
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา  (อ.สุดารตัน์) 
ค าอธิบาย 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสตูรประกำศนียบัตรวิชำชพี (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) 
ทั้งหมดของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท ำในหนว่ยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ โดยไม่
นับรวมผู้เรียนเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ ์จ ำแนกตำมระดับ ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำนและภำพรวม
ของสถำนศึกษำ 
การประเมิน             

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำหลักสูตรประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกำศนียบัตรวชิำชพี 
ช้นั สูง (ปวส.) ในปีกำรศกึษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพ
อิสระหรือศึกษำต่อเทียบกับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยพิจำรณำใน
ภำพรวมของสถำนศึกษำการค านวณ 

ร้อยละ        
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช.และ ปวส.ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ ท่ีมีงำนท ำ หรือศึกษำต่อ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวช.และ ปวส.ท้ังหมดในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ
× 100 =  .........89.04......... 

 
การตรวจสอบข้อมูล 

ตารางข้อประเมินที่ 3.3   การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศกึษา 

สาขา 
จ านวนผู้เรียน
แรกเข้าของรุ่น 

จ านวนผู้เรียน
ที่ส าเร็จ

การศกึษา  
ร้อยละ 

จ านวนผู้
มีงานท า 

ร้อยละ 
จ านวนผู้
ประกอบ

อาชีพอิสระ 
ร้อยละ 

จ านวนผู้
ศึกษาต่อ 

ร้อยละ 

ระดับ ปวช.          
การบีญช ี 147 136 92.52 7 5.15 14 10.29 106 77.94 
การตลาด 128 104 81.25 7 6.73 7 6.73 74 71.15 
รวม ปวช. 275 240 87.27 14 5.83 21 8.75 180 75.00 
ระดับ ปวส.          
การบัญช ี 116 102 87.93 39 38.24 17 16.67 39 38.24 
การตลาด 42 24 57.14 6 25.00 2 8.33 9 37.50 

คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 

8 8 100 1 12.50 4 50.00 1 12.50 

รวม ปวส. 166 134 80.72 46 34.33 23 17.16 49 36.57 
รวมทั้งหมด 441 374 84.81 60 16.04 44 11.76 229 61.23 

 
 



เกณฑ์การประเมิน 
น ำผลกำรค ำนวณมำเทียบกับเกณฑ์กำรประเมิน ดังนี้ 

ผลกำรประเมิน ค่ำคะแนน ระดับคุณภำพ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเย่ียม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ด ี
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปำนกลำง 
น้อยกว่ำ ร้อยละ 50.00 1 ก ำลังพัฒนำ 
 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.3 ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
กำรมีงำนท ำและศึกษำตอ่
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ร้อยละ 89.04 15 5 75 ยอดเย่ียม 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมำณ : จ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ปวช. และ ปวส. ในปีกำรศึกษำที่ผำ่นมำมีงำนท ำในสถำน 

ประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ...374... คน 
1.2 เชิงคุณภำพ :  ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ ปวช. และ ปวส. ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มีงำนท ำในสถำน 

ประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ....89.04...คน 
1.3 ผลสะท้อน :  (องค์กร หน่วยงำนภำยนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้กำรยอมรับยกย่องสถำนศึกษำในกำร 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีงำนท ำในสถำนประกอบกำร หน่วยงำนภำครัฐและ 
เอกชนประกอบอำชีพอิสระหรือศึกษำต่อ) 
จำกกำรส ำรวจผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ที่ออกไปท ำงำนและศึกษำต่อ ในสถำนประกอบกำรและ 
สถำนศึกษำ ไดร้ับแบบส ำรวจควำมพึงพอใจตอบกลับมำจ ำนวนหน่ึง พบวำ่ สถำน 
ประกอบกำรและสถำนศึกษำ มีควำมพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษำ ที่ไปท ำงำนหรือ ศึกษำ 
ต่อ อยู่ในระดับ  ดี



 


