
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ค ำน ำ 
   

        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนวิชำชีพ ประเภทวิชำ  
อุตสำหกรรม  พำณิชยกรรม  คหกรรม  ศิลปกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร อุตสำหกรรม 
กำรท่องเท่ียว และอุตสำหกรรมส่ิงทอ  หรือประเภทวิชำอื่น ๆ และได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำให้นักเรียน 
นักศึกษำ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ ท้ังในด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะควำมรู้ในด้ำน
กำรเป็นผู้น ำ  กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปล่ียน กล้ำแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงำมและมีควำมเป็นประชำธิปไตย  
สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้
สอดคล้องกับระบบกำรเรียน  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน  โดยก ำหนดให้
สถำนศึกษำจัดต้ังองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำขึ้น  ตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๗  (ปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐)  เพื่อด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในรูปแบบขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  ตำมแนวปฏิบัติ
ประกอบระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. 
๒๕๕๗  (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐  ท้ังนี้  ได้มีกำรระบุให้ทุกสถำนศึกษำต้องเสนอผลงำน
กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ  และผลงำนของสมำชิกในรูปแบบขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเข้ำรับกำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  และเข้ำรับกำรประเมินสมำชิกดีเด่น
โครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  ในทุกระดับ และทุกปีกำรศึกษำ ท้ังนี้   เพื่อจัดล ำดับ รับรองมำตรฐำน และเชิดชูเกียรติของ
กำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย และสมำชิกท่ีอยู่ในสถำนศึกษำ 

       อนึ่ง  ตำมท่ีเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  และเกณฑ์กำรประเมิน
สมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  ท่ีได้ประกำศใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนในทุกระดับ  และท ำให้เกณฑ์กำรประเมิน มีควำมเป็นมำตรฐำน คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ  จึงได้ท ำกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย  และเกณฑ์กำรประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  ท้ังด้ำนปริมำณและคุณภำพตำมแบบประเมิน ท่ี
ก ำหนด  เพื่อประกำศใช้ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ เป็นต้นไป  
                  ขอขอบคุณคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ท่ีได้ร่วมกันเสียสละเวลำ ให้ควำมร่วมมือและ
ช่วยเหลือในกำรด ำเนินกำร จนท ำให้กำรปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  และ
เกณฑ์กำรประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ เสร็จส้ินลงด้วยควำมเรียบร้อย ตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร 
 
 
 
 
                                 คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ 
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สำรบญั 
หน้ำ 

ค ำน ำ            ก 
สำรบัญ            ข 
กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   1 
กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.1)       10 
แบบประเมินตอนท่ี 1  สภำพท่ัวไปและกำรบริหำรองค์กำร (แบบ ปม.2)    11 
แบบประเมินตอนท่ี ๒  กำรพัฒนำสมำชิกให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีควำมสุข (แบบ ปม.3)  25 
แบบประเมินตอนท่ี ๓ คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรจัดนิทรรศกำร (แบบ ปม.4) ระดับจังหวัด 28 
แบบประเมินตอนท่ี ๓ คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรจัดนิทรรศกำร (แบบ ปม.4)    35 

      ระดับภำคและชำติ 
แบบให้คะแนนประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.5) ระดับจังหวัด    36 
แบบให้คะแนนประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.5) ระดับภำคและชำติ   37 
แบบสรุปคะแนนกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.6) ระดับจังหวัด   38 
แบบสรุปคะแนนกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.6) ระดับภำคและชำติ   39 
แบบสรุปผลกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.7) ระดับจังหวัด    40 
แบบสรุปผลกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.7) ระดับภำคและชำติ   41 
แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (แบบ ปม.8)       42 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเขียนโครงกำร        44 
กำรประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  48 
แบบประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  (แบบ ปม.9)     50  
ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำเอกสำรน ำเสนอผลงำน       58 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำเอกสำร         60  
แบบสรุปคะแนนกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ (ปม.10)    95 
แบบสรุปคะแนน (ปม.11)         96 
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หลักการ    
 

 ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีว ศึกษำ ได้ จัดกำรเรียนกำรสอนใน ด้ำนวิชำ ชีพ  ประเภทวิชำ  
อุตสำหกรรม พำณิ ชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโน โลยีสำรสน เทศและกำรส่ือสำร อุ ตสำหกรรม 
ท่องเท่ียว อุตสำหกรรมส่ิงทอ และอุตสำหกรรมบันเทิงและดนตรี หรือประเภทวิชำอื่น ๆ และได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ    
ในกำรท่ีจะพัฒนำให้นักเรียน นักศึกษำ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ท้ังในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำ  กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปล่ียน กล้ำแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้องดีงำมและมี
ควำมเป็นประชำธิปไตย สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำร
เรียน โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดต้ังองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำขึ้น  เพื่อ
ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในรูปแบบขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
 

กำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย นั้น ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ระบุให้มีกำรประเมินฯ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ให้ได้มำตรฐำน ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบฯ ดังกล่ำว และเป็นกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงต้องมีกำร
ประเมินฯ  องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับชำติ  ท้ังด้ำนปริมำณและ
คุณภำพตำมแบบประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ท่ีก ำหนด  เพื่อให้ได้องค์กำรมำตรฐำนดีเด่นใน
ทุกระดับ โดยอำศัยระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ    
ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่มเติม          
พ.ศ.2560 

๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อส่งเสริมให้องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้กับสมำชิกครบ 
ตำมเป้ำหมำยและแผนงำน ได้ท้ังด้ำนปริมำณ และคุณภำพ 

๑.๒ เพื่อนิเทศ  ติดตำม กำรด ำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
๑.๓ เพื่อจัดล ำดับ รับรองมำตรฐำน และเชิดชูเกียรติของกำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต 
      แห่งประเทศไทยของสถำนศึกษำ  

๒. ข้อก าหนดการประเมินฯ  
๒.๑ กำรแบ่งขนำดของสถำนศึกษำ 
 

ขนาดสถานศึกษา จ านวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ และระบบทวิภาคี 
เล็ก ไม่เกิน 1,000 คน 
กลำง ต้ังแต่ 1,001 – 2,000 คน 
ใหญ่ ต้ังแต่ 2,001 คน ขึ้นไป 

 

        โดยใช้ข้อมูล ศธ. ๐๒ ของปีกำรศึกษำท่ีรับกำรประเมินฯ ท้ังนี้ ไม่รวมกลุ่มเทียบโอนประสบกำรณ์งำน
อำชีพ ทวิศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน  

   ๒.๒ สถำนศึกษำท่ีประกำศจัดต้ังองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ต้องเข้ำรับกำรประเมินฯ  
 

/2.๒.๑ สถาน….. 

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 



-๒- 
 

 ๒.๒.๑ สถำนศึกษำท่ีจัดต้ัง อวท. แต่มีผลกำรด ำเนินงำน ไม่ครบ ๒ ภำคเรียน ให้รับกำรประเมินฯ โดยจัดเตรียม
เอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดพื้นฐำนเบื้องต้น ตำมรำยละเอียดในภำคผนวก 

 ๒.๒.๒ สถำนศึกษำท  ่จัดต้ัง อวท. และม ผลกำรด ำเนินงำนครบ ๒ ภำคเรียน ให้รับกำรประเมินฯ เพื่อกำร
พัฒนำ และรับรองมำตรฐำน 

๒.๓ การแบ่งพื้นท ่ส าหรับการประเมินฯ  
  ๒.๓.๑ ระดับจังหวัด ให้คณะกรรมการบริหาร อวท. ระดับภาค ด าเนินการจัดกลุ่มจังหวัดในแต่ละภาค      
ท ่รับผิดชอบตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าภาคละ ๓ กลุ่ม  
  2.3.2 สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการบริหาร อวท.ระดับภาค ภาคตะวันออกและ 
กรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นท ่ตามความเหมาะสม 

๒.๔ สถำนศึกษำท่ีได้องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ทุกระดับ ต้องเข้ารับการประเมินฯ ในระดับท ่สูงขึ้น 
 ๒.๔.๑ สถานศึกษาท ่ม ผลการประเมินฯ ระดับด เด่น ของระดับจังหวัด ท้ัง ๓ ขนาด ต้องเข้ารับการ

ประเมินฯ ระดับภาค  
 ๒.๔.2 องค์การมาตรฐานด เด่น ระดับภาค ท้ัง ๓ ขนาด ต้องเข้ารับการประเมินฯ ระดับชาติ 
๒.๕ การแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ แต่ละระดับ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติประกอบระเบ ยบฯ เรื่องท ่ ๑๐   

ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานด เด่น และสมาชิกด เด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ข้อ ๑๐๙ 
 

๓. การประเมินฯ และเกณฑ์การใหค้ะแนน  
๓.๑  การประเมินฯ แบ่งออกเป็น  ๓  ตอน  ดังนี ้  

  ตอนที่  ๑  สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การฯ 
  ตอนที่  ๒  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมองค์การฯ  ประกอบไปด้วย  ๒  เปา้หมาย   

                            เป้ำหมำยละ  ๕  แผนงำน  รวม  ๑๐ แผนงำน  และโครงกำรท่ีรองรับแผนงำนท้ังหมด  
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
- ประเมิน ๑๐ แผนงำน  ต้องมีโครงกำรรองรับอย่ำงน้อย  ๑  โครงกำรต่อหนึ่งแผนงำน 
- กำรประเมินฯ เน้นให้ควำมส ำคัญท้ังจ ำนวนโครงกำร (ปริมำณ) และผลสัมฤทธิ์ (คุณภำพ)  

ของโครงกำร 
สถานศึกษาขนาดกลาง 
- ประเมิน  ๑๐ แผนงำน ต้องมีโครงกำรรองรับอย่ำงน้อย  ๒ โครงกำรต่อหนึ่งแผนงำน 
- กำรประเมินฯ เน้นให้ควำมส ำคัญท้ังจ ำนวนโครงกำร (ปริมำณ) และผลสัมฤทธิ์ (คุณภำพ)  

ของโครงกำร 
  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

- ประเมิน ๑๐ แผนงำน  ต้องมีโครงกำรรองรับอย่ำงน้อย  ๓ โครงกำรต่อหนึ่งแผนงำน 
- กำรประเมินฯ เน้นให้ควำมส ำคัญท้ังจ ำนวนโครงกำร (ปริมำณ) และผลสัมฤทธิ์ (คุณภำพ)  

ของโครงกำร 
ตอนที่  ๓  คุณภาพการด าเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

/3.๒ เกณฑ์… 
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๓.๒  เกณฑ์การใหค้ะแนน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 ๓.๒.๑ ระดับจังหวัด 

ตอนท่ี  ๑  สภำพท่ัวไปและกำรบริหำรองค์กำรฯ ๒๐    คะแนน  (ท้ังปริมำณและคุณภำพ) 
 ตอนท่ี  ๒  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  ๖๐    คะแนน  (ท้ังปริมำณและคุณภำพ) 

  ๒.๑  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  คนดี ๓๐    คะแนน 
  ๒.๒  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  คนเก่ง ๓๐    คะแนน        

ตอนท่ี ๓  คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม ๒๐    คะแนน 
 ๓.๑  คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม ๑๐    คะแนน  
 ๓.๒  กำรด ำเนินงำนชมรมวิชำชีพดีเด่น ๑๐  คะแนน 

 
 ๓.๒.๒ ระดับภาค และระดับชาติ 

ตอนท่ี  ๑  สภำพท่ัวไปและกำรบริหำรองค์กำรฯ ๑๐    คะแนน  (ท้ังปริมำณและคุณภำพ) 
 ตอนท่ี  ๒  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  ๖๐    คะแนน  (ท้ังปริมำณและคุณภำพ) 

  ๒.๑  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  คนดี ๓๐    คะแนน 
  ๒.๒  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  คนเก่ง ๓๐    คะแนน        

ตอนท่ี ๓  คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำรและกำรน ำเสนอผลงำน      ๓๐    คะแนน 
 ๓.๑  คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม ๑๐    คะแนน 
 ๓.๒  กำรจัดนิทรรศกำร ๑๐    คะแนน   
 ๓.๓  กำรน ำเสนอผลงำน ๑๐  คะแนน 
 

 ๓.๓  เกณฑ์มาตรฐานการรับรางวัล  
  ๓.๓.๑ ระดับจังหวัด 
   คะแนน   ๙๐ - ๑๐๐   องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทอง 

         คะแนน  ๘๐ - ๘๙     องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญเงิน 
   คะแนน  ๗๐ - ๗๙    องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทองแดง 
  ๓.๓.๒ ระดับภาคและระดับชาติ 
   คะแนน   ๙๔ - ๑๐๐   องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทอง 
   คะแนน  ๘๗ - ๙๓     องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญเงิน 
   คะแนน  ๘๐ - ๘๖    องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทองแดง 
    

 ๓.๔  สถำนศึกษำท่ีได้องค์กำรมำตรฐำนดีเด่นทุกระดับ ได้แก่ สถำนศึกษำท่ีได้คะแนนสูงสุด ระดับ     
เหรียญทองของแต่ละขนำดสถำนศึกษำ 

 ๓.๕  ผลงำนประกอบกำรประเมินฯ ประจ ำปีกำรศึกษำใด ให้ใช้ผลงำนในภำคเรียนท่ี ๒ ของปีกำรศึกษำ  
ก่อนหน้ำและภำคเรียนท่ี  ๑  ของปกีำรศึกษำปัจจุบัน   

 ๓.๖  ในกรณีผลรวมคะแนนเท่ำกัน ให้พิจำรณำคะแนนตอนท่ี ๓ หำกคะแนนตอนท่ี ๓ เท่ำกัน ให้พิจำรณำ
คะแนนตอนท่ี ๒ หำกคะแนนตอนท่ี ๓ และตอนท่ี ๒ เท่ำกัน ให้พิจำรณำผลรวมคะแนนตอนท่ี ๑ เพื่อจัดล ำดับ 

 ๓.๗  ผลกำรประเมินฯ ของคณะกรรมกำรทุกระดับ ถือเป็นที่ส้ินสุด 
    

--------------------------------------------------------- 
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 ตอนที ่ ๑ สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
      คะแนนสุทธิ ระดับจังหวัด                 ๒๐ คะแนน  
      คะแนนสุทธิ    ระดับภาคและระดับชาติ   ๑๐ คะแนน 
 

 

ที่ องค์ประกอบในการประเมินฯ  ข้อพิจารณา จ านวนตัวชี้วัด 
การประเมินฯ  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

๑ สถำนภำพองค์กำรฯ ๔  ข้อ ๗  ตัวชี้วัด 
๔ ข้อ 

(๔ คะแนน) 
๓  ข้อ 

(๙ คะแนน) 

๒ 
คณะกรรมกำรชมรมวิชำชีพ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
และสมำชิกองค์กำร 

๓  ข้อ ๓  ตัวชี้วัด 
 ๓ ข้อ 

(๙ คะแนน) 

๓ ครูท่ีปรึกษำ  ๒  ข้อ ๓  ตัวชี้วัด 
๓ ข้อ 

(๓ คะแนน) 
 

๔ เอกลักษณ์ขององค์กำรฯ ๗  ข้อ ๗  ตัวชี้วัด 
 ๗ ข้อ 

(๒๑ คะแนน) 

๕ กำรจัดส ำนักงำน ๔  ข้อ ๔ ตัวชี้วัด 
2 ข้อ 

(2 คะแนน) 
2 ข้อ 

(6 คะแนน) 

๖ เอกสำรในส ำนักงำน ๕  ข้อ ๘ ตัวชี้วัด 
๔ ข้อ 

(๔ คะแนน) 
๔ ข้อ 

(๑๒ คะแนน) 

๗ แผนภูมิ / ป้ำยนิเทศ ๕  ข้อ ๕ ตัวชี้วัด 
 ๕ ข้อ 

(๑๕ คะแนน) 

๘ กำรเงิน ๕  ข้อ ๕  ตัวชี้วัด 
 ๕ ข้อ 

(๑๕ คะแนน) 

๙ 
กำรจัดประชุมวิชำกำร
องค์กำรฯ ระดับสถำนศึกษำ 

๘  ข้อ ๘  ตัวชี้วัด 
๒  ข้อ 

(๒ คะแนน) 
๖ ข้อ 

(๑๘ คะแนน) 

๑๐ กำรจัดปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ ๘  ข้อ ๘  ตัวชี้วัด 
๒  ข้อ 

(๒ คะแนน) 
๖ ข้อ 

(๑๘ คะแนน) 

รวม ๕๑  ข้อ ๕๘  ตัวชี้วัด 
๑7  ข้อ 

(๑7 คะแนน) 
๔1  ข้อ 

(๑๒3 คะแนน) 

  รวม  ๑๔0 คะแนน 
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การคิดคะแนน ตอนที่ ๑ 

๑.๑ คะแนนสุทธิ ระดับจังหวัด ๒๐ คะแนน 
  

=  คะแนนสุทธ ิ
 

 
     ๑.๒ คะแนนสุทธิ ระดับภาคและระดับชาติ  ๑๐ คะแนน 
  

=  คะแนนสุทธ ิ
 

 
 

ตอนที่  ๒ กิจกรรมพัฒนาคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 
                                     คะแนนสุทธ ิระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  ๖๐  คะแนน 
 

๒.๑  กิจกรรมพัฒนาคนดีและมีความสุข  ๓๐  คะแนน 
วิธีการค านวณคะแนน ตอนที่ ๒.๑ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 
 

 
 

๒.๒  กิจกรรมพัฒนาคนเก่งและมีความสุข  ๓๐  คะแนน 
วิธีการค านวณคะแนน ตอนที่ ๒.๒ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
 

ผลรวมของคะแนนทุกโครงการ X  ๓๐  (คะแนนเต็ม)   
=  คะแนนสุทธ ิ

๒7  คะแนน  X  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 
 

ตอนที่  ๓  คุณภาพการด าเนินกิจกรรม และการจดันิทรรศการ 
คะแนนสุทธ ิ ระดับจังหวัด         ๒๐ คะแนน  

        ระดับภาค และระดับชาติ    ๓๐ คะแนน 
วิธีการค านวณคะแนน ตอนที่ ๓ 
 ๓.๑ ระดับจังหวัด ๒๐ คะแนน 

๑) คุณภาพการด าเนินกิจกรรม ๑๐  คะแนน 
     

คะแนนที่ได้  X  ๑๐   
=  คะแนนสุทธ ิ

๓๖ 
 

๒) ชมรมวิชาชีพดีเด่น ๑๐ คะแนน 
 

คะแนนที่ได้  X  ๑๐   
=  คะแนนสุทธ ิ

๓๐ 
 

/3.2 ระดับภาค… 

ผลรวมของคะแนนทุกโครงการ X  ๓๐  (คะแนนเต็ม)   
=  คะแนนสุทธ ิ

๒7  คะแนน  X  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

คะแนนที่ได้ x ๒๐ 
๑๔0 

คะแนนที่ได้ x ๑๐ 
๑๔0 



-๖- 
 

๓.๒ ระดับภาค และระดับชาติ  ๓๐ คะแนน 
๑) คุณภาพการด าเนินกิจกรรม 10  คะแนน 

     
คะแนนที่ได้  X  10   

=  คะแนนสุทธ ิ
6๖ 

   
 

2) การจัดนิทรรศการ  ๑๐ คะแนน 
3) การน าเสนอ  ๑๐ คะแนน 

 
 
 

** คะแนนรวมแต่ละตอนให้ใช้จุดทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /แนวปฏิบัติ..... 
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แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 กิจกรรมหลัก และกำรจัดกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  ให้องค์กำรนักวิชำชีพ         
ในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำ ระดับภำค และระดับชำติ จัดท ำกิจกรรมและโครงกำร เสริมกำรเรียนกำร
สอนวิชำชีพให้ได้ผลดี มีมำตรฐำนสูงยิ่งขึ้น สำมำรถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเจตคติ และคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ในหมู่สมำชิกของ อวท. โดยก ำหนดกิจกรรมออกเป็น ๒ เป้ำหมำย และแผนงำนโครงกำร ดังนี้ 

เป้าหมายที่   ๑  ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้ เป็น “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย 
แผนพัฒนา  ๕  แผน  ได้แก่ 
 ๑.๑  แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
   (๑)   โครงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตย 
   (๒)   โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมอำสำพัฒนำ 
   (๓)   โครงกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสำรเสพติด 
   (๔)   โครงกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
   (๕)   โครงกำรเทคนิคกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ ์
   (๖)   โครงกำรประกวดสุนทรพจน์ 
   (๗)   โครงกำรฝึกสอนลีลำศ - ร ำวง  หรือกิจกรรมเข้ำจังหวะ 
   (๘)   โครงกำรฝึกอบรมมำรยำทกำรเข้ำสังคม 
   (๙)   โครงกำรอำชีวะบริกำร 
  (๑๐)  โครงกำรป้องกัน  และแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ 
  (๑๑)  โครงกำรอบรมผู้น ำองค์กำร 
  (๑๒)  โครงกำรอื่นๆ ท่ีสนับสนุนแผนเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๑.๒  แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
   (๑)  โครงกำรแข่งขันกีฬำ 
   (๒)  โครงกำรประกวดร้องเพลง 
   (๓)  โครงกำรประกวดโฟล์คซอง 
   (๔)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนเสริมสร้ำงสุขภำพ กีฬำและนันทนำกำร 
 ๑.๓  แผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
   (๑)  โครงกำรพัฒนำจิต 
   (๒)  โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
   (๓)  โครงกำรประเมินฯ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
   (๔)  โครงกำรกำรประหยัด  และออม 
   (๕)  โครงกำรธนำคำรควำมดี 
   (๖)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๑.๔  แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โครงกำรตำมตัวอย่ำง ดังนี้ 
   (๑)  โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (๒)  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 
   (๓)  โครงกำรทัศนศึกษำ 
   (๔)  โครงกำรพัฒนำสถำนท่ีส ำคัญทำงศำสนำ  และศิลปวัฒนธรรม  
   (๕)  โครงกำรประกวดดนตรีไทย  
   (๖)  โครงกำรมำรยำทไทย  
   (๗)  โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  

/(๘) โครงการ..... 



