
 

 

ตัวบงชี้ 1.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

คําอธิบาย 

จํานวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปท่ี 3 และผูเรียนในระดับประกาศนียบัตร

วิช าชีพชั้ นสู ง  (ปวส . )  ชั้ นปที่  2  ที่ ผ านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ในครั้ งแรกตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบรอยละกับจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสราง หลักสูตร จําแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและ

ภาพรวมของสถานศึกษา โดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้   

ระดับ ปวช.  

- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม   

- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม   

- ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคดิเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ   

ระดับ ปวส.    

- ดานความรูตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 70 ของคะแนนเต็ม   

- ดานทักษะและการประยุกตใชตองไดคะแนนไมต ากวารอยละ 80 ของคะแนนเต็ม   

  - ผูเรียนตองไดคะแนนผานเกณฑประเมินทั้ง 2 ดาน จึงคดิเปนผูผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

การประเมิน 

รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียน

ครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

 

การคํานวณ 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

จํานวนผูเรียนระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 

 

 

 

 

การตรวจสอบขอมูล 

1. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กําหนด  

2. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  

3. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสรางหลกัสูตร  

4. จํานวนผูเรียนระดับ ปวช. ชั้นปที่ 3 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก  

5. จํานวนผูเรียนระดับ ปวส. ชั้นปที่ 2 ที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 

X 100 รอยละ= 



 

 

 เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

รอยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 

รอยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 

รอยละ 60.00-69.99 3 ด ี

รอยละ 50.00-59.99 2 ปานกลาง 

นอยกวารอยละ 50.00 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายปรีดา ธงไหล 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.  นายปฏพล คนไว 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.6 

รอยละ 81.11  ของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผูเรียนที่ลงทะเบียน

เรียนครบทุกรายวิชา ตามโครงสรางหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา             ไดคาคะแนน 

5 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

ผลสัมฤทธิ์  

  ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ดานความรู 

เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก      

เชิงคณุภาพ  : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก                                      

ผลสะทอน   : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่

ผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพ       

          เชิงปริมาณ : จํานวนผูเรียนท่ีผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก      

วิทยาลัยใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ นอกจากจะจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในวิทยาลัยอยางมีคุณภาพแลว อีกสิ่งหนึ่งที่วิทยาลัยเนนย้ําและใหความสําคัญตลอดมาคือคุณภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ซึ่งตองมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่วิทยาลัย

กําหนดไวท้ังดาน ทักษะวิชาชีพ และ ศิลปะการใชชีวิต  นอกจากการตรวจสอบคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ซึ่งเปนผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย ใหเปนไปตามมาตรฐานแลว สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่วิทยาลัย

ใหความสนใจคือ การนําเอาขอมูลคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาไปใชเปนขอมูลยอนกลับ เพ่ือพัฒนากระบวนการ

จัดการศึกษาของวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

โดยวิทยาลัยไดมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษากําหนด อีกทั้ง

วิทยาลัยยังมีกระบวนการเตรียมความพรอมผูเรียน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย      



 

 

วาเปนไปตามมาตรฐานการสําเร็จการศึกษา มีสมรรถนะวิชาชีพ และทักษะการใชชีวิตที่เหมาะสม สอดคลอง

กับความตองการของภาคการผลิตท่ีเปนผลผลิตจากกระบวนการของวิทยาลัย และผูสําเร็จการศึกษามี

ศักยภาพในการเรียนรูตลอดชีวิต ตลอดจนดําเนินการหาขอมูลยอนกลับที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการจัด

การศกึษาของวิทยาลัยตอไป ซึ่งไดดําเนินการเก่ียวกับคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาดังตอไปนี ้

1. ฝายวิชาการ รวมกับฝายกิจการนักศึกษาไดศึกษามาตรฐานหลักสูตร ตลอดจนรวบรวมผลความ

ตองการดานสมรรถนะ แรงงานจากสถานประกอบการ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุร กิจ มาจัดทํารายการเกณฑมาตรฐานสําหรับผู สํ า เร็จการศึกษา                 

และนําเกณฑมาตรฐานนี้ไปใชเปนแนวทางในการวัดและประเมินผลการสําเร็จการศึกษาของวิทยาลัย 

 

2. ฝายวิชาการไดดําเนินการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับนักศึกษาศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของวิทยาลัยโดยฝายวิชาการของวิทยาลัยไดนําขอสอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาใชในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

นอกจากนี้ฝายวิชาการยังไดจัดหาขอสอบเพ่ิมเติม โดยความรวมมือจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานเชียงใหม 19 

