
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.2   ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  (อ.สิริวรรณ) 
ค าอธิบาย 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้งด้านจิตใจและ 
พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์ และการเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนา 
ภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม หรือสถานศึกษามกีารส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ปรากฏผลการประเมนิการจดักิจกรรมของ
องค์การฯ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
การประเมิน             

หัวข้อการประเมิน 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมใิจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจติส านึกในการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
มีการจดักิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรม
ขององค์การนักวชิาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองคก์ารเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

ด าเนินการ 

2. ผู้เรียนร้อยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมใิจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจติส านึกในการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวดั 

ด าเนินการ 

3. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมใิจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจติส านึกในการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 

ด าเนินการ 

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมใิจในความเป็นไทย 

ด าเนินการ 



เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจติส านึกในการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
มีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ได้รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย 
ท างานรว่มกับผู้อื่นได้อยา่งเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กลา้แสดงออก ภมูิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่า
และร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจติส านึกในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมผีลการ
ประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรอืองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อกท.) โดยได้รับผลการ
ประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเดน่ระดับชาติ 

ด าเนินการ 

 

การตรวจสอบข้อมูล 
ตารางข้อประเมินที่ 3.2 ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

หัวข้อการด าเนินการ 
จ านวน/
ผลลัพท์ 

ร้อยละ 
โครงการ/

กิจกรรม/งาน 
1. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 1146 100 7 โครงการ 

(อยู่ใน
สถานการณ์
โรคโควดิ19 

จึงต้องจัดการ
เรียนการสอน

รูปแบบ 
online และ 

onsite 

2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย ความรับผดิชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท า งานรว่มกับผู้อื่นได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส า นึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1146 100 

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านยิม
ที่พึงประสงค ์

มี  

4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ผ่าน 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
น าผลการค านวณมาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ 5 5 ยอดเย่ียม 
มีผลการประเมินตามข้อ 4 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ 3 3 ด ี
มีผลการประเมินตามข้อ 2 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ 1 1 ก าลังพัฒนา 
 

ผลการประเมิน 

ข้อการประเมินที่ 3.2 ผลการประเมิน ค่าน  าหนัก ค่าคะแนน คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 
ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์ 

มีผลการประเมินตาม
ข้อ 5 

2 5 10 ยอดเย่ียม 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
1.1 เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์.......1146......... คน 
1.2 เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เรียนที่มี คุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ หรือผลการประเมิน อวท. 

หรือ อกท จ านวน...........100....................คน 
1.3 ผลสะท้อน : (องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับยกย่องสถานศึกษาในการ 

ดูแลผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์) 
วิทยาลัยฯ ส่งเสริมคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ให้เกดิกับผู้เรียน ด้วยการก าหนดนโยบายและวาง 
แนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ ที่หลอ่หลอมจนผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละเพื่อส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อื่น 
ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากลา้แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วม 
พัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจติส านึกในการอนรุักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 