-๘- 
 
  (๘)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
 ๑.๕  แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงกำรตำมตัวอย่ำง ดังนี้  
  (๑)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  (๒)  โครงกำรรณรงค์ปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ  
  (๓)  โครงกำรดูแล ฟื้นฟู บ ำรุงรักษำต้นไม้ในและนอกสถำนศึกษำ  
  (๔)  โครงกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมในและนอกสถำนศึกษำ  
  (๕)  โครงกำรศึกษำธรรมชำติและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
  (6)  โครงกำรป้องกันและบ ำบัดมลภำวะ 
  (7)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม   
 เป้าหมายที่  ๒  ว่าด้วยกิจกรรม  การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย  
แผนพัฒนา ๕  แผน  ได้แก่ 
 ๒.๑  แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพื้นฐำน 
  (๒)  โครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือทำงวิชำชีพ 
  (๓)  โครงกำรทดสอบมำตรฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
  (๔)  โครงกำรจัดหำสมำชิกดีเด่น (โครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ) 
  (๕)  โครงกำรนวสัมพันธ์ 
  (๖)  โครงกำรอำชีวศึกษำตัวอย่ำง 
  (๗)  โครงกำรส่งเสริมจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  (๘)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนมำตรฐำนวิชำชีพ  และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 ๒.๒  แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
  (๒)  โครงกำรประกวดส่ิงประดิษฐ์จำกส่ิงของเหลือใช้ 
  (๓)  โครงกำรประกวดโครงงำนวิชำชีพ (Project)  ตำมหลักสูตร 
  (๔)  โครงกำรประกวดผลงำนส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษำ 
  (๕)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนพัฒนำส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 ๒.๓  แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
  (๒)  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (๓)  โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (SMEs) 
  (๔)  โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำขำวิชำกับสถำนประกอบกำร (พี่สอนน้อง) 
  (๕)  โครงกำรหนึ่งวิทยำลัย  หนึ่งธุรกิจ (MINI  COMPANY) 
  (๖)  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP 
  (๗)  โครงกำรอำชีวศึกษำบูรณำกำรอำชีพเพื่อแก้ปัญหำควำมยำกจน (๑๐๘  อำชีพ) 
  (๘)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
 ๒.๔  แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำไทย 
  (๒)  โครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
  (๓)  โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิชำกำร                                           
                       (๔)  โครงกำรวิจัย  (เบื้องต้น)  ในสำขำวิชำชีพ 

(๕) โครงการ…. 



-๙- 
 
  (๕)  โครงกำรอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนแผนพัฒนำควำมรู้  และควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 
   ๒.๕  แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรพัฒนำส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ 
  (๒)  โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้สู่อำเซียน 

             (๓)  โครงกำรจัดหำ และแลกเปล่ียนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ใหม่ ๆ  ด้ำนอำชีวศึกษำจำก
ต่ำงประเทศมำเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษำ 

  (๔)  โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ 
  (๕)  โครงกำรอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนแผนพัฒนำนักเรยีน นักศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล 
  

  นอกจำกกิจกรรมหลักดังกล่ำวแล้ว  อวท.ระดับสถำนศึกษำ ระดับจังหวัด ระดับภำค ระดับชำติ  อำจจัดให้มี 
กิจกรรมอื่น ๆ ตำมนโยบำยเร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
     กำรด ำเนินกำรตำมแผนงำนโครงกำร  ดังกล่ำวต้องมีเอกสำรหลักฐำนครบถ้วนไว้ส ำหรับกำรตรวจประเมิน
ด้วย 
   ภำพรวมกิจกรรมหลักขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  แบ่งเป็น 
  เป้าหมายท่ี  ๑  ว่ำด้วยกิจกรรม  กำรพัฒนำสมำชิกให้เป็น  คนดีและมีความสุข   ๕   แผน 
  เป้าหมายท่ี  ๒  ว่ำด้วยกิจกรรม  กำรพัฒนำสมำชิกให้เป็น  คนเก่งและมีความสุข ๕  แผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กำรประเมินฯ …. 



๑๐ 
 

 
การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศกึษำ 
ปกีำรศึกษำ........................ 

 
 
ชื่อสถำนศึกษำ............................................................................................จังหวัด.................................................. 
 

  ระดับจังหวัด          ระดับภำค            ระดับชำติ 
 

ขนำดสถำนศึกษำ 
 

 ๑.  สถำนศึกษำขนำดเล็ก 
 ๒.  สถำนศึกษำขนำดกลำง 
 ๓.  สถำนศึกษำขนำดใหญ่ 

 
คณะกรรมกำรประเมิน 
 

 ๑..............................................................................ประธำนกรรมกำร 
 ๒..............................................................................รองประธำนกรรมกำร 
 ๓..............................................................................กรรมกำร 
 ๔..............................................................................กรรมกำร 

5..............................................................................กรรมกำร 
 6..............................................................................กรรมกำร 

7..............................................................................กรรมกำร 
 8..............................................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
 

ประเมิน  วันที่............เดือน................................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

/แบบประเมินตอนที่ 1…. 

ปม. ๑ 



-๑๑- 
 

แบบประเมนิตอนที่ 1 สภำพทั่วไปและกำรบริหำรองคก์ำรฯ  
 

องค์ประกอบใน
การประเมิน 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. สถานภาพ 
   ขององค์การฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

๑.๑ การจัดต้ัง 
     องค์การฯ  
     ตามระเบียบฯ 

๑. ประกาศจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ตามระเบียบฯ  
(แบบ อวท.๐๑/1 , แบบ อวท.๐3) 

      

๑.๒ การจัดต้ัง 
      ชมรมวิชาชีพ     
      ในสังกัดองค์การ 
      นักวิชาชีพ 

๒. ประกาศจัดต้ังชมรมวิชาชีพในสังกัดองค์การ 
    นักวิชาชีพตามสาขาวิชา ถูกต้องครบถ้วน 
๒.๑ มีการจัดต้ังชมรมวิชาชีพครบได้ ๑๐๐%   

โดยมีการขอจัดต้ังชมรมและเอกสารครบถ้วน 
(แบบ อวท.๐๑/2 และ แบบ อวท.๐๔) (๓ 
คะแนน) 

๒.๒ มีการจัดต้ังชมรมวิชาชีพ ๕๐% ข้ึนไปโดย   
มีการขอจัดต้ังชมรมและเอกสารครบถ้วน  

      (๒ คะแนน) 
๒.๓  มีการจัดต้ังต่่ากว่า ๕๐% (๑ คะแนน) 
๒.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๑.๓ คณะกรรมการ 
     ตามระเบียบ    

องค์การนัก 
วิชาชีพใน  
อนาคตแห่ง
ประเทศไทย 

 
 
      

๓. มีประกาศแต่งต้ั งคณ ะกรรมการบริหาร    
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา เป็นปัจจุบัน  

    (แบบ อวท. ๐2/1) 

      

๔. มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับสถานศึกษาเป็นปัจจุบัน (แบบ อวท.๑๓) 

      

๕. มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน
ชมรมวิชาชีพ และชมรมกิจกรรมอื่น ๆ  

    (แบบ อวท.๐๙)   
๕.๑ มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน

ชมรมวิชาชีพครบและชมรมอื่นๆ ได้ ๑๐๐% 
(๓ คะแนน) 

๕.๒ มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน
ชมรมวิชาชีพและชมรมอื่นๆ ได้ ๕๐% ข้ึนไป  
(๒ คะแนน) 

๕.๓ มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด่าเนินงาน  
ชมรมวิชาชีพและชมรมอื่นๆ ได้ต่่ากว่า ๕๐% 
(๑ คะแนน) 

๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๖.  มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล     
     กิจกรรมชมรม  (แบบ อวท.๑๖) 
 
 
 
 

      

ปม. ๒ 

  /1. สภานภาพ... 



-๑๒- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.สถานภาพ 
   ขององค์การฯ 
   (ต่อ) 

๑.๔ การปฏิบัติงาน 
    ต่อเน่ืองอย่าง 
    น้อยสัปดาห์ละ 
    หน่ึงครั้ง ของ 
    คณะกรรมการ 
    ด่าเนินงาน 
 

๗. การลงชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน (แบบ อวท.๒4) 
บันทึกการปฏิบัติงาน (แบบ อวท.๒5)  และมี
รายงานการปฏิบัติงาน (แบบ อวท.25/1)  

๗.๑ มีการลงชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน  บันทึก
การปฏิบัติงานและมีรายงานการปฏิบัติงาน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ (๓ คะแนน) 

๗.๒ มีการลงชื่อลงเวลาการปฏิบัติงานบันทึกการ
ปฏิบัติงาน และมีรายงานการปฏิบัติงาน 
ครบแต่ไม่สมบูรณ์ (๒ คะแนน) 

๗.๓ มีการลงชื่อลงเวลาการปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  
บันทึกการปฏิบั ติงาน และมีรายงานการ 
ปฏิบัติงาน ไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ (๑ คะแนน) 

๗.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๒. คณะกรรม 
กำรชมรมวิชำชีพ
,คณะกรรมกำร
ด ำเนนิงำน และ
สมำชิกองค์กำรฯ 

๒.๑ การได้มาซึ่ง 
  คณะกรรมการ   
  ด่าเนินงาน 
  ชมรมวิชาชีพฯ     

 

๑. วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการด่าเนินงานชมรม
วิชาชีพฯ (แบบ อวท.07,  อวท.07/1, อวท.
08, อวท.09) 

  ๑.๑ มีประกาศรับสมัคร  ก่าหนดวันเลือกต้ัง   
ด่ าเนินการเลื อก ต้ั ง  มี ร ายงานผลการ
เลือกต้ังครบทุกชมรม (๓ คะแนน ) 

  ๑.๒ ไม่มีประกาศรับสมัครหรือไม่ก่าหนดวัน 
เลือกต้ัง ด่าเนินการเลือกต้ัง มีรายงานผล
การเลือกต้ัง ครบทุกชมรม  (๒ คะแนน) 

 ๑.๓ ไม่มีประกาศรับสมัคร  หรือไม่ก่าหนดวัน 
       เลือก ต้ัง  ด่าเนินการเลือก ต้ัง มีรายงาน 
       ผลการเลือกต้ัง ไม่ครบทุกชมรม (๑ คะแนน) 
 ๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๒.2 การได้มาซึ่ง 
   คณะกรรมการ 
   ด่าเนินงาน  
   องค์การฯ   

๒. วิธีการได้มาซึ่ งคณะกรรมการด่าเนินงาน
องค์การฯ (แบบ อวท.11, อวท.11/1, อวท.
12, อวท.13) 

๒.๑ มีประกาศรับสมัคร ก่าหนดวันเลือกต้ัง
ด่า เนิน การ เลื อก ต้ั ง  มี ร าย งานผลการ        
(๓ คะแนน)  

๒.๒ ไม่มีประกาศรับสมัคร หรือไม่ก่าหนดวัน
เลือกต้ังด่าเนินการเลือกต้ัง มีรายงานผลการ
เลือกต้ัง (๒ คะแนน) 

๒.๓ ไม่มีประกาศรับสมัคร  หรือไม่ก่าหนด 
      วันเลือกต้ัง  ไม่ด่าเนินการเลือกต้ัง  
      มีเพียงรายงานผลการเลือกต้ัง (๑ คะแนน) 
๒.๔ ไม่มี ( ๐ คะแนน ) 
 
 
 
 

       

  /2. คณะกรรมการ... 



-๑๓- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๒. คณะกรรม 
กำรชมรมวิชำชีพ
,คณะกรรมกำร
ด ำเนนิงำน และ
สมำชิกองค์กำรฯ 
(ต่อ) 

๒.๓  การเป็น 
สมาชิกของชมรม
ฯ/องค์การฯ     

 

๓. วิธีการเป็นสมาชิกขององค์การฯ พิจารณา
เอกสารหลักฐาน ดังน้ี 

   ๑) เอกสารหลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกชมรม
วิชาชีพ และองค์การฯ (อวท.06, อวท.10) 

   ๒) มีทะเบียนสมาชิกชมรมฯ (อวท.26) องค์การฯ  
  ๓) มีเอกสารการเป็นสมาชิกครบทุกคน จัดเป็น

หมวดหมู่อย่างเป็นระบบ 
๓.๑ มีการด่าเนินงานครบ ๓ องค์ประกอบ  
      (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีการด่าเนินงาน ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีการด่าเนินงาน ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๓.  ครูทีป่รกึษำ
องคก์ำรฯ 

๓.๑ การประกาศ
แต่งต้ังครูที่
ปรึกษา
คณะกรรมการ
ด่าเนินงาน
องค์การฯ 

๑. มีประกาศแต่งต้ังครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด่าเนินงานองค์การฯ เป็นปัจจุบัน  

    (แบบ อวท.๑๓) 
 

      

๒. มีประกาศแต่งต้ังครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด่าเนินงานชมรมวิชาชีพ และชมรมอื่น ๆ เป็น
ปัจจุบัน (แบบ อวท.๐๕, แบบ อวท.05/1) 

      

๓.๒ การปฏิบัติงาน
ภายใต้บทบาทที่
ได้รับ มอบหมาย 

๓ . มี ก ารป ฏิ บั ติ งานภ าย ใต้บ ทบ าท ที่ ได้ รั บ
มอบหมายมีหลักฐานการให้ค่าปรึกษา จาก
รายงานการประชุม และ/หรือบันทึกของครู    
ที่ปรึกษา  และ/หรือการติดตามนิเทศ  

 

      

๔. เอกลักษณ ์
   ขององคก์ำร ฯ 
 

๔.๑ ป้ายชื่อองค์การฯ 
ระดับสถานศึกษา
ขนาดไม่น้อยกว่า
กว้าง ๘๐เซนติเมตร 
ยาว ๒๔0
เซนติเมตร (ตรา
องค์การฯ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๓๐ 
เซนติเมตร) 

 
 
 
 
 
 
 

๑. องค์ประกอบครบถ้วน ขนาดตามวิธีปฏิบัติ 
๑.๑ มีองค์ประกอบครบถ้วน ขนาดตามวิธีปฏิบัติ   
      ต้ังไว้ ณ จุดที่เหมาะสม (๓ คะแนน) 
๑.๒ มีองค์ประกอบครบถ้วน ขนาดไม่เป็น 

ตามการปฏิบัติหรือจัดต้ังไว้ ณ จุดที่           
ไม่เหมาะสม  (๒ คะแนน) 

๑.๓ มีองค์ประกอบ ไม่ครบถ้วน  (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

  /4. เอกลักษณ์... 



-๑๔- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. เอกลักษณ ์
   ขององคก์ำร ฯ 
   (ต่อ) 
 

๔ .๒  ธงองค์ การฯ  
สี เดียวกับสี ของธง
สถานศึกษา มีขนาด 
กว้าง ๘๐ เซนติเมตร        
ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร     
ปักตราสัญ ลั กษณ์  
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  ๓ 0 
เซนติเมตร และด้านล่าง
ปักชื่อสถานศึกษา แนว
ตรงอยู่ ใต้สัญลั กษณ์
อ วท . โด ย ปั ก ชื่ อ
ภาษาไทยด้านหน่ึงและ
ภาษาอั งกฤษอีกด้าน
หน่ึง 
 
 
 

๒.  รูปร่าง ขนาด สี ถูกต้องตามระเบียบ 
๒.๑ มี รูปร่ าง  ขนาด  สี  ถูก ต้องตามระเบี ยบ  
     สะอาด มีฐานต้ัง เสา หัวบัว ต้ัง ณ จุด 

      ที่เหมาะสม (๓ คะแนน) 
๒.๒ มี รูปร่ าง  ขนาด  สี  ถูก ต้องตามระเบี ยบ  
     สะอาด  ไม่ มี ฐาน ต้ัง  เสา  หั วบั ว  หรือ ต้ั ง  
     ณ จุดที่ไม่เหมาะสม ( ๒ คะแนน )  

๒.๓ มีรูปร่าง ขนาด สี ไม่ ถูกต้องตามระเบียบ  
     (๑ คะแนน) 

๒.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๔.๓  ค่าขวัญ  
เรียนเพ่ือรู้สู่ปฏิบัติ 
มีสมรรถนะ อาชีวะ
บริการ สร้าง
มาตรฐานชีวิต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยึดมั่นหลักพอเพียง      
เคียงสังคมสมดุล 
สู่ทุกรุ่นที่ ยั่งยืน 

๓. ข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษรเหมาะสม      
ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ     

๓.๑ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร 
 เหมาะสม และต่าแหน่งติดต้ังไว้ ณ จุด           

      ที่เหมาะสม  (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร 
      ไม่เหมาะสม หรือต่าแหน่งติดต้ังไว้ ณ จุด          
      ที่ไม่เหมาะสม (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีข้อความไม่ถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี (๐ คะแนน)    
 
 

      

๔.๔ คติพจน์  
“มีคุณธรรม ล้่าเลศิ
ความรู้  เป็นผู้
ช่านาญ  บริการดี
เย่ียม” 
 
 

๔. ข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 
๔.๑ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร 

และต่าแหน่งติดต้ังไว้ ณ จุด                    
ที่เหมาะสม (๓ คะแนน) 

๔.๒ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร 
      หรือต่าแหน่งติดต้ังไว้ ณ จุด 
      ทีไ่ม่เหมาะสม (๒ คะแนน) 
๔.๓ มีข้อความไม่ถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 

      

  /4. เอกลักษณ์... 



-๑๕- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๔. เอกลักษณ ์
   ขององคก์ำร ฯ 
   (ต่อ) 
 

๔.๕ ค่าปฏิญาณ   
ข้อ ๑) ข้าพเจ้าจะ       

จงรักภักดีต่อชาติ    
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๒) ข้าพเจ้าจะ      
บริการสงัคมด้วย
จิตสาธารณะ
อย่างแท้จริง 

ข้อ ๓)  ข้าพเจ้าจะ
ยึดมั่นในคติพจน์ 
และปฏิบัติตาม 

   ค่าขวัญด้วยหลัก
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของ
องค์การตลอดไป 

5. ข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 
๕.๑ มี ข้อค วาม ถูก ต้อง ขนาดตัวอักษ รและ

ต่าแหน่งติดต้ังไว้ ณ จุดท่ีเหมาะสม  
      (๓ คะแนน) 
๕.๒ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร  
     หรือต่าแหน่งติดต้ังไว้ ณ จุดที่ไม่เหมาะสม 
      (๒ คะแนน) 
๕.๓ มีข้อความไม่ถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 ๔.๖ เครื่องแบบ
คณะกรรมการ
ด่าเนินงาน 

   เสื้อสูทแขนยาว 
   สีกรมท่า  
   เนคไท  สีประจ่า

ส่านักงาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ปักตราองค์การฯ   
ขนาดเส้นผ่า  
ศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๗ เซนติเมตร  

   ที่อกเสื้อด้านซ้าย 

๖. จ่านวนครบตามต่าแหน่ง  
๖.๑ มีจ่านวนครบตามต่าแหน่ง อยู่ในสภาพ 
      สมบูรณ์ (๓ คะแนน) 
๖.๒ มีจ่านวนครบตามต่าแหน่ง ไม่อยู่ใน 
      สภาพสมบูรณ์ (๒ คะแนน) 
๖.๓ มีจ่านวนไม่ครบตามต่าแหน่ง  
      (๑ คะแนน ) 
๖.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

๔.๗ สัญลักษณ์  ชาติ   
      ศาสนา   
      พระมหากษัตริย์ 
  

๗. มีสัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๗.๑ มีครบ ติดต้ังไว้ ณ ต่าแหน่งที่ถูกต้อง 
      (๓ คะแนน) 
๗.๒ มีครบ ติดต้ังไว้ ณ ต่าแหน่งที่ไม่ถูกต้อง 
      (๒ คะแนน) 
๗.๓ มีไม่ครบ (๑ คะแนน) 
๗.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

  /5. การจัดส านักงาน... 



