
แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 

มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของผู้ส าเรจ็การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
การจัดการอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้มีความรู้ มีทักษะและ 

การประยุกต์ใช้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วยประเด็นการประเมิน ดังนี้ 

๑.๓ คุณภาพด้านคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
สถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค์   มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย 
เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และมีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม ตามประเด็นตัวบ่งช้ี ๒ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีผลตอบกลับถึงความ
พึงพอใจจากสถานประกอบการต่อการ
ท างาน ศึกษาต่อ ประกอบอาชีพอิสระ 

๑.ระดับความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต่อคุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย  
๓.๕๑-๕.๐๐ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น 

๒.ระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาใน
การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

มีผู้ส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วม
กิจกรรมท้ัง ๕ ประเด็นการประเมิน 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
 

ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๑ 
ประเด็นการประเมิน ผลการด าเนินการ 

๑. สถานศึกษามีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ ระดับ ปวช. สาขาการบัญชี จากการศึกษาต่อ ท่ีได้
งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓.๐๐  – ๕.๐๐ 
ภายในหนึ่งปี มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๐.๙๑ 

๒. สถานศึกษามีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ ระดับ ปวช. สาขาการตลาด จากการศึกษาต่อ ท่ีได้
งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓.๐๐  – ๕.๐๐ 
ภายในหนึ่งปี มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๘๖.๑๕ 

๓. สถานศึกษามีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ ระดับ ปวส. สาขาการบัญชี จากการศึกษาต่อ ท่ีได้
งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓.๐๐  – ๕.๐๐ 
ภายในหนึ่งปี มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๘๓.๗๘ 

๔. สถานศึกษามีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ ระดับ ปวส. สาขาการตลาด จากการศึกษาต่อ ท่ีได้
งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓.๐๐  – ๕.๐๐ 
ภายในหนึ่งปี มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๙๐.๙๑ 

๕. สถานศึกษามีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ ระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากการศึกษา
ต่อ ท่ีได้งานท า ประกอบอาชีพอิสระ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๓.๐๐  – 
๕.๐๐ ภายในหนึ่งปี มากกว่า ร้อยละ ๘๐ ของข้อมูลตอบกลับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 



 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕  ดีเย่ียม 
ร้อยละ ๗๐  -  ร้อยละ ๗๙ ๔  ดีมาก 
ร้อยละ ๖๐ -  ร้อยละ ๖๙ ๓  ดี 
ร้อยละ ๕๑  -  ร้อยละ ๕๙ ๒  พอใช้ 
น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ๑  ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

ประเด็นการประเมิน ตามตัวบ่งช้ีท่ี ๒ 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
๑. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ไมน่้อยกวา่ ๑ กิจกรรม  

ด าเนินการ 

๒. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาการเข้าร่วมจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

ด าเนินการ 

๓. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

ด าเนินการ 

๔. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาการเข้าร่วมมีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริม
การด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๑ กิจกรรม 

ด าเนินการ 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ท างานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการบริการวิชาการ วิชาชีพหรือท าประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ไม่น้อยกว่า ๑ 
กิจกรรม 

ด าเนินการ 

 

ระดับคุณภาพการประเมินตามประเด็นการประเมนิ ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๕ ข้อ ๕ คะแนน ดีเย่ียม 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๔ ข้อ ๔ คะแนน ดีมาก 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๓ ข้อ ๓ คะแนน ดี 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๒ ข้อ ๒ คะแนน พอใช้ 
มีผลตามประเด็นการประเมิน  รวม ๑ ข้อ ๑ คะแนน ต้องปรับปรุง 
ผลการประเมิน ตามตัวบ่งชี้ที่ ๒  ระดับคุณภาพ  ดีเยี่ยม 

สรุป ผลการประเมินคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์                  
มีระดับคณุภาพ     ดีเยี่ยม 