จัดทดสอบมาตรฐานฝมือแรรงานใหกับนักศึกา รวมถึงไดความอนุเคระหจากสถานประกอบการเครือขาย     

ไดใหความรวมมือในการใหขอมูล และเสนอแนะแนวทางในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อใชทดสอบกอน

สําเร็จการศึกษา ทั้งนี้ฝายวิชาการไดจัดใหมีการปฐมนิเทศใหกับนักศึกษาเพี่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับ

ความสําคัญของมาตรฐานการสําเร็จการศึกษา และแนะนําแนวทางในการเตรียมความพรอมเพ่ือเขารับ     

การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพตามกําหนดการที่ฝายวิชาการไดประกาศใหทราบ นอกจากนี้ ฝายวิชาการได

จัดทําสรุปผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู ของวิทยาลัยฯในปการศึกษาตอไป 

จากกระบวนการดังกลาว ผูเรียนที่เขาประเมินมาตรฐานวิชาชีพ มีผลการประเมิน ดังนี ้

ตารางที่ 1  จํานวนผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

ผานรอบแรก แยกตามเกณฑที่กําหนดของแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑภาคทฤษฎี 

รอยละ 60 (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑภาคปฏิบัต ิ     

รอยละ 80 (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑรอบแรก

(คน) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 51 48 49 48 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 22 21 18 19 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ) 
44 38 38 38 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 83 62 56 55 

สาขาวิชาชางยนต(สาขางานยานยนต) 101 86 92 86 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส(สาขางานอิเล็กทรอนิกส) 20 16 16 16 



 

 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง(สาขางานไฟฟากําลัง) 33 25 19 19 

รวมระดับ ปวช. 354 296 288 281 

ตารางที่ 2 จํานวนผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ ผานรอบแรก แยกตามเกณฑท่ีกําหนดของแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑภาคทฤษฎี 

รอยละ 70 (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑภาคปฏิบัต ิ     

รอยละ 80 (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑรอบแรก

(คน) 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 16 14 14 14 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 13 13 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ) 
13 13 13 13 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 13 11 11 11 

สาขาวิชาการโรงแรม  

(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
21 19 20 19 

สาขาวิชาชางยนต(สาขางานยานยนต) 33 29 29 29 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส(สาขางาน

อิเล็กทรอนิกส) 
15 9 12 9 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง(สาขางานไฟฟากําลัง) 9 6 6 6 

รวมระดับ ปวส. 133 114 118 114 

 

ตารางที่ 3 จํานวนผูเรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก แยกตามเกณฑที่

กําหนดของแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 

จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑภาคทฤษฎี 

รอยละ 70 (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑภาคปฏิบัต ิ     

รอยละ 80 (คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมี

ผลคะแนนผาน

เกณฑรอบแรก

(คน) 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.3) 354 296 288 281 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 133 114 118 114 

รวม 487 410 406 395 

สรุปจํานวนผูเรียนท่ีมผีลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 261 คน และนักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) จํานวน 114 คน รวมนักศึกษา

ทั้งหมดท่ีมีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก จํานวน 395 คน 

เชิงคุณภาพ : รอยละของผูเรียนที่ผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก                                      



 

 

จากผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ รอยละของจํานวนผูเรียน ที่มีผลคะแนนผานเกณฑการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ รอบแรก ระดับ ปวช.คิดเปนรอยละ 79.38 ระดับ ปวส. คิดเปนรอยละ 85.71            รวม

ระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ผานคิดเปนรอยละ 81.11 โดยสรุปไดตามตารางขอมูล ดังนี ้

ตารางที่ 1  รอยละของผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ ผานรอบแรก  

สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียนท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมีผลคะแนน

ผานเกณฑรอบแรก(คน) 
รอยละ 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 51 48 94.12 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 22 19 86.36 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ) 
44 38 86.36 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 83 55 66.27 

สาขาวิชาชางยนต(สาขางานยานยนต) 101 86 85.15 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส(สาขางานอิเล็กทรอนิกส) 20 16 80.00 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง(สาขางานไฟฟากําลัง) 33 19 57.58 

รวมระดับ ปวช. 354 281 79.38 

 

 

ตารางที่ 2  รอยละของผูเรียนระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีผลคะแนนการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก  

สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียนท้ังหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมีผลคะแนน

ผานเกณฑรอบแรก(คน) 
รอยละ 

สาขาวิชาการบัญชี(สาขางานการบัญชี) 16 14 87.50 

สาขาวิชาการตลาด(สาขางานการตลาด) 13 13 100.00 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  

