
 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้   : ผลลัพธ์ 

ค ำอธบิำย 

บัณฑติปรญิญาตรทีี่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ 

ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อ

เทียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานท า สามารถนับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรา้งรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลีย้ง

ชีพตนเองได้ โดยการค านวณรอ้ยละผูม้ีงานท าของผูส้ าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนในภาคพเิศษหรอืภาค

นอกเวลา ใหค้ านวณเฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหมห่ลงัส าเร็จการศึกษาเท่านั้น  

 

เกณฑ์กำรประเมนิ : 

โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนน

ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = รอ้ยละ 100 

 

สูตรกำรค ำนวณ 

 

1. ค านวณค่ารอ้ยละของบัณฑิตปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตาม

หลักสูตร 

 

 
จ านวนบัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

x  100 
จ านวนบัณฑติทีต่อบแบบส ารวจทั้งหมด 

 

หมายเหตุ : การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ ผู้อุปสมบท และผู้ได้รับการเกณฑ์ทหาร และ

บัณฑติที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา 

 

 

 

 

 

  

 

 

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญำตรี) รอ้ยละของบัณฑติปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ป ี

                

 



ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต ที่จบกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต (เกษตรศำสตร์)   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

(ปีท่ีรับปริญญำ 2559) 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยวัด ผลกำรด ำเนนิงำน 

 ปีกำรศึกษำ 2558 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน 272 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 275 

3. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ  

-ท างานตรงสาขา 

-ไม่ตรงสาขา 

คน 169 

80 

89 

4. จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 

5. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน 56 

6. จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 

7. จ านวนบัณฑติที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร  คน - 

8. จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท คน - 

9. จ านวนบัณฑติที่ไม่ได้งานท า คน 47 

10. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ที่มีงาน

ท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท) 

คน 216 

 

11. รอ้ยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รอ้ยละ 78.24 

 

 

ผลกำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนนิงำน คะแนนประเมินตนเอง (0-5 คะแนน) 

ร้อยละ 78.24 3.91 

 

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  

รายงานการวจิัยภาวะการมงีานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา2558, ส านักพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 



 

ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต (เกษตรศำสตร์)   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

(ปีท่ีรับปริญญำ 2558) 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยวัด ผลกำรด ำเนนิงำน 

 ปีกำรศึกษำ 2557 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน 253 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 255 

3. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ  

-ท างานตรงสาขา 

-ไม่ตรงสาขา 

คน 181 

106 

75 

4. จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 

5. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน 43 

6. จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 

7. จ านวนบัณฑติที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร  คน - 

8. จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท คน - 

9. จ านวนบัณฑติที่ไม่ได้งานท า คน 29 

10. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ที่มีงาน

ท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท) 

คน 210 

 

11. รอ้ยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รอ้ยละ 86.19 

 

 

ผลกำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนนิงำน คะแนนประเมินตนเอง (0-5 คะแนน) 

ร้อยละ 86.19 4.31 

 

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  

รายงานการวจิัยภาวะการมงีานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557, ส านักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 



ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิตที่จบกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต (เกษตรศำสตร์)   

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

(ปีท่ีรับปริญญำ 2557) 

 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน หน่วยวัด ผลกำรด ำเนนิงำน 

 ปีกำรศึกษำ 2556 

1. จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ คน 255 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 259 

3. จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ  

-ท างานตรงสาขา 

-ไม่ตรงสาขา 

คน 184 

120 

64 

4. จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ คน - 

5. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ คน 33 

6. จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน - 

7. จ านวนบัณฑติที่ได้รับการเกณฑ์ทหาร  คน - 

8. จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท คน - 

9. จ านวนบัณฑติที่ไม่ได้งานท า คน 38 

10. จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด (ไม่นับรวมผู้ที่มีงาน

ท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร และอุปสมบท) 

คน 222 

 

11. รอ้ยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี รอ้ยละ 82.88 

 

  

ผลกำรประเมิน 

ผลกำรด ำเนนิงำน คะแนนประเมินตนเอง (0-5 คะแนน) 

ร้อยละ 82.88 4.14 

 

ข้อมูล/เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิง  

รายงานการวจิัยภาวะการมงีานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2556, ส านักพัฒนา

คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

 

 


