
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 สารสนเทศด้านผลการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2.1 ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคณุธรรม จริยธรรมตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำคณุธรรม  มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ

ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรแตล่ะระดับและแตล่ะสำขำวิชำ  สำขำงำน  เป็นท่ีพึงพอใจของตลำดแรงงำน 
และมสีัดส่วนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำเทยีบกับผู้เรียนแรกเข้ำ 

ตำรำงที่ 7 ตำรำงผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่ได้งำนท ำ ประกอบอำชีพอิสระ หรือศึกษำต่อ (ส ำรวจนักเรียนปี 2558) 

สาขาวชิา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อ 

ได้งานท า ร้อยละ อาชีพอิสระ ศึกษาต่อ ว่างงาน ติดต่อไม่ได ้
สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 12 9 75 - 1 - 2 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 10 9 90 - 1 - - 
สำขำวิชำช่ำงเช่ือมโลหะ 9 9 100 - - - - 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 6 6 100 - - - - 

รวม 37 33 89.18 - 2 - 2 
หมำยเหตุ ข้อมูลอ้ำงอิงงำนหลักสตูรและกำรเรียนกำรสอน 

 
ตำรำงที ่8 ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรตอคุณภำพของผสู ำเร็จกำรศึกษำ (ส ำรวจนักเรียนปี 2558) 

สาขาวิชา ผู้เรียน
ทั้งหมด 

ตอบ
กลับ 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์  

ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะทั่วไป 

ด้านสมรรถนะ
วิชาชีพ 

สำขำวิชำช่ำงยนต ์
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 

37 35 94.30 91.40 91.40 

หมำยเหตุ ข้อมูลอ้ำงอิงงำนหลักสตูรและกำรเรียนกำรสอน 
2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 

ตำรำงที ่9 ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรเทียบกบัแรกเข้ำ 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนแรก

เข้า (ปวช. 3) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี

ผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ ์
ร้อยของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี

มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ ์
สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 16 14  
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 12 10  
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 15 12  
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 14 12  

รวม    57 48 84.21 
หมำยเหตุ ข้อมูลอ้ำงอิงงำนวัดผลและประเมินผล,งำนทะเบียนและสำรบรรณ 1/3/2560 
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2.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป 
ตำรำงที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เฉลีย่สะสม 2.00 ขึ้นไป 

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียน(1) 
ผู้เรียนที่ผลสัมฤทธิ์ 

2 ขึ้นไป(2) 
ผู้เรียนที่ออก
กลางคัน(3) 

ร้อยละผู้เรียนที่
ผลสัมฤทธิ์ 2 ขึน้ไป 

(2x100)/(1-3) 

ปวช. 1 
สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 12 11 1 100 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 12 12 - 100 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 11 11 - 100 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 8 8 - 100 
ปวช. 2 
สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 17 16 1 100 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 13 11 2 100 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 16 12 4 100 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 7 5 2 100 
ปวช. 3 
สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 14 14 - 100 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 10 10 - 100 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 13 12 1 100 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 12 12 - 100 
รวม 145 134 11 100 

หมำยเหตุ ข้อมูลอ้ำงอิงจำกงำนทะเบียน,งำนวัดผลและประเมินผล 10/3/2560 
จำกตำรำงที่ 10 ร้อยละของผูเ้รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์ก ำหนด ผู้เรียนท้ังหมด 145 คน ผู้เรียนทีม่ี

ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เฉลีย่สะสม 2.00 ขึ้นไป  134 คน ออกกลำงคัน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เรียนทั้งหมด 
 
2.4 ร้อยละของผู้เรียนทีผ่่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวชิาชีพ 

ตำรำงที่ 11 ร้อยละของผู้เรียนท่ีผำ่นเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพ  

สาขาวิชา 
จ านวนผู้เรียนที่

ลงทะเบียนเรียนครบ 
จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 14 14 100 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 10 10 100 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 12 12 100 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 12 12 100 

รวม   48   48 100 
หมายเหตุ  ข้อมูลอ้ำงอิงงำนวัดผลและประเมินผล 
 จำกตำรำงที่ 11 พบว่ำร้อยละของผู้เรยีนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนวิชำชีพปวช. 3  เท่ำกับร้อยละ 100 
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2.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (V-net) ต้ังแต่ค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 

ตำรำงที ่12 ร้อยละของผู้เรียนท่ีมคีะแนนเฉลีย่จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับอำชีวศึกษำ (V-net) 

สาขาวิชา/สาขางาน 
จ านวนผู้ลงทะเบียน 

เข้าสอบ 
จ านวนผู้ผ่าน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 

สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 14 11 78.57 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 10 6 60.00 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 12 3 25.00 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 12 5 41.67 

รวม   48 25 52.08 
หมำยเหตุ ข้อมูลอ้ำงอิงงำนวัดผลและประเมินผล,ค่ำคะแนนท่ีระดบัชำติคะแนน 37.93  

จำกตำรำงที่ 12 พบว่ำ จ ำนวนผู้ผำ่นค่ำคะแนนเฉลี่ยระดับชำตจิ ำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 52.08  ของผู้
ลงทะเบียนทดสอบ ช้ันปวช. 3 ทั้งหมด 
 
2.6 ผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ต้ังแต่ค่าเฉลี่ยระดับชาติขึ้น
ไปในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

ตำรำงที่ 13 ผู้เรียนที่มคีะแนนเฉลีย่จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ค่ำเฉลี่ย
ระดับชำติขึ้นไปในกลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ 

ระดับ 
จ านวนผู้ลงทะเบียน 

เข้าสอบ 
จ านวนผู้ผ่าน 

ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 
คิดเป็นร้อยละ 

สำขำวิชำช่ำงยนต ์ 14 7 50.00 
สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน 10 5 50.00 
สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ 12 4 33.33 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องเรือนฯ 12 4 33.33 

รวม   48 20 41.66 
หมำยเหตุ ข้อมูลอ้ำงอิงงำนวัดผลและประเมินผล, ค่ำคะแนนท่ีระดบัชำติคะแนน 26.45 

 
จำกตำรำงที่ 13 พบว่ำจ ำนวนและร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคะแนนเฉลีย่จำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำน

อำชีวศึกษำ (V-NET) ตั้งแต่ค่ำเฉลีย่ระดับชำติขึ้นไปในกลุม่วิชำภำษำอังกฤษ  ระดับ ปวช. 3 ผ่ำนจ ำนวน 20 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 41.66 จำกจ ำนวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเข้ำทดสอบทั้งสิ้น 48  คน  

 