-๑๖- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๕. กำรจัด 
   ส ำนักงำน 
 
 

๕.๑ ส่านักงานองค์การฯ 
เป็นสัดส่วน 

 

๑. สถานที่ส่าหรับการท่างานของ   
    คณะกรรมการด่าเนินงานองค์การฯ 
๑.๑ มีพ้ืนที่ ๑๐ ตารางเมตรข้ึนไป  
      (๓ คะแนน) 
๑.๒ มีพ้ืนที่ ๗ - ๙  ตารางเมตร (๒  คะแนน) 
๑.๓ มีพ้ืนที่น้อยกว่า ๗ ตารางเมตร  
      (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๕.๒ โต๊ะ  เก้าอ้ี
ส่าหรับการท่างาน
หรือการประชุม
ไม่น้อยกว่า 8 ชุด 

๒. จ่านวนโต๊ะ เก้าอ้ีส่าหรับการท่างานหรือการ
ประชุม 

๒.๑ มีโต๊ะ เก้าอี้  ครบตามต่าแหน่ง หรือโต๊ะ       
ส่าหรับการประชุม เหมาะสม  (๓ คะแนน) 

๒.๒ มีโต๊ะ เก้าอี้  ครบตามต่าแหน่งหรือโต๊ะ
ส่าหรับประชุมไม่เหมาะสม  (๒ คะแนน) 

๒.๓ มีโต๊ะ เก้าอี้ ไม่ครบตามต่าแหน่ง  หรือโต๊ะ 
ส่าหรับประชุมไม่เหมาะสม (๑ คะแนน)  

๒.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๕.๓ วัสดุ  อุปกรณ์      
เครื่องใช้  
ส่านักงาน 

๓. มีวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องใชส้่านักงานตามความ
เหมาะสม 
 

      

๕.๔ การรักษาความ 
สะอาด  และ   
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายใน
ส่านักงาน 

 

๔. การรักษาความสะอาด  และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในส่านักงาน 

      

๖. เอกสารใน
ส านักงาน
องคก์ารฯ 
ตามระเบียบ 
งานสารบรรณ 

๖.๑ แผนปฏิบัติงาน 
และโครงการของ
องค์การฯ ชมรม
วิชาชีพ และ 
ชมรมกิจกรรมอื่น
โดยจัดท่าเป็น
รูปเล่ม แยกออก
จากแผนปฏิบัติ
การประจ่าปีของ 
สถานศึกษา  

 

๑. มีแผนปฏิบัติงานและโครงการขององค์การฯ  
ชมรมวิชาชีพ และชมรมกิจกรรมอื่น 

๑.๑ มีกระบวนการจัดท่าแผนงาน  มีแผน  
      และน่าเสนอได้รับอนุมัติตามข้ันตอนครบถ้วน   
      สมบูรณ์ (๓ คะแนน) 
๑.๒ ไม่มีกระบวนการจัดท่าแผน มีแผน และได้รับ 
      อนุมัติ  ครบถ้วน (๒ คะแนน) 
๑.๓ ไม่มีกระบวนการจัดท่าแผน มีแผน และได้รับ 
      อนุมัติ ไม่ครบถ้วน (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 

      

  /6. เอกสาร... 



-๑๗- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๖. เอกสำรใน
ส ำนักงำน
องค์กำรฯ 

     ตำมระเบียบ 
     งำนสำรบรรณ 
     (ต่อ) 
 

๖.๒ ทะเบียนหนังสือ 
      รับ /ส่ง/ ค่าสัง่ / 
      ประกาศ และ 
      บันทึกข้อความ  
      ขององค์การฯ  
      และชมรม 
      วิชาชีพ  
      ที่เป็นปัจจุบัน 
 

๒.  มีทะเบียนหนังสือ 
๒.๑ มีทะเบียนคุม มีส่าเนาหนังสือรับ /ส่ง/  
      ค่าสั่ง /ต้นฉบับประกาศและบันทึกข้อความ  
      มีการ  จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ  
      ตรวจสอบได้โดยง่าย (๓ คะแนน) 
๒.๒  มีทะเบียนคุม มีส่าเนาหนังสือรับ /ส่ง/  
       ค่าสั่ง /ต้นฉบับประกาศและบันทึกข้อความ 
       มีการจัดเก็บอย่างไม่เป็นระเบียบ 
       ตรวจสอบยาก  (๒ คะแนน) 
๒.๓  มีทะเบียนคุม ไม่มีส่าเนาหนังสือรับ / 
       ส่ง/ ค่าสั่ง /ต้นฉบับประกาศและบันทึก 
       ข้อความ  (๑ คะแนน) 
๒.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๖.๓  เอกสารการ  
    ประชุม 

 

๓. มีเอกสารการประชุม ประกอบด้วย  
    ๑) บันทึกขออนุญาตประชุม 
    ๒) วาระการประชุม  
    ๓) บันทึกเชิญประชุม  
    ๔) ลงลายมือชื่อเข้าประชุม  
    ๕) รายงานการประชุม โดยมีนายกองค์การฯ 

และครูที่ปรึกษารับรอง 
๓.๑ มีการด่าเนินงานครบ ๕ องค์ประกอบ  
      (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีการด่าเนิน ๓ - ๔ องค์ประกอบ  
       (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีการด่าเนินงาน ๑ - ๒ องค์ประกอบ 
       (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๖.๔ เอกสารด่าเนิน 
     กิจกรรมเป็นไป 
     ตามแผนที่     
     ก่าหนด 
        
 
 
 
 
 

๔. มีเอกสารด่าเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่ 
    ก่าหนด 
๔.๑ ท่ากิจกรรมตามแผน สรุปและรายงานผล 
      เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์  
      (๓ คะแนน) 
๔.๒ ท่ากิจกรรมตามแผน สรุปและรายงานผล 
      เป็นปัจจุบันไม่ครบถ้วน (๒ คะแนน) 
๔.๓ ท่ากิจกรรมตามแผน สรุปและรายงานผล 
      ไม่เป็นปัจจุบัน (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 

      

  /6. เอกสาร... 



-๑๘- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๖. เอกสำรใน
ส ำนักงำน
องค์กำรฯ 

     ตำมระเบียบ 
     งำนสำรบรรณ 
     (ต่อ) 
 

 ๖.๕ การประเมินผล    
การเข้าร่วม
กิจกรรมชมรม
วิชาชีพของ
สมาชิก 

 

๕. มีสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ อวท.15) 
 

      

๖. มีประกาศผล (แบบ อวท.17) 
 

      

๗. มีค่าร้องขอซ่อมฯ  (แบบ อวท.18) 
    (กรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีผลการประเมิน      
    100% ให้ถือว่าได้คะแนน) 

      

๘. มีประกาศผลการซ่อมฯ (แบบ อวท.19) 
     (กรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีผลการประเมิน      
     100% ให้ถือว่าได้คะแนน) 

      

๗.  แผนภูม ิ/  
ป้ำยนิเทศ 

 ๗.๑ แผนภูมิ 
      คณะกรรมการ 
      บริหารองค์การฯ  
      ตามระเบียบและ 
      แนวปฏิบัติ   
      องค์การฯ  
     
 
 

๑. มีแผนภูมิคณะกรรมการบริหารองค์การฯ  
      (แบบ อวท.02/1) 
๑.๑ มีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ต่าแหน่ง ถูกต้อง      
      ขนาดเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน  
      (๓ คะแนน) 
๑.๒ มีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ต่าแหน่งถูกต้อง  
      ขนาดไม่เหมาะสม หรือมองเห็นได้ 
      ไม่ชัดเจน (๒ คะแนน) 
๑.๓ มีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ต่าแหน่งไม่ถูกต้อง  
      (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

 ๗.๒  แผนภูมิ   
       คณะกรรมการ 
       ด่าเนินงาน  
       

๒. มีแผนภูมิคณะกรรมการด่าเนินงาน  
     (แบบ อวท.๑๓) 
๒.๑ มีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ต่าแหน่งถูกต้อง  
      ขนาดเหมาะสม มองเห็นได้ชัดเจน  
      (๓ คะแนน) 
๒.๒ มีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ต่าแหน่งถูกต้อง  
      ขนาดไม่เหมาะสม หรือมองเห็นได้ 
      ไม่ชัดเจน (๒ คะแนน) 
๒.๓ มีรูปถ่าย ชื่อ สกุล ต่าแหน่งไม่ถูกต้อง  
      (๑ คะแนน) 
๒.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๗.๓  แผนภูมิ /  
ตาราง / สถิติ
อื่นๆ(ปีปัจจุบัน)  

 ๓. มีแผนภูมิ / ตาราง / สถิติอื่นๆ ประกอบด้วย 
สถิติการเงิน จ่านวนสมาชิก ตารางสถิติ 

     ที่เกี่ยวข้องกับการด่าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  
๓.๑ มีครบถ้วนสมบูรณ์ (๓ คะแนน)  
๓.๒ มีครบถ้วน  ๒ รายการ (๒ คะแนน) 
๓.๓ มี เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 

      

  /๗. แผนภูมิ... 



-๑๙- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๗. แผนภูม ิ/      
    ป้ำยนเิทศ 
    (ต่อ) 

๗.๔  ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 
        
 

๔. มีแผนภูมิตารางปฏิบัติกิจกรรม  
๔.๑ มีก่าหนดกิจกรรม วันที่ สถานที่ งบประมาณ  
      และผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขนาดเหมาะสม 
      มองเห็นได้ชัดเจน (๓  คะแนน) 
๔.๒ มีก่าหนดกิจกรรม วันที่ สถานที่ งบประมาณ 
      และผู้รับผิดชอบกจิกรรม ขนาดไม่เหมาะสม  
      หรือมองเห็นไม่ชัดเจน (๒ คะแนน) 
 ๔.๓ มีไม่ครบทุกกิจกรรม หรือครบ 
       แต่ไม่ก่าหนดกิจกรรม วันที่ สถานที่ 
       และผู้รับผิดชอบกจิกรรม (๑ คะแนน) 
 ๔.๔ ไม่มี (๐  คะแนน) 

      

๗.๕ ป้าย 
     ประชาสัมพันธ์  
     ขนาดไม่น้อย   
     กว่ากว้าง ๖๐  
     เซนติเมตร    
     ยาว ๑๒๐  
     เซนติเมตร  
 

๕. มีป้ายประชาสัมพันธ์  
๕.๑ ขนาดเหมาะสม มีการใชง้านจริง 
      เป็นปัจจุบัน ต่าแหน่งที่ติดต้ังเหมาะสม  
      (๓  คะแนน) 
๕.๒ ขนาดเหมาะสม มีการใชง้านจริง ไม่เป็น 
      ปัจจุบัน หรือต่าแหน่งที่ติดต้ังไม่เหมาะสม 
      (๒  คะแนน) 
๕.๓ ขนาดไม่เหมาะสม หรือไม่มีการใช้งาน 
      จริง (๑ คะแนน)  

๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๘. กำรเงิน ๘.๑ งบประมาณใน 
การจัดกิจกรรมมี
แ ผ น ก า ร ใ ช้
จ่ า ย เงิ น ต า ม ที่
ได้รับการจัดสรร
จากสถานศึกษา 

       
 

๑. มีแผนการใช้จ่ายเงิน 
๑.๑ จัดสรรถูกต้องและใช้จ่ายเป็นไปตามแผนและ

แนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การฯ ข้อ 
123(2)  (๓  คะแนน)  

1.2 จัดสรรถูกต้องและใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแนว
ป ฏิ บั ติ ป ร ะ ก อ บ ร ะ เบี ย บ อ ง ค์ ก า ร ฯ            
ข้อ 123(2)  (๒  คะแนน)  

๑.๓ จัดสรรไม่ถูกต้องและใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
แนวปฏิ บั ติประกอบระเบี ยบองค์การฯ       
ข้อ  123(2) แนวปฏิบั ติขององค์การฯ            
(๑  คะแนน)  

1.4 ไม่ม ี(0 คะแนน) 

      

๘.๒ หลักฐานการขอ
อนุมัติใช้เงิน   

๒. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตาม
แผน และมีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
(แบบ อวท. ๒๐) 

๒.๑ ถูกต้องครบ ๓ องค์ประกอบ  (๓  คะแนน)    
๒.๒ ถูกต้อง ๒ องค์ประกอบ (๒  คะแนน) 
๒.๓ ถูกต้อง ๑ องค์ประกอบ (๑  คะแนน) 
๒.๔ ไม่มี (๐  คะแนน)  
 
 
 

      

  /8. การเงิน... 



-๒๐- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
8. การเงิน 
     (ต่อ) 

๘.๓ บัญชีรายรับ- 
      รายจ่ายเป็น 
      ปัจจุบัน 
 

๓. มีบัญชีรายรับ รายจ่าย  (แบบ อวท.๒1) 
๓.๑ มีรายการรับ-จ่ายเงินถูกต้อง แสดง 
     ยอดเงินคงเหลือประจ่าเดือน   เป็น   
     ปัจจุบัน (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีรายการรับ-จ่ายเงินถูกต้อง แสดง 
      ยอดเงินคงเหลือประจ่าเดือน ไม่เป็น 
      ปัจจุบัน (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีรายการรับ-จ่ายเงินไม่ถูกต้อง (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 

      

๘.๔  ทะเบียนคุม
การใช้จ่ายเงิน
กิจกรรม 

     
 

๔. มีทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรม 
    (แบบ อวท. ๒2) 
๔.๑ มีสมุดทะเบียนคุมที่ตรวจสอบได้ และ 
      เป็นปัจจุบัน (๓ คะแนน) 
๔.๒ มีสมุดทะเบียนคุมที่ตรวจสอบได้ 
      แต่ไม่เป็นปัจจุบัน (๒ คะแนน) 
๔.๓ มีสมุดทะเบียนคุมที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ 
      ไม่ได้ (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๘.๕ การสรุปรายงาน   
      ฐานะทาง     
      การเงิน 
      ขององค์การฯต่อ 
      ประธานคณะ 
      กรรมการ 
      บริหารองค์การฯ 
*  ภ า ค เรี ย น ที่  ๑ 
ภ า ย ใน สิ้ น เ ดื อ น
กันยายน และภาค
เรียนที่ ๒ ภายในสิ้น
เดือนกุมภาพันธ์ 
 
 

๕. มีสรุปรายงานฐานะทางการเงิน (แบบอวท. 23) 
๕.๑ มีการด่าเนินการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
      มีหลักฐานถูกต้อง ตรงตามก่าหนดเวลา 
      (๓ คะแนน) 
๕.๒ มีการด่าเนินการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
      มีหลักฐานถูกต้อง แต่ไม่ตรงตาม     
      ก่าหนดเวลา (๒ คะแนน) 
๕.๓ มีการด่าเนินการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
       มีหลักฐานไม่ถูกต้อง (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๙.กำรจัดประชุม 
   วิชำกำร 
   องค์กำรฯ  
   ระดับ   
   สถำนศึกษำ   
   
 

๙.๑  มีแผนงาน
โครงการ 

 

๑. มีแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว       

๙.๒  ค่าสั่ง   
    มอบหมายหน้าท่ี 

๒. มีค่าสั่งแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ี ทั้งค่าสั่ง
สถานศึกษาและประกาศขององค์การฯ  

    (แบบ อวท.31)  
 
 
 
 
 

      

  /9. การจัดประชุม... 



-๒๑- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๙.กำรจัดประชุม 
   วิชำกำร 
   องค์กำรฯ  
   ระดับ   
   สถำนศึกษำ 
   (ต่อ)   

๙.๓ มีการประชุม 
      คณะกรรมการ  
      ด่าเนินงาน 
      ตามแนวปฏิบัติ   
      ของระเบียบ 
      งานสารบรรณ 

๓. มีเอกสารการประชุม ประกอบด้วย  
    ๑) บันทึกขออนุญาตประชุม  
    ๒) วาระการประชุม  
    ๓) บันทึกเชิญประชุม  
    ๔) ลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม  
    ๕) รายงานการประชุม โดยมีนายกองค์การฯ 

และครูที่ปรึกษารับรอง 
๓.๑ มีการด่าเนินงานครบ ๕ องค์ประกอบ  
      (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีการด่าเนิน ๓ – ๔ องค์ประกอบ  
       (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีการด่าเนินงาน ๑ – ๒ องค์ประกอบ 
       (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 

      

๙.๔ การ
ประชาสัมพันธ์ 

๔.  มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

๔.๑ ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา  
      รวมกันไม่น้อยกว่า  ๓  ช่องทาง  (๓ คะแนน) 
๔.๒ ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา 
      รวมกันน้อยกว่า ๓ ช่องทาง  (๒ คะแนน) 
๔.๓ ไม่ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา  
      (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๙.๕ รูปแบบ การจัด 
     ประชุมวิชาการ 
     องค์การฯ 

๕. รูปแบบ การจัดประชุมวิชาการองค์การฯ 
๕.๑ จัดประชุมถูกต้องตามรูปแบบองค์การฯ   
      มี ห ลั ก ฐ าน ก า รป ระ ก วด แล ะ แ ข่ ง ขั น 
      (๓ คะแนน) 
๕.๒ จัดประชุมถูกต้องตามรูปแบบองค์การฯ   
      ไม่มีหลักฐานการประกวดและแข่งขัน 
      (๒ คะแนน) 
๕.๓ จัดประชุมไม่ถูกต้องตามรูปแบบ 
      องค์การฯ  ไม่มีหลักฐานการประกวด 
      และแข่งขัน (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๙.๖ สมาชิกเข้าร่วม
ทุกกิจกรรม
ทั้งหมดในการ
ประชุมวิชาการ
องค์การฯ 

๖.  มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 
      ๖๐ – ๑๐๐%    (๓ คะแนน ) 
      ๔๐ – ๕๙ %     (๒ คะแนน)           
     น้อยกว่า  ๔๐%   (๑ คะแนน) 
      ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 

      

  /๙. การจัด... 



-๒๒- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๙.กำรจัดประชุม 
   วิชำกำร 
   องค์กำรฯ  
   ระดับ   
   สถำนศึกษำ 
   (ต่อ)   

๙.๗ งบประมาณ 7. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน 
และมีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  

7.๑ ถูกต้องครบ ๓ องค์ประกอบ (๓  คะแนน)    
7.๒ ถูกต้อง ๒ องค์ประกอบ (๒  คะแนน) 
7.๓ ถูกต้อง ๑ องค์ประกอบ (๑  คะแนน) 
7.๔ ไม่มี (๐  คะแนน)  
 

      

๙.๘ สรุปรายงานผล ๘. มีสรุปรายงานผล ประกอบด้วย 
๑) ตัวอย่างเครื่องมือประเมินผล 
๒) เครื่องมือประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุ 

ประสงค์ ของโครงการ 
๓) เครื่องมือในการประเมินผลครบถ้วน

ตามท่ีระบุไว้ในวิธี ประเมินโครงการ 
    ๔ ) ก่ าห นดประช ากรหรื อกลุ่ ม ตั วอ ย่าง         
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 
    ๕) การวิเคราะห์ข้อมูล มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะข้อมูลที่เก็บ 
   ๖) มีสรุปผลการด่าเนินงาน และมีข้อเสนอแนะ
ในการด่าเนินงานครั้งต่อไป 
๘.๑ ปฏิบัติได้ ๕ – ๖ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๘.๒ ปฏิบัติได้ ๓ – ๔ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๘.๓ ปฏิบัติได้ ๑ – ๒ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๘.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๑๐. กำร
ปฐมนิเทศ 
สมำชิกใหม่ 

   
ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ทุก
สถานศึกษาต้อง
ด่าเนินการจัด
ปฐมนิเทศตาม
ระเบียบฯ ก่าหนด 

๑๐.๑  มีแผนงาน
โครงการ 

๑. มีแผนงาน / โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว       

๑๐.๒  ค่าสั่ง   
    มอบหมายหน้าท่ี 

๒. มีค่าสั่งแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ีทั้งค่าสั่ง
สถานศึกษาและประกาศขององค์การฯ (แบบ 
อวท.31)  

      

๑๐.๓ มีการประชุม 
      คณะกรรมการ  
      ด่าเนินงาน 
      ตามแนวปฏิบัติ   
      ของระเบียบ 
      งานสารบรรณ 

๓. มีเอกสารการประชุม ประกอบด้วย  
    ๑) บันทึกขออนุญาตประชุม  
    ๒) วาระการประชุม  
    ๓) บันทึกเชิญประชุม  
    ๔) ลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม  
    ๕) รายงานการประชุม โดยมีนายกองค์การฯ 

และครูที่ปรึกษารับรอง 
๓.๑ มี การ ด่าเนินงานครบ  ๕ องค์ประกอบ  
      (๓ คะแนน) 
๓ .๒  มี ก า ร ด่ า เนิ น  ๓  – ๔  อ งค์ ป ร ะ ก อ บ  
       (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีการด่าเนินงาน ๑ – ๒ องค์ประกอบ 
       (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 

      

  /๑๐. การปฐม... 