(สาขางานคอมพิวเตอรธรุกิจ) 
13 13 100.00 

สาขาวิชาการทองเที่ยว(สาขางานการทองเที่ยว) 13 11 84.62 

สาขาวิชาการโรงแรม  

(สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม) 
21 19 90.48 

สาขาวิชาชางยนต(สาขางานยานยนต) 33 29 87.88 

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส(สาขางานอิเล็กทรอนิกส) 15 9 60.00 

สาขาวิชาไฟฟากําลัง(สาขางานไฟฟากําลัง) 9 6 66.67 

รวมระดับ ปวส. 133 114 85.71 

 



 

 

ตารางที่ 3 รอยละของผูเรียน ที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก           แยก

ตามแตละระดับชั้น 

สาขาวิชา 
จํานวนผูเรียนทั้งหมด 

(คน) 

จํานวนผูเรียนท่ีมีผลคะแนน

ผานเกณฑรอบแรก(คน)) 
รอยละ 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพ (ปวช.3) 354 281 79.38 

ระดับประกาศนียบีตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) 133 114 85.71 

รวม 487 395 81.11 

สรุปรอยละของจํานวนผูเรียนที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบแรก นักศึกษาระดับระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 79.38 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.2) จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 85.71 รวมนักศึกษาทั้งหมดที่มีผลคะแนนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผานรอบ

แรก จํานวน   395 คน คิดเปน รอยละ 81.11 

 

ผลสะทอน : องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับ  ยกยองสถานศึกษาที่ผูเรียน

มีมาตรฐานวิชาชีพ       

1. วิทยาลัยไดรับการยอมรับจากผูเชี่ยวชาญภายนอกในคุณภาพการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  

ระดับสาขาวิชาของวิทยาลัย โดยเชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกจํานวนที่สิ้น 16 ทานโดยเชิญ

ผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการจํานวน 8 ทานตามสาขาวิชา และครูจากสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัด จํานวน 8 ทาน โดยผูเชี่ยวชาญเขามาชวยในการตรวจสอบ และยกระดับการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ ดังนี้ 

1.1 จัดการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ความรู ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

1.2 ตรวจสอบและประเมินผล ตามเครื่องมือการประเมินมาตรฐานวิชาชีพจากสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ผูเรียนระดับชั้น ปวช.ปที่ 3 และ ปวส.ปที่ 2 ที่ออกไปฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในสถาน

ประกอบ มีผลการประเมินจากสถานประกอบการ ไดผลคะแนนภาพรวมในระดับ 4.43      ผาน

เกณฑในระดับคุณภาพ ดี แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของสถานประกอบการตอคุณภาพของ

ผูเรียนในเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีรายละเอียดการประเมิน ดังนี ้

ลําดับ เกณฑการประเมิน ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1 ดานความรูในงานวิชาชีพ 4.33 ด ี

2 ดานทักษะวิชาชีพและการประยุกตใช 4.39 ด ี

3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 4.57 ดีมาก 

ผลคะแนนเฉลี่ย 4.43 ด ี



 

 

 

จุดเดน 

1.   สถานศึกษามีการวางแผนนโยบายและโครงการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนให

ผูเรียนเกิดสมรรถนะที่แทจริง เพ่ือใหผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพที่สถานประกอบการยอมรับ 

2.   สถานศึกษามีการทําความรวมมือกับสถานประกอบการชั้นนําในจังหวัดเชียงใหมในการจัดการ

เรียนการสอนรวมกัน รวมถึงการจัดประชุมเพ่ือทําความรวมมือและการพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนรวมกัน เพ่ือใหผูเรียนมีมาตรฐานวิชาชีพเปนที่ยอมรับ 

3.   ผูสําเร็จการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก ผานเกณฑในระดับคุณภาพ     

ยอดเยี่ยม 

4.   สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของกรมพัฒนาฝกมือแรงงานใหกับนักศึกษาที่จะสําเร็จ

การศกึษาเพ่ิมเติม  

จุดควรพัฒนา 

1. สถานศึกษาควรกําหนดการสอบมาตรฐานวิชาชีพกอนการสอบปลายภาคเรียนประมาณ         2 

สัปดาห และสําหรับนักศึกษาที่ไมผานมาตรฐานวิชาชีพในรอบแรกใหทําการแกไขกอนวันที่ 30 

มีนาคม ของทุกปการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสเร็จการศกึษาไดในรอบจบไมพรอมรุน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรสงขอสอบมาตรฐานวิชาชีพใหกับวิทยาลัยลวงหนา

ตั้งแตตนภาคเรียนที่ 2 เพ่ือใหทางสถานศึกษาไดกําหนดการสอบมาตรฐานไดอยางชัดเจน 

เพ่ือใหสงผลประโยชนตอนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา 

 

 

 

 

 

 
 


