
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  (ปรับปรุง ๕ ส.ค.๖๒) 
ด้านท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  (ค่าน้้าหนัก ๕๐ %) 

ข้อการประเมินที่ ๑.๘ การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ อ.สุดารัตน์ 
ค าอธิบาย 

ผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ท้ังหมดของปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท้าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ โดยไม่
นับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ้าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา 
การประเมิน             

ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ช้นั สูง (ปวส.) ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท้าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ท้ังหมดในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยพิจารณาใน
ภาพรวมของสถานศึกษาการค านวณ 

ร้อยละ        
จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ในปีการศกึษาที่ผ่านมา ที่มีงานท้า หรอืศึกษาต่อ 

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ทั้งหมดในปีการศกึษาที่ผ่านมา
 ๑๐๐ =  ๘๙.๑๕ 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ ๑.๘   การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

สาขา 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียน
ที่ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 

จ านวนผู้
มีงานท า 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
ประกอบ

อาชีพอิสระ 
ร้อยละ 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช.          
การบีญชี  ๑๘๐  ๕  ๕  ๑๕๙  
การตลาด  ๘๖  ๕  ๗  ๖๗  
รวม ปวช. ๓๐๘ ๒๖๖ ๘๖.๓๘ ๑๐ ๓.๗๖ ๑๒ ๔.๕๑ ๒๒๖ ๘๔.๙๖ 

ระดับ ปวส.          
การบัญชี  ๙๑  ๓๑  ๙  ๓๖  
การตลาด  ๕๕  ๑๓  ๘  ๒๔  
คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

 ๑๒  ๓  ๒  ๔  

รวม ปวส. ๑๙๓ ๑๕๘ ๘๑.๘๗ ๔๗ ๒๙.๗๕ ๑๙ ๑๒.๐๓ ๖๔ ๔๐.๕๑ 
รวมทั้งหมด ๕๐๑ ๔๒๔ ๘๔.๖๓ ๕๗ ๑๓.๔๔ ๓๑ ๗.๓๑ ๒๙๐ ๖๘.๔๐ 



เกณฑ์การประเมิน 
น้าผลการค้านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙ ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙ ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑ ก้าลังพัฒนา 
 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ ๑.๘ ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
การมีงานท าและศึกษาต่อ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๘๙.๑๕ ๑๕ ๕ ๗๕ ยอดเย่ียม 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีงานท้าในสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ   ๓๗๘  คน 
๑.๒ เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีงานท้าในสถาน 

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ  ๘๙.๑๕ คน 
๑.๓ ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส้าเร็จการศึกษามีงานท้าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ 
เอกชนประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ) 
จากการส้ารวจผู้ส้าเร็จการศึกษา ท่ีออกไปท้างานและศึกษาต่อ ในสถานประกอบการและ
สถานศึกษา ได้รับแบบส้ารวจความพึงพอใจตอบกลับมาจ้านวนหนึ่ง พบว่า สถาน
ประกอบการและสถานศึกษา มีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ท่ีไปท้างานหรือศึกษา
ต่อ อยู่ในระดับ  ดี   (เฉล่ีย ๔.๑๗)



แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินจาก สมศ.  
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  (ลง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 

การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement) 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   (ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๖๑) 
ประเด็นการประเมิน  ๑.๑ ด้านความรู้ , ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ , ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ด้าน   ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส้าเร็จการศึกษา     (การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๒๕ ด้าน) 
องค์ประกอบ  คุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา 
ข้อการประเมินที่ ๑.๘  การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
 

ประเด็นส าคัญ แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
ระบบการติดตาม
ข้อมูลระดับความพึง
พอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อ
คุณภาพผู้ส้าเร็จ
การศึกษา ยังไม่
สมบูรณ์ 

สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบ
ในการติดตาม การประมวลผล ซึ่ง
ข้อมูลในตัวบ่งช้ีนี้สามารถทวนสอบ
กลับได้ จาการสอบถามสถาน
ประกอบการ เช่น การใช้ google 
form เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
สดวก และง่ายต่อการให้ข้อมูล 

 เร่งด่วน 
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

จากท่ีส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา ท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส้าเร็จ
การศึกษา อยู่ในเกณฑ์ ดี และน้าผล
การประเมินมาพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป 
ให้มีความพร้อมในการออกไปท้างาน
ให้ดีขึ้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จะเริ่มใช้ google 
form ในการส้ารวจความพึงพอใจของ 
สถานประกอบการและสถานศึกษา ท่ี
มีต่อ นักเรียน นักศึกษา ท่ีจบ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

อ.สุดารัตน์ 