-๒๓- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑๐. กำร
ปฐมนิเทศ 
สมำชิกใหม่ 

    (ต่อ) 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ทุก
สถานศึกษาต้อง
ด่าเนินการจัด
ปฐมนิเทศตาม
ระเบียบฯ ก่าหนด 

๑๐.๔  การ
ประชาสัมพันธ์ 

๔ . มี ห ลั ก ฐ านก ารป ระช าสั ม พั น ธ์  ทั้ งภ าย          
ในและภายนอกสถานศึกษา 

๔.๑ ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา  
      รวมกันไม่น้อยกว่า  ๓  ช่องทาง  (๓ คะแนน) 
๔.๒ ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา 
      รวมกันน้อยกว่า ๓ ช่องทาง  (๒ คะแนน) 
๔.๓ ไม่ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา  
      (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 

      

๑๐.๕ เอกสาร
หลักฐาน การจัด
ปฐมนิเทศ
สมาชิกใหม ่

๕. เอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย เน้ือหา ข้อมูล 
สาระส่ าคัญ  การปฐม นิ เทศสมาชิ ก ให ม่ 
ครบถ้วนถูกต้อง ตามที่ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ก่าหนด  

๕.๑ มีการด่าเนินการครบถ้วน สมบูรณ์  
      (๓ คะแนน) 
๕.๒ มีการด่าเนินการบางส่วน เน้ือหาสาระ      

การปฐมนิเทศครบถ้วนถูกต้อง (๒ คะแนน) 
๕.๓ มีการด่าเนินการบางส่วน เน้ือหาสาระ     

การปฐมนิเทศไม่ครบถ้วน (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่มีเอกสาร หลักฐาน ภาพถ่าย หรือ ชี้แจง

ข้อมูล ไม่ เป็นไปตามที่ ระเบียบและแนว
ปฏิบัติก่าหนด (๐ คะแนน) 

 
 

      

๑๐.๖ จ่านวน
สมาชิกใหม่เข้ารับ
การปฐมนิเทศ 

๖.  มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม 
      ๖๐ – ๑๐๐%    (๓ คะแนน ) 
      ๔๐ – ๕๙ %     (๒ คะแนน)           
     น้อยกว่า  ๔๐%   (๑ คะแนน) 
      ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 

      

๑๐.๗ งบประมาณ 7. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน 
และมีการเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  

7.๑ ถูกต้องครบ ๓ องค์ประกอบ  (๓  คะแนน)    
7.๒ ถูกต้อง ๒ องค์ประกอบ  (๒  คะแนน) 
7.๓ ถูกต้อง ๑ องค์ประกอบ  (๑  คะแนน) 
7.๔ ไม่มี (๐  คะแนน) 
 
 
 
 

      

  /10. การปฐมนิเทศ... 



-๒๔- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑๐. กำร
ปฐมนิเทศ 
สมำชิกใหม่ 

    (ต่อ) 
ต้ังแต่ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ทุก
สถานศึกษาต้อง
ด่าเนินการจัด
ปฐมนิเทศตาม
ระเบียบฯ ก่าหนด 

๑๐.๘  สรุปรายงาน
ผล 

๘. มีสรุปรายงานผล ประกอบด้วย 
๑) ตัวอย่างเครื่องมือประเมินผล 
๒) เค รื่ อ งมื อป ระ เมิ นผลสอดคล้ อ งกั บ 

วัตถุประสงค์ ของโครงการ 
๓) เครื่องมือในการประเมินผลครบถ้วน 

ตามท่ีระบุไว้ในวิธีประเมินโครงการ 
๔) ก่ าหนดประชากรหรือกลุ่ ม ตัวอ ย่าง        

ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัย 
๕) การวิเคราะห์ข้อมูล มีความสอดคล้องกับ

ลักษณะข้อมูลที่เก็บ 
๖) มีสรุปผลการด่าเนินงาน และมี

ข้อเสนอแนะในการด่าเนินงานครั้งต่อไป 
๘.๑ ปฏิบัติได้ ๕ – ๖ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๘.๒ ปฏิบัติได้ ๓ – ๔ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๘.๓ ปฏิบัติได้ ๑ – ๒ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๘.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบประเมินตอนที่ 2... 



-๒๕- 
 

แบบประเมินตอนท่ี ๒  การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 

เป้าหมายท่ี  ๑  :       การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข 
เป้าหมายท่ี  ๒  :       การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข 

 แผนการจัดกิจกรรม.......................................................................................... 
โครงการ.................................................................................................. ......... 

วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑…………………………………………………………………………………. 
    ๒…………………………………………………………………………………. 
    ๓…………………………………………………………………………………. 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๑……………………………………………………………………………….... 
    ๒………………………………………………………. ……………………….. 
 

ลักษณะงาน ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. การวาง 
    แผนงาน 

๑.๑ แผนงาน 
      โครงการ 

 ๑. มีแผนงานและโครงการทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบที่ก าหนด  
     ๑) มีแผนงาน  
     ๒) มีโครงการที่เขียนครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง  
     ๓) แผนงาน และโครงการผ่านการอนุมัติ 

๑.๑ ปฏิบัติได้ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๑.๒ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัติได้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๑.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

 

      

๑.๒ ค าสั่ง    
      มอบหมาย 
      หน้าท่ี 

๒. มีค าสั่งแต่งต้ังมอบหมายหน้าท่ี  
  ๑) ค าสั่งสถานศึกษา  
  ๒) ประกาศองค์การฯ (แบบ อวท.๓๑) 
  ๓) ถูกต้องตามระเบียบฯ 

๒.๑ ปฏิบัติได้ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๒.๒ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๒.๓ ปฏิบัติได้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๒.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๑.๓ การ 
    ประชุม 
    คณะกรรมการ 
    ด าเนินงาน 
    ตามโครงการ 

๓. มเีอกสารการประชุม ประกอบด้วย  
    ๑) บันทึกขออนุญาตประชุม  
    ๒) วาระการประชุม  
    ๓) บันทึกเชิญประชุม  
    ๔) ลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม  
    ๕) รายงานการประชุม โดยมีนายกฯ และครูที่ปรึกษารับรอง 

๓.๑ มีการด าเนินงานครบ ๕ องค์ประกอบ  (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีการด าเนิน ๓ – ๔ องค์ประกอบ  (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีการด าเนินงาน ๑ – ๒ องค์ประกอบ  (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 

      

ปม. ๓ 

/๒. การด าเนินงาน... 



-๒๖- 
 

ลักษณะงาน ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๒. การ 
   ด าเนินงาน 

 ๒.๑ การ 
    ประชาสัมพันธ์  
    การจัดกิจกรรม  
    โครงการ 
 
 

1.  มีหลักฐานการประชาสัมพันธ์ ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา (กรณีสื่อสังคมออนไลน์ต้องเป็นสาธารณะ) 
1.๑ ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา  
      รวมกันไม่น้อยกว่า  ๓  ช่องทาง   (๓ คะแนน) 
1.๒ ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา 
      รวมกันน้อยกว่า ๓ ช่องทาง   (๒ คะแนน) 
1.๓ ไม่ได้รับการอนุญาตจากสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

       1.๔ ไม่ม ี    (๐ คะแนน) 
 

     

 

๒.๒ ก าหนด 
      การจัด     
      กิจกรรม 

๒. มีเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น ก าหนดการ  
    ตารางการฝึกอบรม เกณฑ์ กติกา หนังสือประสานงาน ฯลฯ 
 

     
 

๒.๓ การจัด 
      กิจกรรม 

๓. มีหลักฐานการจัดกิจกรรม 
    (มีรูปถ่ายการด าเนินงาน เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม  
    กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 

  

   

 

๒.๔.สมาชิกเข้า 
      ร่วมกิจกรรม 

๔. มีหลักฐานสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการ 
๔.๑ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๖๐ - ๑๐๐%   (๓ คะแนน) 
๔.๒ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ ๔๐ - ๕๙%     (๒ คะแนน) 
๔.๓ น้อยกว่า  ๔๐%                             (๑ คะแนน) 
๔.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๒.๕ งบประมาณ 
 

5. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน และมีการเก็บ 
    เอกสารอย่างเป็นระบบ (แบบ อวท.20, อวท.20/1) 

      

๓. การ   
   ประเมินผล 

๓.๑ เครื่องมือ 
      ประเมิน 

๑. มีเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม 
    1) ตัวอย่างเครื่องมือประเมินผล 
    2) เครื่องมือประเมินผลสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ ของ  
       โครงการ 
    3) เครื่องมือในการประเมินผลครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในวิธี    
        ประเมินโครงการ 

๑.๑ มีครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๑.๒ มีครบ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๑.๓ มีครบ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      
 
 
 
 
 

๓.๒ การเก็บ
รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

๒. มีหลักฐานการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
   ๑)  การก าหนดประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเป็นไปตาม

ระเบียบวิธีวิจัย 
   ๒)  การวิเคราะห์ข้อมูล มีความสอดคล้องกับเครื่องมือที่ใช้ 
   ๓)  การสรุปและข้อเสนอแนะ 

๒.๑ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๒.๒ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๒.๓ ปฏิบัติได้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 

   ๒.๔ ไม่ปฏิบัติ (๐ คะแนน) 

      

 
  /๓. การประเมิน... 



-๒๗- 
 
 

ลักษณะงาน ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. การ
รายงานผล 

การรายงานผล
การจัดกิจกรรม 

มีเอกสารสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการตามท่ี ก าหนด 
   ๑) มีรูปเล่มเอกสารการรายงานผลการด าเนินงาน (เฉพาะ

ระดับจังหวัด อาจจัดท าเป็นแฟ้มเอกสารรายงานผล) 
   ๒) ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูปแบบที่ก าหนด 
   ๓) ไม่ถูกต้องตามรูปแบบที่ก าหนด 

    ๑.๑ ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑ และ ๒ (๓ คะแนน) 
    ๑.๒ ปฏิบัติได้ตามข้อ ๑ และ ๓ (๒ คะแนน) 
    ๑.๓ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑ และข้อ ๒  (๑ คะแนน) 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /แบบประเมิน... 



-๒๘- 
 
 

แบบประเมินตอนท่ี ๓ 
คุณภาพการด าเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 

  

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑.การเข้า 
   ร่วมกิจกรรม   
   ตามแผนงาน   
  โครงการ  
  องคก์ารนัก 
  วิชาชีพใน  
  อนาคตแห่ง   
  ประเทศไทย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
     ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 

๑) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๓) การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
๔) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๕) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
๖) การประกวดผลงานสมาชิกดีเด่น 
๗) การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ 
๘) การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ 
๙) การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี    
    วิสามัญ  

มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 
- เข้าร่วม ๖ กิจกรรมข้ึนไป       
  (๓ คะแนน) 
- เข้าร่วม ๓ - ๕ กิจกรรม   
  (๒ คะแนน) 
- เข้าร่วม ๑ - ๒ กิจกรรม              
  (๑ คะแนน) 
- ไม่ม ี(๐ คะแนน) 

      

๑.๒ การเข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
      ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 

๑) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๓) การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
๔) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๕) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
๖) การประกวดผลงานสมาชิกดีเด่น 
๗) การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ 
๘) การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ 
๙) การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี    
    วิสามัญ 

มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ

องค์การนักวิชาชีพฯ และ
เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีก  
๔  กิจกรรมข้ึนไป  
(๓ คะแนน) 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพฯ และ  
 เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีก  
๓ กิจกรรม (๒ คะแนน) 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการ  
   องค์การนักวิชาชีพ ฯ และ     
   เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  
   น้อยกว่า ๓ กิจกรรม 
   (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ปม. ๔ 



-๒๙- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๑. การเข้า 
   ร่วมกิจกรรม   
   องค์การ 
   นักวิชาชีพฯ 
   (ต่อ) 
 

๑.๓  การเข้าร่วมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ 

๑) การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ 
๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
๓) การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน 
๔) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๕) การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ์
๖) การประกวดผลงานสมาชิกดีเด่น 
๗) การประเมินองค์การนักวิชาชีพฯ 
๘) การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอาชีวะเกมส์ 
๙) การเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี    
    วิสามัญ 

มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ   
  องค์การนักวิชาชีพฯ และ 
  กิจกรรมอื่น ๆ อีก ๒   
  กิจกรรมข้ึนไป (๓ คะแนน) 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การ

นักวิชาชีพฯ และกิจกรรมอื่นๆ 
อีก ๑ กิจกรรม (๒ คะแนน) 

- เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
  องค์การนักวิชาชีพฯ  
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๑.๔ การเข้าร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา  

มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม    
- เข้าร่วม ๖  กิจกรรมข้ึน ไป   
   (๓ คะแนน) 
- เข้าร่วม ๓ - ๕ กิจกรรม   
  (๒ คะแนน) 
- เข้าร่วม ๑ - ๒ กิจกรรม  
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๒. รางวัลที่ 
ได้รบัจาก  

   การจัด
กิจกรรมตาม
แผนงาน
โครงการ 

   และมี
หลักฐาน 

   การส่งเข้า
ประกวด 
แสดง แข่งขัน 

   และมีผลให้
ได้รบัรางวัล
ตามที่ก าหนด  

 
 
 
 
 

๒.๑ รางวัลที่สมาชิกได้รับจาก 
     การประกวด / แสดง / แข่งขัน 

ระดับจังหวัด พิจารณาเฉพาะ  
     รางวัลชนะเลิศ  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  
 

๑. รางวัล / ประกาศ /  
   เกียรติบัตร หนังสือรับรอง  
   หรือ อื่น ๆ ที่ได้รับจากการ  
   ประกวด ระดับจังหวัด    
   (ภายใน อศจ.) 
    - มี ๖ รางวัลข้ึนไป  
     (๓  คะแนน)  
    - มี ๒ - ๕  รางวัล   
      (๒  คะแนน) 
    - มี ๑ รางวัล  
      (๑  คะแนน) 
    - ไม่มี   (๐  คะแนน)  
 
 
 
 
 

      

  /๒. รางวัล... 



-๓๐- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๒.รางวัลที่ 
ได้รบัจาก   
การจัดกิจกรรม
ตามแผนงาน
โครงการและมี
หลักฐานการส่ง
เข้าประกวด
แสดง แข่งขัน
และมีผลให้
ได้รบั 
รางวัลตามที่
ก าหนด (ตอ่) 
 

 ๒.๒ รางวัลที่สมาชิกได้รับจากการประกวด/
แสดง / แข่งขัน  

     ระดับภาค พิจารณาเฉพาะ  
     รางวัลชนะเลิศ  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 

๒. รางวัล / ประกาศ / เกียรติ
บัตร หนังสือรับรอง หรืออื่น ๆ ท่ี
ไ ด้ รั บ จ า ก ก า ร ป ร ะ ก ว ด   
ระดับภาค 
     - มี ๕  รางวัลข้ึนไป  
       (๓  คะแนน) 
     - มี ๒ - ๔  รางวัล   
       (๒  คะแนน) 
     - มี ๑  รางวัล    
       (๑  คะแนน) 
     - ไม่มี  (๐  คะแนน) 
 
 
 

      

๒.๓ รางวัลทีส่มาชิกได้รับจาก 
การประกวด / แสดง /แข่งขัน  

     ระดับชาติ พิจารณาเฉพาะ  
     รางวัลชนะเลิศ  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔  
     รางวัลชมเชย 
    

๓ .  ร า ง วั ล  / ป ร ะ ก า ศ  /  
เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือ
อื่น ๆ ท่ีได้รับจาก  การประกวด  
ระดับชาติ   
   - มี ๓  รางวัลข้ึนไป   
     (๓ คะแนน) 
   - มี ๒  รางวัล  (๒ คะแนน) 
   - มี ๑  รางวัล  (๑ คะแนน) 
   - ไม่มี    (๐  คะแนน) 
 
 
 

      

๓. รางวัลที่
ได้รบัจากการจัด
และเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ 

 ๓.๑ รางวัลที่สมาชิกได้รับจาก 
หน่วยงานของรัฐ / เอกชน /  
หรือ  อื่น ๆ  พิจารณาเฉพาะ  

     รางวัลชนะเลิศ  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 

๔. รางวัล / ประกาศ /  
เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือ
อื่น ๆ  ท่ีได้รับจากการประกวด   
   - มี ๓  รางวัลข้ึนไป  

  (๓  คะแนน) 
   - มี ๒  รางวัล  (๒  คะแนน) 
   - มี ๑  รางวัล  (๑  คะแนน) 
   - ไม่มี    (๐  คะแนน) 
 
 

      

 

 

 

 
  /4. ชมรมวิชาชีพ... 



-๓๑- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. กิจกรรมตาม
นโยบายของ
หน่วยงานตน้
สังกดั อย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี ้
- To Be 
Number One 
- สถานศกึษา
คณุธรรม
อาชีวศึกษา 
- ศาสตร์
พระราชา 
- จิตอาสา 
-สถานศกึษา
พอเพียง 

๔ .๑  กระบวนการจัดกิ จก รรมตาม
นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด     
ที่เหมาะสม 

(กิจกรรม/โครงการที่สมาชิกทั้ง
สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและไม่
ซ้ ากั บ กิ จ ก รรม /โค ร งกา รที่ ใช้
ประเมินในตอนที่ ๒) 

๔.๑.๑ ข้ันวางแผน 
     ๑) มีแผนงาน/โครงการ/กจิกรรมใน 
         แผนประจ าปี 
    ๒) มีค าสั่งแต่งต้ังกรรมการด าเนิน 
         กิจกรรม 
    ๓) มีการประชุมกรรมการด าเนิน 
        กิจกรรม 

๑. หลักฐานการด าเนินการ 
- ด าเนินการครบ ๓ ข้อ  

(๓ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๒ ข้อ  

(๒ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๑ ข้อ   

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี  (๐ คะแนน) 

 

      

๔.๑.๒ ข้ันด าเนินงาน 
    ๑) มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
    ๒) มีเอกสารประกอบการด าเนินงาน 
    ๓) มีหลักฐานการจัดกิจกรรม 
    ๔) มีหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม

ของสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๕ ของสมาชิกองค์การ  

 

๒. การด าเนินการ 
 - ด าเนินการครบ ๔ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๒ - ๓ ข้อ      
(๒ คะแนน) 

- ด าเนินการ ๑ ข้อ      
(๑ คะแนน) 

- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๔.๑.๓ ข้ันสรุปรายงานผล 
   ๑) มีเครื่องมือติดตามประเมินผล 
   ๒) มีการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

ข้อมูล 
   ๓) มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
   ๔) มีรายงานผลการด าเนินกิจกรรม    

ตามกระบวนการ PDCA 
 

๓. การด าเนินการ 
- ด าเนินการครบ ๔ ข้อ  

(๓ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๒ - ๓ ข้อ      

(๒ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๑ ข้อ      

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๔.๒  คุณค่าของกิจกรรม 
 ๑) เป็นโครงการใหม่หรือต่อยอดจาก 
     โครงการเดิม 
 ๒) มีประโยชน์ต่อสมาชิกหรือ

ผู้เก่ียวข้อง 
 ๓) มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามี 
     ประสิทธิภาพ 
 ๔) มีความร่วมมือจากภายในและ 
     ภายนอกสถานศึกษา 

๔. การด าเนินการ 
- ด าเนินการตามข้อ ๑ และ

ข้ออื่นๆ ครบ (๓ คะแนน) 
- ด าเนินการตามข้อ ๑ และ

ข้ออื่น ๆ ๑ - ๒ ข้อ  
(๒ คะแนน) 

- ด าเนินการตามข้อ ๑  
(๑ คะแนน) 

- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

 
 
 
 

  /๔. กิจกรรม... 



