
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  (ปรับปรุง ๕ ส.ค.๖๒) 
ด้านท่ี ๑ ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา  (ค่าน้้าหนัก ๕๐ %) 

ข้อการประเมินที่ ๑.๒   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ผู้รับผิดชอบ อ.สิริวรรณ 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและ 
พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท้างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา 
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ
องค์การฯ ตามท่ีส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก้าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด้าเนินการ 
๑. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

มี 

๒. ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ – ๖๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

มี 

๓. ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ – ๗๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 

มี 



๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – ๘๙.๙๙ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

มี 

๕. ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย 
ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือมีผลการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 

มี 

 

การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ ๑.๒ ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

ร้อยละ 
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
๑. จ้านวนผู้เรียนท้ังหมดของสถานศึกษา ๑,๑๒๔ ๑๐๐ วิทยาลัยมี

โครงการ/
กิจกรรม/งาน 
ท้ังส้ิน ๒๙ 
รายการ 

๒. จ้านวนผู้เรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท้า งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้ากล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส้า นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๑,๑๒๔ ๑๐๐ 

๓. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีพึงประสงค์ 

มี  

๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ผ่าน ๑๐๐ 
 
  



เกณฑ์การประเมิน 
น้าผลการค้านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๕ ๕ ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ ๔ ๔ ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ ๓ ๓ ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ ๒ ๒ ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ ๑ ๑ ก้าลังพัฒนา 
 
ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ ๑.๒ ผลการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

มีผลการประเมินตาม
ข้อ ๕ 

๒ ๕ ๑๐ ยอดเย่ียม 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
๑.๑ เชิงปริมาณ : จ้านวนผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์    ๑,๑๒๔   คน 
๑.๒ เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนท่ีมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. 

หรือ อกท จ้านวน     ๑,๑๒๔   คน 
๑.๓ ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ 

ดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์) 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน ด้วยการก้าหนดนโยบายและวาง
แนวทางการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ท่ีหล่อหลอมจนผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท้างานร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น้า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 



แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินจาก สมศ.  
ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่  (ลง ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 

การปรับปรุงประเด็นต่างๆ ให้ดีขึ้น (Improvement) 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณลักษณะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์   (ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ๒๕๖๑) 
ประเด็นการประเมิน  ๑.๑ ด้านความรู้ , ๑.๒ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ , ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ด้าน   ผลสัมฤทธิ์ของผู้ส้าเร็จการศึกษา     (การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๒๕ ด้าน) 
องค์ประกอบ  คุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา 
ข้อการประเมินท่ี ๑.๒    ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

 

ประเด็นส าคัญ แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/แผนการด าเนนิงาน ผู้รับผิดชอบ 
การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการดาเนินการใน
แต่ละโครงการ 
กิจกรรม ยังไมไ่ด้
ครบถ้วน 

สถานศึกษาควรน้าข้อมูลความ
พึงพอใจท่ีได้จากสถานประกอบ
ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ี พึงประสงค์ ท้า
การวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบ
การด้าเนินการจัดท้ากิจกรรม 
การพัฒนาโครงการเพื่อให้มี
ความสอดคล้อง และเหมาะสม
ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนต่อไป 

 เร่งด่วน 
 ปานกลาง 
 ระยะยาว 

วิทยาลัยโดยผู้รับผิดชอบด้านการฝึกงาน ได้
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม, ข้อมูลท่ี
ได้รับจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ 
ในขณะท่ีอาจารย์ได้ออกติดตาม นิเทศการ
ฝึกงาน แล้วน้ามาบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ 
แยกแยะเป็นหัวข้อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ตามท่ีหน่วยงาน/สถานประกอบการต้องการ 
จากนั้นมีการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความ
พร้อม วางมาตรการ หรือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้นักศึกษาท่ีออกไปฝึกงานในรุ่นต่อๆไป มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีต้องการ 

ในการส่งนักเรียน นักศึกษา ออก
ฝึกงานในครั้งต่อไป ทางผู้รับผิดชอบ
จะได้จัดท้าแบบบันทึกคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ให้หน่วยงาน/สถาน
ประกอบการ ได้ระบุว่าต้องการให้
ทางวิทยาลัยเน้นย้้าคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ด้านใดให้กับนักศึกษาเป็น
พิเศษและจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ดังกล่าวเพื่อเกิดความพึง
พอใจสูงสุด 

อ.สิริวรรณ 
อ.สุดารัตน์ 

 


