
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณ์อันพึ่งประสงค์ 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1.4 ระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอคุณภาพ ผูสําเร็จ
การศึกษาดานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

ประเด็นการประเมิน ผลการ 
ดําเนินการ 

1. สถานศึกษามีขอมูลผูสําเร็จการศึกษาจําแนกเปนผูที่ไดงานทําในสาขาที่เก่ียวของ 
ศึกษา  ตอและประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เก่ียวของภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 
75 ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

2. สถานศึกษาไดมีการสํารวจความพึงพอใจตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาเปน 
รายบุคคลและไดรับขอมูลตอบกลับไมนอยกวารอยละ 75 จากสถานประกอบการ หนวย
งานที่ผูสําเร็จการศึกษาไปทํางาน จากสถานศึกษาที่ผูสําเร็จการศึกษาไปศึกษาตอ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หนวยงานผรูับบริการ จากการประกอบอาชีพอิสระ ของผู
สําเร็จการศึกษ 

ร้อยละ 
78.44 

3. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดาน คุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ต้ังแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูล ตอบกลับ 

ร้อยละ 
74.04 

4. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ 
หลักและสมรรถนะทั่วไป เฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป ของจํานวนขอมูล 
ตอบกลับ 

ร้อยละ 
74.04 

5. สถานศึกษามีจํานวนขอมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจดานสมรรถนะ 
วิชาชีพเฉลี่ย 3.51 – 5.00 ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไปของจํานวนขอมูลตอบกลั 

ร้อยละ 
72.22 

 

โครงการ / กิจกรรม / งาน  
1. งานรายงานผลการสํารวจผูสําเร็จการศึกษา  
2. งานรายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีตอ คุณลักษณะที่พึง  

ประสงคของผูสําเร็จการศึกษา  
 
 
 
 
 



ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ1, 2, 3, 4 และ 5 รวม 5 ขอ 5 ดีเยี่ยม 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3, 4หรือ3, 5หรือ 4, 5 รวม 4ขอ 4 ดีมาก 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1, 2 และ 3 หรือ 4 หรือ 5 รวม 3 ขอ  3 ด ี
มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 พอใช้ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 1 ต้องปรับปรุง 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลตามประเด็นการประเมิน ขอ 1 และ 2 2 พอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการพิจารณาที่ 1.5 ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร    
 

ประเด็นการประเมิน ผลการ 
ดําเนินการ 

1. สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทนู พระมหา
กษัตริย สงเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และทะนุบาํรุงศาสนา ศลิปะ วฒันธรรม ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียน
แตละคนเขารวมกิจกรรมไมนอย กวา 1 กิจกรรม 

จํานวน  8  
กิจกรรม 

จํานวนผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 100 

2. สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ไมนอย  
กวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวม กิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

จํานวน 5 กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 100 
3. สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและ นันทนาการ         
ไมนอยกวา 5 กิจกรรม และกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคน เขารวม กิจกรรมไมนอยกวา 1 
กิจกรรม 

จํานวน 7 กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 95 
4. สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไมนอยกวา 4 กิจกรรม และกํากับดูแลให ผเูรียนแตละคน    
เขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 1 กิจกรรม 

จํานวน 4 กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 95 
5. สถานศึกษาสงเสริม สนบัสนนุ ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดย ใช
กระบวนการกลมุในการบริการวิชาการ วชิาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ไมน
อยกวา 5 กิจกรรมและกํากับดูแลใหผูเรียนแตละคนเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา 1 
กิจกรรม 

จํานวน 5 กิจกรรม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

ร้อยละ 90 

 
โครงการ / กิจกรรม / งาน  
ประเด็นการประเมินที่ 1  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการรักชาติ เทิดทูน พระมหากษัตริย สงเส

ริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประกอบดวย 8  กิจกรรม  ดังนี้  

1.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและเชิดชูราชวงศเนื่องในวันแมแหงชาติ  
1.2 โครงการถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
1.3 โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
1.4 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา  
1.5 กิจกรรมถวายเทียนจํานําพรรษา   



1.6 กิจกรรมวันลอยกระทง  
1.7 โครงการไหวคร ู 
1.8 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
 
ประเด็นการประเมินที ่2  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 5 

กิจกรรม ดังนี้  
1.1 โครงการประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช  
1.2 กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ (ปลูกปา)  
1.3 กิจกรรมคัดแยกขยะในสถานศึกษา  
1.4 กิจกรรมปลูกสวนผัก 
1.5 กิจกรรมปลูกป่า  
 
ประเด็นการประเมินที่ 3  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ ประกอบดวย  

7 กิจกรรม ดังนี้  
1.1 โครงการประกวดรองเพลงตานยาเสพติด  
1.2 กิจกรรมการแขงขนักีฬาสีภายใน (Sport Day)  
1.3 โครงการเครื่องออกกําลังกาย  
1.4 โครงการเชิญผูเชี่ยวชาญใหความรูเกี่ยวกับ Love care  Love you รักนี้ปลอดภัย  
1.5 โครงการรูเทาทันสถานการณโรคเอดส  
1.6 กิจกรรมอาชีวะรุนใหม หางไกลยาเสพติด  
1.7 กิจกรรมการประกวดดาวเดน 
 
ประเด็นการประเมินที่ 4  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหมีการจัดกิจกรรมดานการสงเสริมการดํารงตนตาม ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 5 กิจกรรม ดังนี้  
1.1 โครงการประกวดสื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
1.2  การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.3 โครงการสถานศึกษาตามรอยพระยุคลบาท  - อบรมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลใน

สถานศึกษา   
1.4 กิจกรรมใหความรูการบัญชีครัวเรือน 



 
ประเด็นการประเมินที่ 5  
1. สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน ใหผูเรียนใชความรู ความสามารถ ทํางานโดยการการบริการ

วิชาการ วิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน สังคม ประกอบดวย  5  กิจกรรม ดังนี้  
1.1 กิจกรรมสอนทําสบู่ 
1.2 กิจกรรมโครงการสอนประดิษฐพรมเช็ดเทาจากเศษผายืดแฟนซี  
1.3 กิจกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน   
1.4 กิจกรรมหารายไดระหวางเรียน   
1.5  กิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนและ 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 ดีเยี่ยม 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 4 ขอ 4 ดีมาก 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 2 ขอ 2 พอใช้ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 1 ขอ 1 ต้องปรับปรุง 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ปฏิบัติตามประเด็นการประเมิน 5 ขอ 5 ดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 