-๓๒- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๕. ชมรมวิชาชีพ
ดีเด่น 

 

๕.๑ มีกระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งชมรม 
      ดีเด่น 
     ๑) ย่ืนใบสมัคร (แบบ อวท. 27) 
     ๒) ประกาศแต่งต้ังกรรมการ 
         ประเมิน (แบบ อวท.28)  

๓.) รายงานผลการคัดเลือก (แบบ 
อวท. 29)  

๔) ประกาศผลการคัดเลือกชมรม
วิชาชีพ ดีเด่น (แบบ อวท.๓0) 

 

๑. การด าเนินการ 
- ด าเนินการครบ ๔ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๓ ข้อ 

(๒ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๑ - ๒ ข้อ     

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๕.๒ สถานภาพของชมรม  
  ๑ ) ป ระ ก าศ ต้ั งช ม รม ถูก ต้ อ งต าม 
      ระเบียบฯ (แบบ อวท.01/2 ,  
      อวท.04) 
  ๒) กรรมการด าเนินงานถูกต้องตาม 

 ระเบียบฯ  (แบบ อวท .07, อวท . 
07/1, อวท.08 และ อวท.09) 

  ๓) มีสถานที่ปฏิบัติงาน/สถานที่ติดต่อ 
      ประสานงาน/ที่ท าการชมรม 
 

๑. หลักฐานการด าเนินการ 
- ด าเนินการครบ ๓ ข้อ  

(๓ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๒ ข้อ  

(๒ คะแนน) 
- ด าเนินการ ๑ ข้อ   

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี  (๐ คะแนน) 

 

      

๕.๓ แผนปฏิบัติงาน และโครงการของ
ชมรมวิชาชีพ  

      ๑) มีกระบวนการจัดท าแผนงาน   
 ๒) มีแผนและได้รับอนุมัติตามข้ันตอน

ครบถ้วน สมบูรณ์ 
 ๓) จัดท าเป็นรูปเล่ม เฉพาะชมรม

วิชาชีพ 
       

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๓  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๒  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๑  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๕.๔ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการ
ด าเนินงานชมรมอย่างเป็นระบบ และ
ถูกต้อง 

      ๑) มีทะเบียนหนังสือคุมเอกสาร
ประกอบการด าเนินงาน 

      ๒) มีส าเนาหนังสือรับ /สง่ / ค าสัง่ /
ต้นฉบับประกาศและบันทึกข้อความ  

๓) มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
ตรวจสอบได้โดยง่าย 

 
 

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๓  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๒  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๑  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

 



-๓๓- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๕. ชมรมวิชาชีพ
ดีเด่น (ต่อ) 

๕.๕ แผนภูมิ/ตาราง/สถิติอื่นๆ (ปีปัจจุบัน)           
      ๑ ) มี แ ผ น ภู มิ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
      ๒) มีตาราง / แผนภูมิ สถิติการเงิน  
      ๓) มีตาราง / แผนภูมิ จ านวนสมาชิก  
 

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๓  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๒  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๑  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๕.๖ การปฏิบั ติงานต่อเน่ืองอย่างน้อย
สั ป ด า ห์ ล ะ ห น่ึ ง ค รั้ ง  ข อ ง
คณะกรรมการด าเนินงานชมรม 

      ๑) มกีารลงชื่อลงเวลาการปฏิบัติงาน             
      ๒) มีเวรดูแลส านักงานชมรม ดูแล

รักษาความสะอาด  และความ
เป็นระเบี ยบ เรียบร้อยภายใน
ส านักงานสะดวกต่อการใช้งาน  

      ๓) มีบันทึกรายงานการปฏิบั ติงาน 
โดยประธานชมรมและครูที่ปรึกษา
ชมรมรับรอง ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๓  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๒  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๑  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๕ .๗  มี ก าร จั ด ป ร ะชุ ม  ต าม ข้ั น ตอ น
กระบวนการครบถ้วน ประกอบด้วย  

     ๑) มีบันทึกขออนุญาตประชุม  
     ๒) มีวาระการประชุม  
     ๓) มีบันทึกเชิญประชุม  
     ๔) มีการลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุม  
     ๕) มีรายงานการประชุม โดยมี

ประธานชมรมวิชาชีพ และครู         
ที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพรับรอง 

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๕  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เนิ น ก าร  ๓  – ๔  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๑  - ๒  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๕.๘ งบประมาณใน การจัดกิจกรรม        
มีแผนการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับการ
จัดสรรจากสถานศึกษา 

๑) มีแผนการใช้จ่ายเงิน จัดสรร
ถูกต้องและใช้จ่ายเป็นไปตามแผน
และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบ
องค์การฯ ข้อ 123 (2) 
๒) มีหลักฐานการขออนุมัติใช้เงิน 
การใช้เงินเป็นไปตามแผน และมี
การเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
(แบบ อวท. ๒๐) 

 

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๕  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๓  - ๔  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๑  - ๒  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

 
  /๕. ชมรม... 



-๓๔- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๕. ชมรมวิชาชีพ
ดีเด่น (ต่อ) 

     ๓) มีรายการรับ-จ่ายเงินถูกต้อง แสดง
ยอดเงินคงเหลือประจ าเดือน เป็น
ปัจจุบัน  (แบบ อวท.๒1)  

     ๔) มทีะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรม
ตรวจสอบได้ และเป็นปัจจุบัน  

       (แบบ อวท.22) 
      ๕ ) มี การส รุป รายงาน  ฐานะทาง

การเงินของชมรมฯ ต่อประธานคณะ
กรรมการบริหารองค์การฯ  

        (แบบอวท.23) 

       

๕.๙ การปฏิบัติครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ 
     ๑) หลักฐานการเข้าร่วมการประชุม  
     ๒) หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของชมรม  
      ๓ ) ห ลั ก ฐ าน ก าร ติ ด ต าม  นิ เท ศ 

ตรวจสอบ เอกสารทางการเงิน 
      ๔) หลักฐานการพิจารณา ตรวจทาน 

กลั่นกรอง เอกสารประกอบการ
ด าเนินงานต่างๆ ของชมรม 

      ๕ ) ห ลั ก ฐ าน ก าร ติ ด ตาม  นิ เท ศ 
ตรวจสอบการปฏิบั ติหน้าที่ของ
คณะกรรมการด าเนินงานชมรม 

ผลการด าเนินการ 
- ด า เนิ น ก ารค รบ  ๕  ข้ อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๓  - ๔  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๑  - ๒  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๕.๑๐ ผลงานดีเด่นของชมรมวิชาชีพ 
  ๑) รางวัลของชมรมที่ได้รับจากการจัด   
      กิจกรรม/โครงการของชมรม 
  ๒) ร้อยละของสมาชิกชมรมผ่านการ 
      ประเมินผลกิจกรรมประจ าภาคเรียน 
      ไม่น้อยกว่า ๘๕%  (แบบ อวท.๑๗) 
 ๓) จ านวนกิจกรรม/โครงการตาม 
      แผนปฏิบัติงานของชมรม ไม่น้อยกว่า  
      ๒ โครงการ 
  ๔) กระบวนการจัดกิจกรรมแต่ละ 
      โครงการครบทุกข้ันตอน PDCA 
  ๕) สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดทุก 
      โครงการโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๕% 
      โดยดูจากแบบรายงานผลโครงการ 
  ๖) มีการรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 
      ของชมรมทุกโครงการ 
 

๓. ผลการด าเนินการ 
- ด าเนินการครบ ๕ - ๖ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๓  - ๔  ข้ อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด า เ นิ น ก า ร  ๑  - ๒  ข้ อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

 
 
 
 

  /แบบประเมินตอนที่ 3... 



-๓๕- 
 
 

แบบประเมนิตอนที่ ๓ 
คณุภำพกำรด ำเนนิกิจกรรม กำรจัดนทิรรศกำรและกำรน ำเสนอ  

(เฉพำะระดบัภำค และระดบัชำติ) 
 

ลักษณะขององค์กำร ข้อพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 

คุณภำพ 

๐ ๐.๕ ๑ 

๖. กำรจัดนิทรรศกำร 
  (๑๐ คะแนน) 
 
 

๑) จัดแสดงในพ้ืนที่ตามขนาดที่ก่าหนด (กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร 
สูงไม่เกิน ๒.๕ เมตร) 

๑ 
   

 ๒) มีการน่าเสนอเน้ือหาได้ครบถ้วน และสมบูรณ์ถูกต้อง       
      ๒.๑ เอกสารตอนที่ ๑ ๑    
      ๒.๒ เอกสารตอนที่ ๒ ๑    
      ๒.๓ เอกสารตอนที่ ๓ ๑    
      ๒.๔ โล่รางวัล/เหรียญรางวัล/เกียรติบัตร ๑    
  ๓) มีการน่าเสนอผลงาน กิจกรรมดีเด่นได้น่าสนใจ ๑    
  ๔) มีการน่าเสนอผลงาน กิจกรรมตามนโยบายของ สอศ. อย่างใด
อย่างหน่ึง ดังน้ี 
   - To Be Number One 
   - สถานศกึษาคณุธรรมอาชีวศึกษา 
    - ศาสตรพ์ระราชา 
   - จิตอาสา 
   - สถานศกึษาพอเพียง 

๑ 

   

  ๕) ใช้สื่อประสม และเทคโนโลยีในการน่าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
ภาพ ข้อความ ที่น่าเสนอมีความคมชัด สวยงาม  

๑ 
   

  ๖) จัดองค์ประกอบและบรรยากาศภายในนิทรรศการ ได้อย่าง
น่าสนใจ มีจุดเด่น 

๑ 
   

  ๗) มีผู้น่าเสนออยู่ประจ่า   ๑    
 ๗. กำรน ำเสนอ 
    (๑๐ คะแนน) 
 
 

การน่าเสนอของผู้น่าเสนอ     
   ๑. บุคลิกภาพของผู้น่าเสนอ ๑    
   ๒. การทักทายที่ประชุม ๑    
   ๓. การเกริ่นน่าน่าสนใจติดตาม ๑    
   ๔. การน่าเสนอตามองค์ประกอบ (ตอนที่ ๑ - ๓)   ๑    
   ๕. น่าเสนอกิจกรรมโครงการ/โครงการดีเด่น ได้เด่นชัด ๑    
   ๖. น่าเสนอโครงการตามนโยบายของ สอศ.  ๑    
   ๗. การใช้สื่อประสบประกอบการน่าเสนอ ๑    
   ๘. การสรุปจบ ๑    
   ๙. การใช้เวลาในการน่าเสนอ 
       - ขนาดเล็ก    ๑๐ นาที 
       - ขนาดกลาง  ๑๒ นาที 
       - ขนาดใหญ่   ๑๕ นาที 

๑    

 ๑๐. ความพร้อมเพรียง/ราบรื่นน่าสนใจ/ประทับใจ ๑    

ปม. ๔ 



ประเภทสถานศึกษา    สถานศึกษาขนาดเล็ก การประเมิน    ระดับจังหวัด

   สถานศึกษาขนาดกลาง

   สถานศึกษาขนาดใหญ่

โครงการ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

คะแนนเต็ม

ช่ือกรรมการ
ประเมิน

1
2
3
4
5

ลงช่ือ.........................................................กรรมการและเลขานุการ

20

1+2

รว
มทั้

งสิ้
น

แผน/
โครงการ

     1. คุณภาพ        
  (10 คะแนน)

1 2

3 3 3 3

3 4 5 6 9 107 8

3 3 3 3 3 3

2.  ชมรมดีเด่น (10 คะแนน)

20

แผน 1

(..........................................................................)

(..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

โครงการคนดี  30 คะแนน  (5 แผน)

27 27 2727 27 27 27 27

รวม
 1

4321

8 9

ลักษณะ
งาน

13 9 3 21

1

ตอนท่ี 1     20 คะแนน
ลักษณะท่ัวไปและการบริหารองค์การ

2 3 4 5

14016 15 15 20

ตอนท่ี 2     60 คะแนน

แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 รวม แผน 1 แผน 2 แผน 3

โครงการคนเก่ง  30 คะแนน  (5 แผน)

27 27 27 27 27 27 27

6 7

 ระหว่างวันท่ี..................เดือน................................พ.ศ.....................................ปีการศึกษา....................................
ช่ือสถานศึกษา.............................................................จังหวัด.........................................................................................ภาค.........................................................................

12 36 30

รวม
ท่ี

27 27 12 3927 27 27

แผน 4 แผน 5 รวม
รวม
2

10

ตอนท่ี 3     20 คะแนน

8
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27 27 2727

ลงช่ือ...........................................ประธานกรรมการ
(..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

(..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ

ลงช่ือ...............................................รองประธานกรรมการ

27 27 27 27 2727

แบบให้คะแนนประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    กระทรวงศึกษาธิการ

ปม.5 ระดับจังหวัด



ประเภทสถานศึกษา    สถานศึกษาขนาดเล็ก    สถานศึกษาขนาดกลาง    สถานศึกษาขนาดใหญ่

การประเมิน ระดับภาค     ระดับชาติ

โครงการ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

คะแนนเต็ม

ช่ือกรรมการ 100
ประเมิน

1
2
3
4
5

ลงช่ือ.........................................................กรรมการและเลขานุการ

แบบให้คะแนนประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ระหว่างวันท่ี..................เดือน................................พ.ศ..............................ปีการศึกษา....................................
ช่ือสถานศึกษา.............................................................จังหวัด.........................................................................................ภาค.........................................................................

ท่ี

ลักษณะ
งาน

ตอนท่ี 1     10 คะแนน ตอนท่ี 2     60 คะแนน ตอนท่ี 3     30 คะแนน

แผน/
โครงการ

1 2 3 4 5

ลักษณะท่ัวไปและการบริหารองค์การ โครงการคนดี  30 คะแนน  (5 แผน) โครงการคนเก่ง  30 คะแนน  (5 แผน)

6 7 8
แผน 4 แผน 5 รวม แผน 1 แผน 2 แผน 3

9 10
รวม แผน 1 แผน 2 แผน 3 รวม

 1
1 2 3 4

แผน 4 แผน 5 รวม
1 2 3

20 140 27 27 27 27

9

13 9 3 21 8 16 15 15 20

5 6 7
รวม
 2

5 6 74

27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2727 27 27 27 27 27 13 12 36 1 4 127 27 27 12 9

10

(..........................................................................) (..........................................................................) (..........................................................................) (..........................................................................)

(..........................................................................)

    คุณภาพและชมรม

(10 คะแนน)

(..........................................................................) (..........................................................................) (..........................................................................) (..........................................................................)

ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ.........................................................กรรมการ

11

ลงช่ือ...........................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ...............................................รองประธานกรรมการ ลงช่ือ.........................................................กรรมการ ลงช่ือ.........................................................กรรมการ

1
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1 1 1

8

รว
มทั้

งสิ้
น

รวม
 3

10

การจัดนิทรรศการ

(10 คะแนน)

1 2 3 4

การน าเสนอ

(10 คะแนน)

1 1 1 1 10 11 1

ปม.5 ระดับภาคและระดับชาติ



  o ระดับจังหวัด
  o ขนาดเล็ก   o ขนาดกลาง   o ขนาดใหญ่

รวม
100

คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ คะแนน
20 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน

1 140 36 30
2 140 36 30
3 140 36 30
4 140 36 30
5 140 36 30
6 140 36 30
7 140 36 30
8 140 36 30
9 140 36 30
10 140 36 30

ตอนท่ี 1 

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

โครงการคนเก่ง 30 คะแนน

ลงช่ือ...................................ประธานกรรมการ
(.........................................................)

ตอนท่ี 3

แบบสรุปคะแนนการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  ปีการศึกษา ……………………

ระหว่างวันท่ี............................./.............................................../..................................... ปีการศึกษา................................................

สรุปคะแนน
ประเภทสถานศึกษา

ช่ือสถานศึกษา.............................................................จังหวัด.........................................................................................ภาค.........................................................................

สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การ โครงการคนดี 30 คะแนน
ท่ี สถานศึกษา

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

ตอนท่ี 2

(.................................................................)

ลงช่ือ.............................................กรรมการ
(...............................................................)

ลงช่ือ.................................................รองประธานกรรมการ
(................................................................................)

ลงช่ือ................................................................กรรมการ
(................................................................................)
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(................................................................................)

ลงช่ือ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการและเลขานุการ

ลงช่ือ...................................................กรรมการ
(............................................................)

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

คุณภาพการด าเนินการ (10  คะแนน) ชมรมดีเด่น  (10  คะแนน)

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้

ลงช่ือ.............................................กรรมการ
(.................................................................)

ลงช่ือ................................................................กรรมการ

ปม.6 ระดับจังหวัด



  o ระดับภาค   o ระดับชาติ
  o ขนาดเล็ก   o ขนาดกลาง   o ขนาดใหญ่

รวม
100

คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ คะแนนสุทธิ การจัดนิทรรศกาล การน าเสนอ คะแนน
10 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน

1 140 66
2 140 66
3 140 66
4 140 66
5 140 66
6 140 66
7 140 66
8 140 66
9 140 66
10 140 66

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการและเลขานุการ
(................................................................................)

(...............................................................)

(...............................................................)

ลงช่ือ.................................................กรรมการ ลงช่ือ.................................................กรรมการ

ลงช่ือ.................................................กรรมการ
(...............................................................)

ลงช่ือ.................................................กรรมการ
(...............................................................)

โครงการคนเก่ง 30 คะแนน

(...............................................................)(...............................................................)

ลงช่ือ.........................................รองประธานกรรมการลงช่ือ.........................................ประธานกรรมการ

คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้
คุณภาพและชมรม 

ลงช่ือ.................................................กรรมการ
(...............................................................)(...............................................................)

ลงช่ือ.................................................กรรมการ

ประเภทสถานศึกษา

คุณภาพการด าเนินกิจกรรม การจัดนิทรรศการและการน าเสนอ
30 คะแนน
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แบบสรุปคะแนนการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประจ าปีการศึกษา ……………………
ระหว่างวันท่ี............................./.............................................../..................................... ปีการศึกษา................................................

ช่ือสถานศึกษา.............................................................จังหวัด.........................................................................................ภาค.........................................................................
สรุปคะแนน

ท่ี สถานศึกษา

ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3

สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การ โครงการคนดี 30 คะแนน

ปม.6 ระดับภาคและ
ระดับชาติ



สรุปคะแนน     o ระดับจังหวัด
ประเภทสถานศึกษา     o ขนาดเล็ก     o ขนาดกลาง     o ขนาดใหญ่

ตอนท่ี 1 รวมคะแนน
สภาพท่ัวไปและ ตอนท่ี 

การบริหารองค์การ 1+2+3
ไม่ผ่าน มาตรฐาน

มาตรฐาน ดีเด่น
1
2
3
4
5
6
7
8

     (.......................................................)

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการและเลขานุการ
(................................................................................)

ช่ือสถานศึกษา.............................................................จังหวัด.........................................................................................ภาค.........................................................................

ชมรมดีเด่น

คะแนนสุทธิ 10

ตอนท่ี 3ตอนท่ี 2

โครงการพัฒนาคนเก่ง คุณภาพกิจกรรม

ได้มาตรฐานคะแนนสุทธิ 30 คะแนนสุทธิ 10

ผลการประเมิน

(.................................................)

แบบสรุปคะแนนการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจ าปีการศึกษา.....................................

ระหว่างวันท่ี............................./.............................................../.....................................  

ท่ี

คะแนนสุทธิ 20 คะแนนสุทธิ 30

โครงการพัฒนาคนดี

100 คะแนน

ลงช่ือ.....................................ประธานกรรมการ
(......................................................)

ลงช่ือ......................................................กรรมการ

ลงช่ือ.........................รองประธานกรรมการ
(..................................................)

ลงช่ือ.........................................กรรมการ
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ลงช่ือ.....................................กรรมการ
(.............................................)

ลงช่ือ.......................................กรรมการ
(..........................................)

ลงช่ือ...............................................กรรมการ
(....................................................................)

ลงช่ือ...............................................กรรมการ
(....................................................................)

สถานศึกษา

ปม.7 ระดับจังหวัด



สรุปคะแนน     o ระดับภาค     o ระดับชาติ
ประเภทสถานศึกษา     o ขนาดเล็ก     o ขนาดกลาง     o ขนาดใหญ่

ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 3 รวมคะแนน
สภาพท่ัวไปและ ตอนท่ี 

การบริหารองค์การ 1+2+3
ไม่ผ่าน มาตรฐาน

มาตรฐาน ดีเด่น
1
2
3
4
5
6
7
8

ลงช่ือ.....................................................................กรรมการและเลขานุการ
(................................................................................)

คะแนนสุทธิ 30

คุณภาพกิจกรรม

(.......................................................)

(......................................................) (..................................................) (.............................................)
ลงช่ือ.....................................ประธานกรรมการ ลงช่ือ.................................รองประธานกรรมการ ลงช่ือ.....................................กรรมการ ลงช่ือ...............................................กรรมการ

(.................................................) (..........................................) (....................................................................)

(....................................................................)

