
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ 
การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑.๑ ประเด็นการประเมินด้านความรู ้
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวป  ฏิบัติต่าง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามประเด็นตัวบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การ
จบการศึกษาท่ีหลักสูตรก าหนด 

๑.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้
เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   

ผู้ส าเร็จการศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานเกรดเฉล่ียท่ีก าหนด 

๒.ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน เป็นคะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๕๐ ขึ้นไป 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป   

สถานประกอบการมีความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป 

๓.ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมี
ต่อคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะท่ัวไป 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีผล
เฉล่ีย ๓.๕๑-๕.๐๐ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ผลการเรียนการสนทนาด้านภาษาอังกฤษกับครู
ต่างประเทศของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับดีขึ้นไป 

๔.ผลการเรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ 
จากครูต่างประเทศ 

ผลการเรียน คะแนน 
๘๐ คะแน ขึ้นไป 

 

ประเด็นการประเมินตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 
ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 

ร้อยละ =  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

จ านวนผู้เข้าเรียนแรกเขา้ของรุ่น
  ๑๐๐       =      

๔๓๒

๕๐๙
  ๑๐๐    =    ๘๔.๘๗      =       ดีเย่ียม 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕  ดีเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐  -  ร้อยละ ๗๙ ๔  ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ -  ร้อยละ ๖๙ ๓  ดี 
ร้อยละ ๕๐  -  ร้อยละ ๕๙ ๒  พอใช้ 

น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑  ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 



ประเด็นการประเมินตามตัวบ่งช้ีท่ี ๒ 
ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๕๐ เทียบกับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นนั้น 

ร้อยละ =  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม ๒ ๕๐

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
  ๑๐๐         =    ๗๔.๙๖      =  ดีมาก 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕  ดีเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐  -  ร้อยละ ๗๙ ๔  ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ -  ร้อยละ ๖๙ ๓  ดี 
ร้อยละ ๕๐  -  ร้อยละ ๕๙ ๒  พอใช้ 
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑  ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๓ 

ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 
๑. สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาจ าแนกเป็นผู้ท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อ 
ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ภายในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๗๕.๘๒ 

๒. สถานศึกษาได้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและได้รับ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ หน่วยงานท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาไปศึกษา
ต่อ ไปท างาน และจากบุคคล สถานประกอบการหน่วยงานผู้รับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ ๕๔.๘๕ 

๓. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไป ๓.๕๑  – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๓.๙๕ 

๔. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไปเฉล่ีย ๓.๕๑ – ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๐.๒๓ 

๕. สถานศึกษามีจ านวนข้อมูลตอบกลับท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพ เฉล่ีย 
๓.๕๑ - ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของจ านวนข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๘๘.๓๗ 

ผลคะแนนเฉล่ีย ๙๐.๘๕ 

 
 
 
 
 
 



 
ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕  ดีเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐  -  ร้อยละ ๗๙ ๔  ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ -  ร้อยละ ๖๙ ๓  ดี 
ร้อยละ ๕๐  -  ร้อยละ ๕๙ ๒  พอใช้ 
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑  ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๓  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕  ดีเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐  -  ร้อยละ ๗๙ ๔  ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ -  ร้อยละ ๖๙ ๓  ดี 
ร้อยละ ๕๐  -  ร้อยละ ๕๙ ๒  พอใช้ 
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑  ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๔  ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
 

สรุป ผลการประเมินประเด็นที่ ๑.๑ คณุภาพด้านความรู้ มีระดับคณุภาพ ดีมาก 

 


