมูล 3 หมำยถึง ส ำคัญมำก ให้ควำมส ำคัญในระดับแรกที่ฐำนข้อมูลจ ำเป็นต้องมี

รำยกำรข้อมูลที่มีเครื่องหมำย   ในคอลัมภ์ ใช้ออกสถิติ หมำยถึงให้ส่งสถิติโดยจัดกลุ่ม (Group By) ตำมรำยกำรข้อมูลดังกล่ำว