ระหว่างวันท่ี............................./.............................................../.....................................  
ช่ือสถานศึกษา.............................................................จังหวัด.........................................................................................ภาค.........................................................................

ท่ี สถานศึกษา

ลงช่ือ..........................................กรรมการ ลงช่ือ.........................................กรรมการ ลงช่ือ.......................................กรรมการ ลงช่ือ...............................................กรรมการ

100 คะแนน ได้มาตรฐาน

ตอนท่ี 2
ผลการประเมิน

โครงการพัฒนาคนดี
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โครงการพัฒนาคนเก่ง

คะแนนสุทธิ 10 คะแนนสุทธิ 30 คะแนนสุทธิ 30

แบบสรุปคะแนนการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
 ประจ าปีการศึกษา.....................................

ปม.7 ระดับภาคและระดับชาติ



- 42 - 
 

 
แบบสรุปขอ้คิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 ระดับจังหวัด    ระดับภาค    ระดับชาติ 

วันที.่.......................................................................................     ปีการศึกษา.................................................. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. ช่ือสถานศึกษา.................................................................จังหวัด.....................................ภาค.............................. 
2. ประเภทสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก 
  ขนาดกลาง 
  ขนาดใหญ่ 
ข้อคิดเห็นของกรรมการ 
 ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การ 

  ข้อคิดเห็น
................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
 ตอนที่ 2  โครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 2.1 โครงการคนเก่งและมีความสุข 

  ข้อคิดเห็น
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 2.2 โครงการคนดีและมีความสุข 
  ข้อคิดเห็น
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................. 

 
/ตอนท่ี 3… 

ปม.8 
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 ตอนที่ 3 คุณภาพการด าเนินการกิจกรรม การจัดนิทรรศการและการน าเสนอผลงาน 
 2.3 คุณภาพการด าเนินการกิจกรรม 

  ข้อคิดเห็น
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
 2.4 ชมรมดีเด่น 

  ข้อคิดเห็น
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
2.5 การจัดนิทรรศการ ระดับภาคและระดับชาติ 

 ข้อคิดเห็น
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
 2.6 การน าเสนอ  

 ข้อคิดเห็น
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
  ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

   ลงช่ือ...........................................................................ประธานกรรมการ 
    (..............................................................................) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัย............................................................................. 
 
 



-- 44 -- 
 

การจัดท ารูปเล่มโครงการ 
 

องค์ประกอบของรูปเล่มควรประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี ้
1. บันทึกข้อความรายงานผลต่อผู้อ านวยการ ผ่านครูท่ีปรึกษาฯ, รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ   
2. ส าเนาโครงการ 
3. ส าเนาค าส่ังมอบหมายงานและประกาศขององค์การฯ 
4. ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 

     ๕.  ข้อความการประชาสัมพันธ์  
     ๖.  ตาราง , เกณฑ์ กติกา , หนังสือเชิญ , ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิด , ค ากล่าวเปิด , ค ากล่าวปิด ฯลฯ 
     ๗.  ภาพถ่ายประกอบ พร้อมค าบรรยายภาพ จ านวน ๒ ภาพต่อหน้ากระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓ และไม่เกิน ๖ 

หน้ากระดาษ 
     ๘.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
     ๙.  หลักฐานการขออนุมัติใช้เงิน (อวท.๒๐) รายละเอียดการใช้จ่ายเงินของโครงการ (อวท.๒๐/๑) 
     ๑๐. ตัวอย่างเครื่องมือประเมินผล ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ 
     ๑๑. ประเมินผลและสรุปผล 
      

-------------------------------------- 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย วิทยาลัย…………. 

 

๑. ชื่อโครงการ.......................................................................................................................................................... 
   เป้าหมายท่ี ๑ พัฒนาคนดี และมีความสุข 
       แผนพัฒนา.............................................................................................................................. 
   เป้าหมายท่ี ๒ พัฒนาคนเก่ง และมีความสุข 
       แผนพัฒนา.............................................................................................................................. 
๒. ผูรั้บผิดชอบ   องค์การฯ วิทยาลัย................................................................... 
   ชมรมวิชาชีพ............................................................................ 
   ชมรม....................................................................................... 
 

๓. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล………………………...……………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔. วัตถุประสงคข์องโครงการ     
    ...…........................................................................................................................................................................  
    ……………………...….................................................................................................................................................  
    ……………………….….................................................................................................................................................  
 

/5.ผลผลิต… 
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๕. ผลผลิตของโครงการ (Output)…………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………...….................................................................................................................................................  
๖. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………...….................................................................................................................................................  
 

๗. กลุ่มเป้าหมาย : 
    ๗.1 เชิงปริมาณ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๗.2 เชิงคุณภาพ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๘. พื้นที่ด าเนินการ: ……………………........................................................................................................................... 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

๑๐. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ 

เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย   
 

1๑. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้: 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการใน
ไตรมาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 
จ านวน 

คร้ัง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบเงิน
อุดหนุน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

รายได้
อื่น 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

รวมเงิน     
งบประมาณรวมทั้งโครงการ     

 

1๒.การติดตามผลและประเมินผล 
  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ      (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 

ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(...........................................................) 

ต าแหน่ง นายกองค์การ , ประธานชมรมวิชาชีพ…… 
วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................ 

 

/ลงช่ือ... 
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ลงช่ือ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงช่ือ....................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
   (..............................................................)                (.........................................................) 
ต าแหน่ง ครูท่ีปรึกษาองค์การ,ครูท่ีปรึกษาชมรมวิชาชีพ…….    ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
วันท่ี..........เดือน...................พ.ศ................   วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ................ 
 

 
 ลงช่ือ.................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ   ลงช่ือ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (..............................................................)      (..............................................................) 
 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ท่ีได้รับมอบหมาย          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      
     วันท่ี..........เดือน....................พ.ศ................                       รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 
                                  วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 

   ลงช่ือ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(....................................................) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย………………………… 
  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

วิทยาลัย……………………………………..……… 
วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ............... 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประชุม 

รูปแบบรายงานการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ๕ ระเบียบวาระ ประกอบด้วย 
 

รายงานการประชุม………………………..……………………..…………….. 
คร้ังที่ …………/ปี พ.ศ.……………. 

เม่ือ………………………………………………… 
ณ…………………………….……………………. 

ผู้มาประชุม  ๑.…………………………………………………………………..…………………… 
   ๒.……………………………………………………………….………………………. 
   ๓.……………………………………………………………………..………………… 
   ๔.…………………………………………………..………………….………………. 
   ๕.……………………………………………………..………………..……………… 
   ๖.…………………………………………………………………..….………………. 
                 ฯลฯ 
 

ผู้ไม่มาประชุม    (ถ้ามี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   (ถ้ามี) 

                  /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา …………………………………………….. น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี) 
ท่ีประชุมรับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 มติท่ีประชุม………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

เลิกประชุมเวลา …………………………… น. 
  
  

        ลงช่ือ……………………………………………. เลขานุการ 
      (……………………………………………)  
           ผู้จดบันทึกการประชุม  
 

        ลงช่ือ……………………………………………. นายกฯ 
(……………………………………………)  

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

          ลงช่ือ……………………………………………. ครูท่ีปรึกษาฯ 
(……………………………………………)  

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

 

 

 

/แบบฟอร์ม… 
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๑. หลักการ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนวิชำชีพ ประเภทวิชำ  
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม บริหำรธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร อุตสำหกรรม 
ท่องเท่ียว อุตสำหกรรมส่ิงทอ และอุตสำหกรรมบันเทิงและดนตรี หรือประเภทวิชำอื่น ๆ และได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำให้นักเรียน นักศึกษำ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ท้ังในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำรเป็นผู้น ำ  กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปล่ียน กล้ำแสดงออก ในส่ิงท่ีถูกต้อง
ดีงำมและมีควำมเป็นประชำธิปไตย สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำท่ีจัด
กำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน   มุ่งเน้นให้
นักเรียน นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน  โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดต้ังองค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำขึ้น  เพื่อด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ และก ำหนดให้มีกำรประเมิน
สมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรต ินักเรียน นักศึกษำ 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพื่อคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ตำม
หลักกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพท่ีมุ่งเน้น ให้สมำชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข   
 ๒.๒ เพื่อเชิดชูเกียรติสมำชิก องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ท่ีมีควำมประพฤติดี และมีผลงำน
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศดีเด่น 

๓. คุณสมบัติของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
๓.๑ เป็นสมำชิกสำมัญองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
๓.๒ มีผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม ก่อนเข้ำรับกำรประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
๓.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีผลงำนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.๔ มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ ตำมโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ และตรงตำมประเภทวิชำท่ีเรียน   
๓.๕ ด ำเนินธุรกิจเป็นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่ม  
๓.๖ มีก ำไรสุทธิ (รำยได้ท่ีหักค่ำใช้จ่ำยแล้ว) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)ไม่น้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท/ปี   
      ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)ไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  คิดเฉพำะสมำชิกท่ีขอรับกำร  
      ประเมิน 

๔. ข้อก าหนดในการประเมิน  
 ๔.๑ ขนาดสถานศึกษา  

ขนาดสถานศึกษา จ านวนนักเรียน นักศึกษาในระบบ และระบบทวิภาคี 
เล็ก ไม่เกิน 1,000 คน 
กลาง ต้ังแต่ 1,001 – 2,000 คน 
ใหญ่ ต้ังแต่ 2,001 คน ขึ้นไป 

  

/โดยใช้… 

การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 



-๔๙- 
 

          โดยใช้ข้อมูล ศธ. ๐๒ ของปีกำรศึกษำท่ีรับกำรประเมิน เฉพำะนักเรียน นักศึกษำ ในระบบและระบบ
ทวิภำคี  ท้ังนี้ไม่รวมกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์งำนอำชีพ ทวิศึกษำ และหลักสูตรวิชำชีพระยะส้ัน 
 

๔.๒ การสมัคร 
ยื่นใบสมัครขอรับกำรประเมินฯ ตำมเวลำท่ีก ำหนด   

๔.๓ ผลงานที่ขอรับการประเมิน 
 ๔.๓.๑  ผลงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เป็นผลงำนย้อนหลังไม่เกิน ๘ ปี 
 ๔.๓.๒  ผลงำนโครงกำรภำยใต้นิเทศ ต้องเป็นผลกำรด ำเนินงำน ๒ ภำคเรียนต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงำน 
           ในระดับกำรศึกษำนั้นๆ  
๔.๔ การประเมินในแต่ละระดับ 

๔.๔.๑ ระดับสถำนศึกษำ ให้คัดเลือกสมำชิกฯ หลักสูตรละ ๑ คน 
๔.๔.๒ ระดับจังหวัด ให้คัดเลือกสมำชิกฯ ตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรละ ๑ คน 
๔.๔.๓ ระดับภำค ให้คัดเลือกสมำชิกฯ ตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรละ ๑ คน 
๔.๔.๔ ระดับชำติ ให้คัดเลือกสมำชิกฯ ตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรละ ๑ คน 

๕. เกณฑ์การให้คะแนน  ( ๑๐๐ คะแนน ) 
 ๑. ผลงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม     ๓๐  คะแนน   
 ๒. ผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ   ๕๐  คะแนน   
 ๓. กำรจัดนิทรรศกำร         ๑๐  คะแนน  
          ๔. กำรน ำเสนอผลงำน                          ๑๐  คะแนน 
  

๖. เกณฑ์มาตรฐานการรับรางวัล 
 ระดับจังหวัด 
 คะแนน  ๙๐ - 100   สมำชิกดีเด่น ระดับเหรียญทอง  
  คะแนน  ๘๐ - ๘9    สมำชิกดีเด่น  ระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน  ๗๐ - ๗๙    สมำชิกดีเด่น  ระดับเหรียญทองแดง 

ระดับภาค / ระดับชาติ 
 คะแนน  ๙4 - ๑๐๐  สมำชิกดีเด่น  ระดับเหรียญทอง  
  คะแนน  ๘7 - 93     สมำชิกดีเด่น ระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน  8๐ - 86     สมำชิกดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง 
๗. การรับรางวัลและการเชิดชูเกียรติ 
 ๗.๑ สมำชิกดีเด่น ระดับเหรียญทอง ท่ีได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหลักสูตรและขนำดสถำนศึกษำ ในระดับ
จังหวัด จะได้รับเกียรติบัตร  

๗.๒ สมำชิกดีเด่น ระดับเหรียญทอง ท่ีได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหลักสูตรและขนำดสถำนศึกษำ ในระดับภำค
จะได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และรับโล่พร้อมเกียรติบัตร ในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรฯ ระดับภำค 

๗.๓ สมำชิกดีเด่น ระดับเหรียญทอง ท่ีได้คะแนนสูงสุดของแต่ละหลักสูตรและขนำดสถำนศึกษำ ในระดับชำติ  
จะได้รับกำรเชิดชูเกียรติ และรับโล่พร้อมเกียรติบัตร ในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรฯ ระดับชำติ 
๘. เคร่ืองมือการประเมิน 
 ตำมแบบประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  

/แบบประเมิน... 



-๕๐- 
 

 
แบบประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ระดับ…………………… 
                                                      ปีการศึกษา......................... 
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................................................... 
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ............................................ สาขาวิชา....................... ................................................. 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................... อ าเภอ ................................. จังหวัด ............................. 
 

๑. ผลงานด้านคณุธรรม  จริยธรรม 
๑. ผลงานด้าน    
    คุณธรรม   
    จริยธรรม  
    พฤติกรรม    
    บ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
30 

คะแนน
ที่ได้ 

 
๑.๑ 

ผลกำรเรียน 

ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม  3.0๐ – 4.00 ๖  
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม  ๒.75 – ๒.๙๙      ๕ 

 
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม  ๒.๕๐ – 2.๗๔ ๔ 

 
ผลกำรเรียนเฉล่ียสะสม  ๒.๐๐ – ๒.๔๙  ๓ 

 
 
 

๑.๒ ขยัน 

มีควำมต้ังใจเพียรพยำยำม ท ำหน้ำท่ีกำรงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง สู้งำน 
ไม่ท้อถอย กล้ำเผชิญอุปสรรค รักงำนท่ีท ำได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
แก่ผู้อื่นได้ 

๓ 
 
 
 

มีควำมต้ังใจเพียรพยำยำม ท ำหน้ำท่ีกำรงำนอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง สู้งำน 
ไม่ท้อถอย กล้ำเผชิญอุปสรรค รักงำนท่ีท ำได้ด้วยตนเอง 

๒ 
 

มีควำมต้ังใจเพียรพยำยำม ท ำหน้ำท่ีกำรงำน เมื่อมีผู้ก ำกับดูแลเป็นบำงครั้ง ๑ 
 

 
๑.๓ ประหยัด 

ใช้ของส่วนตัวอย่ำงคุ้มค่ำ คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อและจ่ำยส่ิงของเท่ำท่ีจ ำเป็น
ประจ ำทุกวัน 

๓ 
 

ใช้ของส่วนตัวอย่ำงคุ้มค่ำ คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อและจ่ำยส่ิงของเท่ำท่ีจ ำเป็น
บ่อยครั้งแต่ไม่ท ำทุกวัน 

๒ 
 

 

ใช้ของส่วนตัวอย่ำงคุ้มค่ำ คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อและจ่ำยส่ิงของเท่ำท่ีจ ำเป็น 
 

๑  

๑.๔ ซื่อสัตย์ 
 

มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี ตรงต่อเวลำ มีควำมจริงใจ ไม่ใช้เล่ห์กลโกง 
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่น ำของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง  
รับรู้หน้ำท่ีของตนเอง และเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นได้ 

๓  

มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี ตรงต่อเวลำ มีควำมจริงใจไม่ใช้เล่ห์กลโกง 
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่น ำของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง  
รับรู้หน้ำท่ีของตนเอง  

๒ 
 

/๑. ผลงาน... 

ปม.๙ 



-๕๑- 
 
๑. ผลงานด้าน    
    คุณธรรม   
    จริยธรรม  
    พฤติกรรม    
    บ่งชี้ (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
๓๐ 

 
คะแนน
ที่ได้ 

๑.๔ ซื่อสัตย์ 
(ต่อ) 

 

มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ี  ตรงต่อเวลำ  มีควำมจริงใจไม่ใช้เล่ห์กลโกง 
ท้ังทำงตรงและทำงอ้อม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่น ำของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง  
รับรู้หน้ำท่ีของตนเองเป็นบำงครั้ง 

๑  

๑.๕ มีวินัย 

ปฏิบัติตนเองตำมระเบียบวิทยำลัยฯ ได้ด้วยตนเอง อย่ำงเต็มใจมีวินัยต่อตนเอง
และผู้อื่น สำมำรถเป็นแบบอย่ำงต่อผู้อื่นได้ 

๓ 
 

ปฏิบัติตนเองตำมระเบียบวิทยำลัยฯ ได้ด้วยตนเอง อย่ำงเต็มใจมีวินัยต่อตนเอง ๒  
ปฏิบัติตนเองตำมระเบียบวิทยำลัยฯ ได้ด้วยตนเอง มีผู้ก ำกับดูแลเป็นบำงครั้ง ๑  

๑.๖ สุภำพ 
 

มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนเหมำะกับกำลเทศะ  มีสัมมำคำรวะ ไม่ก้ำวร้ำว หรือ
ข่มขู่ผู้อื่น ท้ังโดยทำงวำจำและท่ำทำง ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้อื่น
ได้ 

๓ 
 

มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนเหมำะกับกำลเทศะ  มีสัมมำคำรวะ ไม่ก้ำวร้ำว หรือ
ข่มขู่ผู้อื่น ท้ังโดยทำงวำจำและท่ำทำง ด้วยตนเอง 

๒ 
 

มีควำมอ่อนน้อมถ่อมตนเหมำะกับกำลเทศะ มีสัมมำคำรวะ ไม่ก้ำวร้ำว หรือ
ข่มขู่ผู้อื่น ท้ังโดยทำงวำจำและท่ำทำง  มีผู้ดูแลก ำกับเป็นบำงครั้ง 

๑  

๑.๗ สะอำด 
 

ดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย เครื่องแต่งกำย และสภำพแวดล้อมได้อย่ำง
ถูกต้องตำมสุขอนำมัย มีจิตใจท่ีแจ่มใส ท ำให้เกิดควำมสบำยใจแก่ผู้อื่นท่ีพบ
เห็น ได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่ำงแก่ผู้อื่นได้ 

๓ 
 

ดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย เครื่องแต่งกำย และสภำพแวดล้อมได้อย่ำง
ถูกต้องตำมสุขอนำมัย มีจิตใจท่ีแจ่มใสท ำให้เกิดควำมสบำยใจแก่ผู้อื่นท่ีพบเห็น 
ได้ด้วยตนเอง 

๒ 
 

ดูแลรักษำควำมสะอำดของร่ำงกำย เครื่องแต่งกำย และสภำพแวดล้อมได้อย่ำง
ถูกต้องมีดูแลก ำกับเป็นบำงครั้ง 

๑  

๑.๘ สำมัคคี 
 

เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี  มีเหตุมีผล  รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น มีน้ ำใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้อย่ำงเหมำะสม เป็นแบบอย่ำงแก่
ผู้อื่นได้ 

๓ 
 

เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี  มีเหตุมีผล  รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น มีน้ ำใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและปรับตัวเข้ำกับผู้อื่นได้ด้วยตนเอง 

๒ 
 

เป็นผู้น ำและผู้ตำมท่ีดี  มีเหตุมีผล  รับฟังควำมคิดเห็นของคนอื่น มีน้ ำใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อมีผู้ดูแลก ำกับเป็นบำงครั้ง 

๑  

 

 
 

/๑. ผลงาน... 



-๕๒- 
 
๑. ผลงานด้าน    
    คุณธรรม   
    จริยธรรม  
    พฤติกรรม    
    บ่งชี้ (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
๓๐ 

 
คะแนน
ที่ได้ 

๑.๙ มีน้ ำใจ 

รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เอื้ออำทรเป็นผู้ให้ และอำสำช่วยเหลือ เพื่อประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นอย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ผู้อื่นได้ 

๓ 
 

รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เอื้ออำทร เป็นผู้ให้และอำสำช่วยเหลือเพื่อประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นบ่อย ๆ ครั้ง 

๒ 
 

รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เอื้ออำทร เป็นผู้ให้และอำสำช่วยเหลือเพื่อประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นนำน ๆ ครั้ง 

๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. ผลการ... 



-๕๓- 
 
๒. ผลการด าเนนิงานตามโครงการภายใตก้ารนิเทศ  
 

พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๕๐ 
คะแนนที่

ได้ 

๒.๑ 
เอกสารน าเสนอ 

เอกสำรและแบบตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตำมแบบฟอร์ม 
กำรจัดท ำเอกสำรท่ีก ำหนด  ไม่เกิน  ๓๐  หน้ำ (ไม่รวมภำคผนวก)   

๕ 
 
 

เอกสำรถูกต้องครบถ้วนสมบู รณ์   แบบตัวอักษรไม่ เป็นไปตำม 
ท่ีก ำหนด  ไม่เกิน  ๓๐  หน้ำ (ไม่รวมภำคผนวก)   

๔  

เอกสำรถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน  แบบตัวอักษรไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด  
เกิน  ๓๐  หน้ำ (ไม่รวมภำคผนวก)   ๓  

เอกสำรไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน   ๒  

๒.๒ 
การเขียนโครงการ 
 

เขียนโครงกำรถูกต้องและเช่ือมโยง  ครบ  ๑๒  ข้อ ดังนี้ 
๑. ช่ือโครงกำรท่ีด ำเนินกำร 
๒. ช่ือผู้รับผิดชอบโครงกำร 
๓. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล 
๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
๕. ผลผลิตของโครงกำร 
๖. ผลลัพธ์ของโครงกำร 
๗. กลุ่มเป้ำหมำย 
    ๗.๑ เชิงปริมำณ 
    ๗.๒ เชิงคุณภำพ 
๘. พื้นท่ีด ำเนินกำร 
๙ . ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
๑๐. ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร 
๑๑. สรุปข้ันตอน/วิธีกำร และหมวดเงินท่ีใช้ 
12. กำรติดตำมผลและประเมินผล 

๕ 
  

เขียนโครงกำรถูกต้องและเช่ือมโยง  ๙ – ๑๑ ข้อ ๔  
เขียนโครงกำรถูกต้องและเช่ือมโยง  ๖ - ๘ ข้อ  ๓  
เขียนโครงกำรถูกต้องและเช่ือมโยง  ๑ - ๕  ข้อ     2 

 

๒.๓ 
การพิจารณา 

อนุมัติโครงการ 

ผู้เสนอโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกครู ท่ีปรึกษำโครงกำร   
หั ว ห น้ ำ ง ำ น กิ จ ก ร ร ม นั ก เรี ย น  นั ก ศึ ก ษ ำ  ร อ ง ป ร ะ ธ ำ น 
คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรฯ  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
องค์กำรฯ อนุมัติโครงกำร 

๔ 

 

ผู้เสนอโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกครู ท่ีปรึกษำโครงกำร   
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรฯ  ประธำนคณะกรรมกำร
บริหำรองค์กำรฯ อนุมัติโครงกำร 

๓ 
 

/๒.๓ การพิจารณา... 



-๕๔- 
 

พฤติกรรมบ่งชี้                                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๕๐ 
คะแนนที่

ได้ 

๒.๓ การพิจารณา 
อนุมัติโครงการ 

(ต่อ) 

ผู้เสนอโครงกำรได้รับควำมเห็นชอบจำกครู ท่ีปรึกษำโครงกำร   
หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษำ  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร
องค์กำรฯ อนุมัติโครงกำร 

๒ 
 

 

เห็นชอบจำกประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรฯ อนุมัติโครงกำร 
 

๑  

๒.๔ 
การด าเนินงาน                     
สอดคล้องตาม

โครงการ 

ผลกำรปฏิบั ติงำนของสมำชิกสอดคล้องกับแผนงำนโครงกำร                                      
ด้ ำน งบ ป ระม ำณ  ด้ ำน วิ ธี ก ำรด ำ เนิ น ง ำน   ด้ ำน ระยะ เวลำ                                   
ด้ำนผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  ครบ  ๔  ด้ำน 

๔  

ผลกำรปฏิบั ติงำนของสมำชิกสอดคล้องกับแผนงำนโครงกำร                                      
ด้ ำน งบ ป ระม ำณ  ด้ ำน วิ ธี ก ำรด ำ เนิ น ง ำน   ด้ ำน ระยะ เวลำ                                   
ด้ำนผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  ๓  ด้ำน 

๓  

ผลกำรปฏิบั ติงำนของสมำชิกสอดคล้องกับแผนงำนโครงกำร                                      
ด้ ำน งบ ป ระม ำณ  ด้ ำน วิ ธี ก ำรด ำ เนิ น ง ำน   ด้ ำน ระยะ เวลำ                                   
ด้ำนผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  ๒ ด้ำน 

๒ 
 

 

ผลกำรปฏิบัติงำนไม่สอดคล้องกับแผนงำนโครงกำร 
 

๑ 
 

๒.๕ 
การบันทึกการ
ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

มีสมุดลงเวลำปฏิบัติงำน  บันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
อย่ำงต่อเนื่อง  มีควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและตรวจสอบได้     

๔ 
 

มีสมุดลงเวลำปฏิบัติงำน   บันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
อย่ำงต่อเนื่อง    มีควำมสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ตรวจสอบไม่ได้ 

๓ 
 

มีสมุดลงเวลำปฏิบัติงำน   บันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวัน 
อย่ำงต่อเนื่อง   ไม่มีควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและตรวจสอบไม่ได้     

๒ 
 

มีสมุดลงเวลำปฏิบัติงำน   บันทึกกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันไม่ต่อเนื่อง    
ไม่มีควำมสมบูรณ์ของข้อมูลและตรวจสอบไม่ได้     

๑ 
 

๒.๖ 
การบันทึกบัญชี 

มีกำรบันทึกบัญชีประจ ำวัน (บัญชีรำยรับ  บัญชีรำยจ่ำย)  มีสมุดคู่
ฝำกธนำคำร  และรำยกำรฝำก-ถอนเงิน  ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๔ 
 

มีกำรบันทึกบัญชีประจ ำวัน (บัญชีรำยรับ  บัญชีรำยจ่ำย)   มีสมุดคู่
ฝำกธนำคำร  แต่ไม่มีรำยกำรฝำก-ถอนเงิน  ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๓ 
 

มีกำรบันทึกบัญชีประจ ำวัน (บัญชีรำยรับ  บัญชีรำยจ่ำย)    ไม่มีสมุด
คู่ฝำกธนำคำร  และไม่มีรำยกำรฝำก-ถอนเงิน  ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๒ 
 

ไม่มีกำรบันทึกบัญชีประจ ำวัน (บัญชีรำยรับ  บัญชีรำยจ่ำย)  ไม่มีสมุด
คู่ฝำกธนำคำร  และไม่มีรำยกำรฝำก-ถอนเงิน  ท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๑ 
 

 
 

/ ๒.๗ การนเิทศของครูที่ปรึกษา... 



-๕๕- 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๕๐ 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๗ 
การนิเทศของ             
ครูที่ปรึกษา 

มีบันทึกกำรนิ เทศของครู ท่ีปรึกษำโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำเป็นแบบแผนได้   ไม่น้อยกว่ำ  ๒๐  ครั้ง 

๔ 
 
 

มีบันทึกกำรนิ เทศของครู ท่ีปรึกษำโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำเป็นแบบแผนได้  ไม่น้อยกว่ำ  ๑๕  ครั้ง 

๓  

มีบันทึกกำรนิ เทศของครู ท่ีปรึกษำโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำเป็นแบบแผนได้  ไม่น้อยกว่ำ  ๑๐  ครั้ง 

๒ 
 

มีบันทึกกำรนิ เทศของครู ท่ีปรึกษำโครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำเป็นแบบแผนได้ ไม่น้อยกว่ำ  ๕  ครั้ง 

๑ 
 

๒.๘ 
มีก าไรสุทธิ 

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)   

มีก ำไรสุทธิมำกกว่ำ ๑๒,๐๐๑ บำทต่อรอบปี ๔  

มีก ำไรสุทธิระหว่ำง ๙,๐๐๑ – ๑๒,๐๐๐  บำทต่อรอบปี ๓  

มีก ำไรสุทธิระหว่ำง ๖,๐๐๑ – ๙,๐๐๐  บำทต่อรอบปี ๒  

มีก ำไรสุทธิระหว่ำง  ๓,๐๐๐ – ๖,๐๐๐  บำทต่อรอบปี ๑  

ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.)   

มีก ำไรสุทธิมำกกว่ำ ๒๐,๐๐๑ บำทต่อรอบปี ๔  

มีก ำไรสุทธิระหว่ำง ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐  บำทต่อรอบปี ๓  

มีก ำไรสุทธิระหว่ำง ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐  บำทต่อรอบปี ๒  

มีก ำไรสุทธิระหว่ำง  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บำทต่อรอบปี ๑  

๒.๙ 
องค์ความรู้ที่เกิด
จากการด าเนิน

โครงการ 

มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรท่ีท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ในกำร
ด ำเนินงำน น ำองค์ควำมรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่  ไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง  

๔ 
 

มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรท่ีท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ในกำร
ด ำเนินงำน น ำองค์ควำมรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่  ๒ ช่องทำง 

๓ 
 

มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรท่ีท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ในกำร
ด ำเนินงำน น ำองค์ควำมรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่  1 ช่องทำง 

๒ 
 

มีกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรกำรด ำเนินงำน   ๑  

๒.๑๐ สรุปปัญหา 
อุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

มีกำรสรุปปัญหำท่ีเกิดขึ้น  น ำปัญหำมำวิเครำะห์   
หำวิธีกำรแก้ปัญหำ ก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำไว้ชัดเจน 

๔ 
 

มีกำรสรุปปัญหำท่ีเกิดขึ้น  น ำปัญหำมำวิเครำะห์   
หำวิธีกำรแก้ปัญหำ ไม่มีก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำไว้ชัดเจน 

๓ 
 

มีกำรสรุปปัญหำท่ีเกิดขึ้น  น ำปัญหำมำวิเครำะห์  ไม่หำวิธีกำรแก้ปัญหำ  
ไม่มีก ำหนดแนวทำงกำรแก้ปัญหำไว้ชัดเจน 

๒ 
 

มีกำรสรุปปัญหำท่ีเกิดขึ้น   ๑  

 
 

/ ๒.๑๑ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ... 



-๕๖- 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๕๐ 
คะแนนที่ได้ 

๒.๑๑ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

มีผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยของกำรด ำเนินโครงกำร 
ทุกข้อ  และสอดคล้องด้ำนงบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 และมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ำท่ีคำดหมำยไว้ 

๔  

มีผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยของกำรด ำเนินโครงกำร 
ทุกข้อ  และสอดคล้องด้ำนงบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
และมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตำมท่ีคำดหมำยไว้ 

๓ 
 

มีผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยของกำรด ำเนินโครงกำร 
ทุกข้อ  และไม่สอดคล้องด้ำนงบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
และมีผลสัมฤทธิ์ต่ ำกว่ำท่ีคำดหมำยไว้ 

๒ 
 

มีผลสัมฤทธิ์ตำมวัตถุประสงค์  เป้ำหมำยของกำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่ครบ  และไม่สอดคล้องด้ำนงบประมำณ ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
และมีผลสัมฤทธิ์ต่ ำกว่ำท่ีคำดหมำยไว้ 

๑ 
 

๒.๑๒ 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในกิจกรรมโครงกำร ระดับมำกท่ีสุด 
 

๔ 
 

 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในกิจกรรมโครงกำร ระดับมำก 
 

๓ 
 

 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในกิจกรรมโครงกำร ระดับปำนกลำง 
 

๒ 
 

 

ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจ ในกิจกรรมโครงกำร ระดับน้อย 
 

๑ 
 

 
๓. การจัดนิทรรศการ 

พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑๐ 
คะแนนที่ได้ 

การจัด
นทิรรศการ 

 

จัดนิทรรศกำรมีเนื้อหำครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์   
 

๒  
 

จัดนิทรรศกำรมีขนำดเหมำะสมกับพื้นท่ีท่ีก ำหนด  
  

๒  
 

จัดนิทรรศกำรมีควำมสวยงำม  
  

๒  
 

จัดนิทรรศกำรมีจุดเด่นน่ำสนใจ   
 

๒  
 

จัดนิทรรศกำรโดยใช้วัสดุและอุปกรณ์อย่ำงคุ้มค่ำ 
 

๒  

      
/๔. การน าเสนอ... 



-๕๗- 
 
๔. การน าเสนอผลงาน  

พฤติกรรมบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑๐ 
คะแนน
ที่ได้ 

การน าเสนอ
ผลงาน 

มีข้ันตอนในกำรพูด กำรทักทำยผู้ฟัง กล่ำวน ำ ๑  
เนื้อหำครบถ้วนชัดเจนเป็นขั้นตอน สรุปและกล่ำวลำ ๑  
ใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมมีควำมรำบรื่น  ๑  
บรรยำยเสียงดังชัดเจนฟังแล้วน่ำสนใจ  ๑  
ทอดสำยตำต่อผู้ฟัง ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลำ  ๑  
สำมำรถใช้ส่ือและสำธิตได้ด้วยตนเอง ๑  
ตอบค ำถำมเนื้อหำครบถ้วนตรงประเด็น  ๑  
สำมำรถควบคุมอำรมณ์ในกำรตอบค ำถำมได้อย่ำงรำบรื่น   ๑  

สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี ๑  

ใช้เวลำน ำเสนอตำมท่ีก ำหนด ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อเสนอแนะ... 



-๕๘- 
 

ข้อเสนอแนะการจัดท าเอกสารน าเสนอผลงาน 
 

๑. ให้จัดท ำเอกสำรแบ่งออกเป็นจ ำนวน ๒ เล่ม คือ 
 

๑.๑ เอกสารน าเสนอผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑ เล่ม ( ไม่เกิน ๒๐ หน้ำ ไม่รวมภำคผนวก)  
      ประกอบด้วย 
       - ปกหน้ำ 

      - ใบรองปกหน้ำ 
       - ค ำน ำ 
       - สำรบัญ 
       - ข้อมูลท่ัวไปของสมำชิก 
       - แบบรำยงำนตนเอง 
       - คุณภำพกำรด ำเนินงำน ได้รับโล่รำงวัล เกียรติบัตร 
       - ภำคผนวก (เอกสำรหลักฐำน ภำพถ่ำย) 
       - ใบรองปกหลัง 
       - ปกหลัง 
 
๑.๒ เอกสารน าเสนอผลงานการด าเนนิงานโครงการภายใต้การนิเทศ จ านวน ๑ เล่ม (ไม่เกิน ๓๐ หน้ำ   
       ไม่รวมภำคผนวก)  ประกอบด้วย 
       -  ปกหน้ำ 

-  ใบรองปกหน้ำ 
- ค ำน ำ 
- สำรบัญ 
- โครงกำรสมำชิกดีเด่นภำยใต้กำรนิเทศ 
- ค ำร้องขอแต่งต้ังครูท่ีปรึกษำ (อวท.32) 
- ประกำศแต่งต้ังครูท่ีปรึกษำ (อวท.33) 
- ใบสมัครเพื่อรับกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่น (อวท.34) 
- ประกำศเรื่องกำรแต่งต้ังกรรมกำรคัดเลือก (อวท.35) 
- แจ้งผลกำรคัดเลือกสมำชิก (อวท.36) 
- บันทึกกำรลงช่ือปฏิบัติงำน 
- รูปภำพ สถำนท่ีต้ัง/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 
- สรุปรำยกำรบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย 
- บัญชีก ำไรขำดทุน 
- แบบสรุปกำรนิเทศของครูท่ีปรึกษำ 
- แบบสรุปองค์ควำมรู้ 
- แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

 
 



-๕๙- 
 

- ภำคผนวก  
  บันทึกกำรลงช่ือปฏิบัติงำน 
  รำยกำรบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย 
  แบบกำรนิเทศของครูท่ีปรึกษำ 
  แบบประเมินควำมพึงพอใจ  
  เอกสำรอื่นๆ ท่ีจะน ำเสนอเพิ่มเติม 

- ใบรองปกหลัง 
- ปกหลัง 

 
หมำยเหตุ  ๑. กำรจัดท ำเอกสำรพิมพ์ด้วยแบบอักษร TH Sarabun IT๙  ขนำดตัวอักษร ๑๖  

   ๒. กำรน ำเสนอผลงำน ให้น ำเสนอโดย 
 - จัดนิทรรศกำรตำมพื้นท่ี ท่ีก ำหนด (ขนำดกว้ำง 3 เมตร  ยำว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร) 
 - น ำเสนอผลงำนบนเวที โดยใช้โปรแกรมน ำเสนอ Power Point กำรสำธิต ไม่เกิน ๓๐ นำที (ไม่รวม

เวลำ ตอบค ำถำม) 
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แบบฟอร์มการจัดท าเอกสาร 
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(หน้าปก) 
 

 

 

ผลงานดา้นคุณธรรม  จริยธรรม 

สมาชิกดีเดน่โครงการภายใตก้ารนิเทศ 

 

โดย 

นาย/นางสาว................................................................................... 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี/ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพีชั้นสูง ปทีี่....... 

สาขาวิชา..................................................................... 
ประเภทวิชา.................................................................. 

 
 
 

องค์การนกัวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย......................................................... 

                                                                                                       



-๖๒- 
 
 

 

 

 

 

 

ใบรองปกหน้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 



-๖๓- 
 

ค าน า 

 …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 

         ……………..………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



-๖๔- 
 

สารบญั 

                                                                                                หนา้ 

ข้อมูลท่ัวไปของสมำชิกดีเด่น ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม                                 …… 

แบบรำยงำนตนเอง ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม                          ……. 

…………………………………………………………………………………………                  ……. 

…….……………………………………………………………………………………                            ……. 

…………………………………………………………………………………………                            …… 

…………………………………………………………………………………………                            ……. 

…………………………………………………………………………………………                             …… 

…………………………………………………………………………………………                            ……. 

…………………………………………………………………………………………                            …… 

ภำคผนวก                                        ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      



-๖๕- 
 

ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกดีเด่นด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 
1. ช่ือ – สกุล................................................................................................................................... 
2. ช่ือสถำนศึกษำ............................................................................................................................ 

เลขท่ี..................ถนน.........................................................ต ำบล............................................... 
อ ำเภอ.......................................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย์                                  โทรศัพท์....................................................................... 
โทรสำร.............................................................E-mail............................................................... 

3. ก ำลังศึกษำ   ระดับช้ัน              ประกำศนียบัตรวิชำชีพ         ปีท่ี....................... 
                                         ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง  ปีท่ี....................... 
สำขำงำน .................................................................สำขำวิชำ.................................................. 
ประเภทวิชำ............................................................................................................................... 

4. ปัจจุบันอำศัย ณ เลขท่ี.............................ถนน...................................................หมู่ท่ี............... 
ต ำบล.....................................อ ำเภอ................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย์                                       หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ.................................... 
โทรสำร............................................... E-mail......................................................................... 

5. ช่ือ บิดำ นำย................................................................ประกอบอำชีพ..................................... 
ช่ือ มำรดำ นำง............................................................ประกอบอำชีพ...................................... 
 
                                                       ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอผลงำน 
                                                            (..............................................) 
        
ลงช่ือ............................................ครูท่ีปรึกษำ    ลงช่ือ...........................................หวัหน้ำงำนกิจกรรมฯ 
      (............................................)                       (..........................................) 
 
ลงช่ือ............................................ผู้รับรอง       ลงช่ือ..........................................ผู้รับรอง 
      (............................................)                       (.........................................) 

  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ     ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย………......……………. 
รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อวท.     ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อวท. 
วิทยำลัย.................................................             วิทยำลัย.................................................       
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แบบรายงานตนเอง ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

ของ นาย/นางสาว............................................................................................................... ...... 
ระดับชั้น             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ปีที่....................... 
                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่............... 
สาขางาน......................................................สาขาวิชา........................................................ ..... 

วิทยาลัย.............................................................................. 
 

ตัวบ่งชี้ รายงาน และพฤติกรรม เอกสารอ้างอิง 
1.1 ผลการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรเรียนระดับ..............เกรดเฉล่ีย……….. 
ผลกำรเรียนระดับ..............เกรดเฉล่ีย……….. 
ผลกำรเรียนระดับ..............เกรดเฉล่ีย……….. 
ผลกำรเรียนระดับ..............เกรดเฉล่ีย……….. 
ผลกำรเรียนระดับ..............เกรดเฉล่ีย……….. 
ผลกำรเรียนระดับ..............เกรดเฉล่ีย……….. 

ส ำเนำแสดงผลกำรเรียนตำม
เอกสำรหมำยเลข........... 

1.2 ขยัน 
 
 
 
 
 
 

  

1.3 ประหยัด 
 
 
 
 

  

1.4 ซ่ือสัตย์ 
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-๖๗- 
 

ตัวบ่งชี้ รายงาน และพฤติกรรม เอกสารอ้างอิง 
1.5 มีวินัย 
 
 
 
 
 

  

1.6 สุภาพ 
 
 
 
 
 

  

1.7 สะอาด 
 
 
 
 
 

  

1.8 สามัคค ี
 
 
 
 
 

  

1.9 มีน้ าใจ 
 
 
 
 

  

คุณความดีอื่น ๆ 
 
 
 
 
 

  

                                                                                      



-๖๘- 
 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 รูปภาพ เอกสารอืน่ ๆ ที่แนบนอกเหนือจากที่จดัใส่ไว้ในตัวเล่ม ๒0 หน้า  

เพื่อสนับสนุนการน าเสนอผลงาน  
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ใบรองปกหลัง    
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ปกหลัง 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



-๗๑- 
 

 
หน้าปก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมุดบันทึกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

โครงการ............................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นาย/นางสาว.............................................................................................................. 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่…….. 
ชมรมวิชาชีพ................................................................. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย..................................................................................... 
 
 

 
 

นาย/นาง/นางสาว........................................................................ 
ครูที่ปรึกษา 



-๗๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรองปก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๗๓- 
 

ค าน า 
 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ลงช่ือ................................................................. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



-๗๔- 
 

สารบัญ 
 
 
            หน้ำ 
โครงกำรสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ       ....... 
ขอให้แต่งต้ังครูท่ีปรึกษำสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ     ....... 
ประกำศองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  วิทยำลัย……… เรื่อง แต่งต้ังครูท่ีปรึกษำ 

สมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ         ....... 
ใบสมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ………    ....... 
ประกำศองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ…… เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรคัด 
 เลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ       ....... 
แจ้งผลกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ….     ....... 
บันทึกกำรลงช่ือปฏิบัติงำนประจ ำวัน สมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ    ....... 
รูปภำพ สถำนท่ีต้ัง/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน        ....... 
สรุปบัญชีรำยรับ - รำยจ่ำยกำรด ำเนินโครงกำรของสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  ....... 
แบบสรุปกำรนิเทศของครูท่ีปรึกษำ         ....... 
แบบสรุปองค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำน       ....... 
แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ       ....... 
ภำคผนวก           ....... 

- บันทึกกำรลงช่ือปฏิบัติงำน        …… 
- รำยกำรบัญชีรำยรับ -รำยจ่ำย          ....... 
- แบบกำรนิเทศของครูท่ีปรึกษำ โครงกำรสมำชิกดีเด่นภำยใต้กำรนิเทศ    ....... 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรท่ีมีต่อกำรด ำเนินงำน    ....... 
- เอกสำรอื่นๆ (ถ้ำมีระบุ)         ....... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗๕- 
 

โครงการสมาชิกดีเดน่โครงการภายใตก้ารนิเทศ 
๑. ช่ือโครงกำร…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ผู้รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ควำมส ำคัญของโครงกำร/หลักกำรและเหตุผล................................................................................................ 
๔. วัตถุประสงค์ของโครงกำร................................................................................................................................ 
๕. ผลผลิตโครงกำร............................................................................................................................................... 
๖. ผลลัพธ์ของโครงกำร........................................................................................................................................ 
๗. กลุ่มเป้ำหมำย 

๗.๑ เชิงปริมำณ............................................................................................................................................... 
๗.๒ เชิงคุณภำพ.............................................................................................................................................. 

๘. พื้นท่ีด ำเนินงำน............................................................................................................................................... 
๙. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ......................................................................................................................................... 
๑๐.  ตัวชี้วัดเป้ำหมำยโครงกำร.............................................................................................................................. 
๑๑.  สรุปข้ันตอน/วิธีด ำเนินกำร และหมวดเงินท่ีใช้............................................................................................... 

     13. กำรติดตำมผลและประเมินผล…………………………………………………………………………………………….……………. 
      ลงช่ือ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร  

                   (......................................................)         
                          ................/ ................/................  
   ลงช่ือ..............................................ผู้ร ับรองโครงกำร    ลงช่ือ........................................ผู้เห็นชอบโครงกำร 
      (..............................................)            (......................................................)  
                ครูท่ีปรึกษำ           หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษำ 
  ................/ ................/................         ................/ ................/................ 

               ลงช่ือ.................................................ผู้พิจำรณำโครงกำร 
                    (.................................................) 
         รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
               รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อวท. 
                  ................/ ................/................ 

                                  ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมัติโครงกำร 
                                        (.................................................) 
                        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย………………………….. 
                                  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย….. 
                                     ................/ ................/............... 



-๗๖- 
 

แบบ อวท.32 
 
 

 
 

 

        
       ชมรมวิชำชีพ .......................................................... 

องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
       วิทยำลัย………………………………………………………. 
 

                                                       วันท่ี .................... เดือน.........................พ.ศ. ................... 
 

 

เรื่อง  ขอให้แต่งต้ังครูท่ีปรึกษำสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ 
 

เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวชิำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย................................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  โครงกำรฯ จ ำนวน  ๑  เล่ม 
 

ด้วย ข้ำพเจ้ำ นำย/นำงสำว.....................................................................................................เป็นสมำชิกสำมัญ    
สังกัดชมรมวิชำชีพ...................................................ระดับช้ัน .................................. ได้ท ำโครงกำรสมำชิกดีเด่นภำยใต้
กำรนิเทศ เรื่อง ................................................................................................................................ ตำมโครงกำรท่ีแนบ
มำด้วยนี้ โดยมี นำย/นำง/นำงสำว.................................................................................... เป็นครูท่ีปรึกษำโครงกำร 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำแต่งต้ัง นำย/นำง/นำงสำว ...................................................................................
ท ำหน้ำท่ีเปน็ครูท่ีปรึกษำสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศของข้ำพเจ้ำด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

 
                 ลงช่ือ…………………………………………….…….. 

                                (.......................................................) 
                                         เจ้ำของโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบ อวท.33 



-๗๗- 
 
 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย......................................... 
เร่ือง  แต่งต้ังครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

……………………………. 
 

 ด้วย องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย………………………………………………………..…….ได้
รับค ำร้องของนำย/นำงสำว ........................................................ ...........................................................สมำชิกสำมัญ 
สังกัดชมรมวิชำชีพ……………………………………….. ระดับช้ัน............................................................ โดยอำศัยแนวปฏิบัติ 
ประกอบ ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่ มเติม พ.ศ.2560  ว่ำด้วยครู ท่ีปรึกษำ ข้อ ๗๓(๑)จึงแต่งต้ังให้ 
นำย/นำง/นำงสำว ...................................................................... ท ำหน้ำท่ีเป็นครูปรึกษำสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้
กำรนิเทศเรื่อง................................................................................................................................... 
 
 

ประกำศ   ณ   วันท่ี………. เดือน………………………… พ.ศ. …………… 
 
 

 ลงช่ือ……………………………………….………….. 
             (……………………………………………….) 

ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย..........................................................   
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๗๘- 
 

แบบ อวท. 34 
 

 
 
 

ใบสมคัร 
เพื่อรับคัดเลอืกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ………………………… 

......................................... 
 

ส ำนักงำน องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
วิทยำลัย…………………………………………………………………. 

วันท่ี ................ เดือน.........................พ.ศ. ............... 
 

เรื่อง  สมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ ............................................ 
เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อวท. วิทยำลัย/จังหวัด/ภำค/ชำติ ..................................... 
ส่ิงท่ีส่งมำด้วย   ๑. สมุดบันทึกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ จ ำนวน .................  เล่ม 
  ๒. ผลงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม     จ ำนวน………………. เล่ม 
 

 ข้ำพเจ้ำช่ือ ........................................................... นำมสกุล ............................................... เป็นสมำชิกสำมัญ
ขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย.......................................................ปัจจุบันศึกษำอยู่ใน
ระดับช้ัน…………………………มีควำมประสงค์สมัครเพื่อรับกำรคัดเลือกเป็นสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  
ระดับ .....................................................................ประจ ำปีกำรศึกษำ........................... โดยได้ท ำโครงกำรสมำชิกดีเด่น
ภำยใต้กำรนิเทศเรื่อง..................................................................................................ตำมสมุดบันทึกสมำชิกดีเด่นและ
ผลงำนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม ท่ีส่งมำด้วยนี้ ข้ำพเจ้ำมีค ำรับรองจำกครูท่ีปรึกษำตำมท่ีปรำกฏข้ำงล่ำงนี้แล้ว 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

         ลงช่ือ……………………………………………….. 
(.....................................................) 

เจ้ำของโครงกำร 
 

    ลงช่ือ ................................................... 
     (........................................................) 

          ครูท่ีปรึกษำสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ วิทยำลัย................................................... 
 
 
 



-๗๙- 
 

แบบ อวท.35 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ประจ าปีการศึกษา................................... 
 

 เพื่อให้กำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ      ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นธรรม คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย /
จังหวัด/ภำค/ชำติ......................................................... จึงมีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำร
ภำยใต้กำรนิเทศ ประจ ำปีกำรศึกษำ...........ดังมีรำยช่ือต่อไปนี้ 
 

 ๑. นำย/นำง/นำงสำว ................................................................... ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำย/นำง/นำงสำว ................................................................... กรรมกำร 
 ๓. นำย/นำง/นำงสำว ................................................................... กรรมกำร 
 ๔. นำย/นำง/นำงสำว ................................................................... กรรมกำร 
 ๕. นำย/นำง/นำงสำว ................................................................... กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ขอให้ทุกท่ำนท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเสียสละเป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่องค์กำรและ
สมำชิกต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันท่ี .............. เดือน............................... พ.ศ. .............................. 
 
 

         ลงช่ือ ........................................................... 
 (............................................................) 

        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย................................................... 
                ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย............................... 
 

 
 

 
 
 



-๘๐- 
 

แบบ อวท.36 
 

 
 
 

 
 
 
ท่ี อวท. ........../...........  ส ำนักงำน องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 

วิทยำลัย/จังหวัด/ภำค/ชำติ.............. 
 

วันท่ี .............. เดือน...................พ.ศ. ............... 
 

เรื่อง  แจ้งผลกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ………..ประจ ำปีกำรศึกษำ........... 
 

เรียน  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวชิำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ………................. 
 

ส่ิงท่ีส่งมำด้วย  รำยช่ือสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก จ ำนวน  ๑  ชุด 
 

  ตำมท่ีครูท่ีปรึกษำคณะกรรมกำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย      
วิทยำลัย...............ได้เสนอรำยช่ือสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ จ ำนวน .......................... คน เพื่อให้คัดเลือก
เป็นสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ...................ประจ ำปีกำรศึกษำ................นั้น  บัดนี้คณะกรรมกำรได้
ท ำกำรคัดเลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีสมำชิกฯ ท่ี ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ        
จ ำนวน ................ คน รำยละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมำพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรตำมระเบียบฯ 
 

               ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

     ลงช่ือ……………………………………………………… 
                    (.......................................................) 

                   ประธำนคณะกรรมกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  
 
 
 
 
 
 
 



-๘๑- 
 

บันทึกการลงชื่อปฏิบัติงานประจ าวัน สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ของ นาย/นางสาว............................................................................................................................  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ว/ด/ป ลงลายมือชื่อมาปฏิบัติงาน ลงลายมือชื่อเลิกปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรมปฏิบัติโดยย่อ 
เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ ลายมือชื่อ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 

                  (............................................)               (.............................................) 



-๘๒- 
 

รูปภาพ สถานที่ต้ัง/กิจกรรมการด าเนินงาน 
หมายเหตุ รูปภำพ ใช้จ ำนวน ๒ ภำพ ต่อกระดำษ ๑ แผ่นขนำด A๔ ไม่น้อยกว่ำ ๖ แผ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปภาพ แสดงกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

รูปภาพ แสดงกิจกรรมการด าเนินงาน 



-๘๓- 
 

สรุปรายการบัญชีรายรับ – รายจ่าย การด าเนินโครงการของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ของ นาย/นางสาว………………………………………………ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชมรมวิชาชีพ........................................องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.............................. 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย  

ท่ี เดือน 
รับ จ่าย ก าไรขาดทุน หมายเหตุ 

เอกสารประกอบ  บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
๑. ประจ ำเดือน...............................................        
๒. ประจ ำเดือน...............................................        
๓. ประจ ำเดือน...............................................        
๔. ประจ ำเดือน...............................................        
๕. ประจ ำเดือน...............................................        
๖. ประจ ำเดือน...............................................        
๗. ประจ ำเดือน...............................................        
๘. ประจ ำเดือน...............................................        
๙. ประจ ำเดือน...............................................        

๑๐. ประจ ำเดือน...............................................        
๑๑. ประจ ำเดือน...............................................        
๑๒. ประจ ำเดือน...............................................        

รวม        

 
 
 

ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 
                  (............................................)               (.............................................) 

 
 
 
 
 
 



-๘๔- 
 

การด าเนินโครงการของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ของ นาย/นางสาว………………………………………………ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชมรมวิชาชีพ........................................องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.............................. 

ชื่อโครงการ............................................................................................................................ 

บัญชีก าไรขาดทุน 

ส ำหรับระยะเวลำ ๑ ปีส้ินสุด  วันท่ี ............... เดือน ............................................. พ.ศ. .................. 

รายการ บาท ส.ต. 
รายรับ : 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 

รวมรายรับ 
รายจ่าย : 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
                                            รวมรำยจ่ำย 

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………..
…………………….
..………………….. 

 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………..…………
…………………….
..…………………. 

 
……… 
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
………
……… 

 
 

ก าไร(ขาดทุน)  
 

…………………….. 
 

……… 
 

 
 
 

ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 
                (............................................)               (.............................................) 

(๑) 

(๒) 

(๑) – (๒) = (๓) 
(๓) 



-๘๕- 
 

แบบสรุปการนเิทศของครูที่ปรึกษาโครงการ 
โครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

 

ของ นาย/นางสาว ............................................................................................................................. 
 

วิทยาลัย ............................................................................................................................................. 
 

คร้ังที่ เม่ือวัน/เดือน/ป ี เร่ิมนิเทศเวลา สิ้นสุดเวลา ลายมือชื่อผู้นิเทศ หมายเหตุ 
๑.      
๒.      
๓.      
๔.      
๕.      
๖.      
๗.      
๘.      
๙.      

๑๐.      
๑๑.      
๑๒.      
๑๓.      
๑๔.      
๑๕.      
๑๖.      
๑๗.      
๑๘.      
๑๙.      
๒๐.      
๒๑.      
๒๒.      
๒๓.      
๒๔.      
๒๕.      

 
      รวมนิเทศ ท้ังส้ิน ...................................................... ครั้ง 
 
ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 
       (............................................)               (.............................................) 



-๘๖- 
 

                 แบบสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
 

โครงการภายใต้การนิเทศ โครงการ...................................................................................................................... 
ของ นาย/นางสาว ............................................................................................................................................... 
สาขาวิชา ............................................... วิทยาลยั .............................................................................................. 
 
จำกกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำรแล้วเกิดองค์ควำมรู้ ท่ีน ำไปบูรณำกำรใช้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนำวชิำชีพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 
       (............................................)               (.............................................) 



-๘๗- 
 

แบบสรุปผลการด าเนนิงานโครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

โครงการ ..................................................................................................................................................................................... 
ของ นาย/นางสาว ..................................................................................................................................................................... 
๑. ระยะเวลาด าเนินการ 

เร่ิมด ำเนินโครงกำร วันท่ี ............ เดือน ..................................................... พ.ศ. ................... 
สิ้นสุดโครงกำร      วันท่ี ............ เดือน ..................................................... พ.ศ. ................... 
รวมระยะด ำเนินกำรท้ังสิ้น .......................................... วัน 
 

๒. ประโยชน์ที่ได้รบั (ตัวชี้วัด/ผลคาดว่าจะได้รบั) 
๒.๑. ด้ำนปริมำณ .............................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................  
๒.๒. ด้ำนคุณภำพ .............................................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................................................................  

๓. ปัญหาอุปสรรค 
๓.๑. ..................................................................................................................................................................................  
๓.๒. ..................................................................................................................................................................................  
๓.๓. ..................................................................................................................................................................................  
๓.๔. ..................................................................................................................................................................................  

๔. การแก้ปญัหา/แนวทางแกป้ัญหา/ขอ้เสนอแนะ 
๔.๑. ..................................................................................................................................................................................  
๔.๒. ..................................................................................................................................................................................  
๔.๓. ..................................................................................................................................................................................  
๔.๔. ..................................................................................................................................................................................  

๕. รายได้จากการด าเนนิงานโครงการ 
รำยจ่ำยท้ังสิ้น   ................................... บำท 
รำยรับท้ังสิ้น   ................................... บำท 
ก ำไร/ขำดทุนสุทธิ  ................................... บำท 
จ ำนวนสมำชิกร่วมด ำเนินกำรตำมโครงกำร ........................ คน 
สรุป รำยได้เฉลี่ย ส ำหรับผู้เสนอโครงกำร  ........................ บำท 

๖. ความพึงพอใจของผู้มารบับริการ อยู่ในระดับ  
- มำกที่สุด   .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ........................... 
- มำก    .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ...........................  
- ปำนกลำง   .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ...........................  
- น้อย    .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ...........................  
- น้อยท่ีสุด   .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ........................... 
- รวมจ ำนวนแบบสอบถำมท้ังหมด .................. คน 

 
ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 

   (............................................)               (.............................................) 



-๘๘- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๘๙- 
 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย การด าเนินโครงการของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

ของ นาย/นางสาว………………………………………………ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
ชมรมวิชาชีพ........................................องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.............................. 

บัญชีรายรับ – รายจ่าย ประจ าเดือน................................................ 

ว/ด/ป รายการ 
รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

เอกสารประกอบ  บาท ส.ต. บาท ส.ต. บาท ส.ต. 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

รวมเดือนนี้        

 
ลงช่ือ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงช่ือ ............................................. ครูท่ีปรึกษำ 

                  (............................................)               (.............................................) 



-๙๐- 
 

แบบการนิเทศของครูที่ปรึกษา โครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

ของ นาย/นางสาว ............................................................................................................................................... 
คร้ังที ่..................................... เม่ือวันที่ ..................... เดือน ............................................ พ.ศ. ........................ 
เข้านิเทศ ระหว่างเวลา ...................... น. ถึง เวลา .............................. น. 
 

รายละเอียดการนิเทศ หมายเหตุ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ลงช่ือ ........................................................ ครูท่ีปรึกษำโครงกำร 
         (...................................................) 

 
บันทึกการปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไข หลังการนิเทศ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ ........................................................ เจ้ำของโครงกำร 
         (...................................................) 
 
 



-๙๑- 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการด าเนินงาน  

ชื่อโครงการ.................................................................................................................................... 
เข้าใช้บริการ เม่ือวัน.....................ท่ี ................ เดือน.......................................... พ.ศ. ........................ 

๑. ให้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจเปน็แบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ๕ ระดับ มีระดับควำม
พึงพอใจ ดังนี้ ๕ หมำยถึง มำกท่ีสุด, ๔ หมำยถึง มำก, ๓ หมำยถึง ปำนกลำง, ๒ หมำยถึง น้อย และ ๑ หมำยถึง น้อย
ท่ีสุด 

ข้อที่ ประเด็นหัวข้อค าถามแบบประเมินความพึงพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

........ ........................................................................................ ......... ......... ......... ......... ......... 

........ ........................................................................................ ......... ......... ......... ......... ......... 

........ ........................................................................................ ......... ......... ......... ......... ......... 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ ........................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.................................................ผู้มำใช้บริกำร 

      (............................................) 

๒. ประเด็นหัวข้อค าถามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการด าเนินงาน  
๒.๑ ควำมพึงพอใจใน เรื่องสถำนท่ี 
๒.๒ ควำมพึงพอใจใน ควำมรวมเร็วของกำรให้บริกำร 
๒.๓ ควำมพึงพอใจใน ผลกำรด ำเนินงำนด้วยควำมประณีต 
๒.๔ ควำมพึงพอใจใน รำคำ/ปริมำณ/ควำมเหมำะสม 
๒.๕ ควำมพึงพอใจใน ควำมมีมนุษยสัมพันธ์ (ด้ำนรับบริกำร, ระหว่ำงบริกำร, หลังกำรบริกำร) 
๒.๖ ควำมสะอำด เรียบร้อย 
๒.๗ ควำมพึงพอใจ หลังกำรบริกำร มำรับบริกำรซ้ ำ ครั้งท่ี...... 
๒.๘ ควำมพึงพอใจใน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
๒.๙ ควำมพึงพอใจควำมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
๒.๑๐ ควำมพึงพอใจใน กำรแก้ปัญหำ/ปฏิภำณ/ไหวพริบ 

 
หมายเหตุ แบบประเมินนี้ ครูท่ีปรึกษำฯ ต้องให้ค ำปรึกษำและออกแบบข้อค ำถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้

สอดคล้องกับสำขำวิชำชีพและโครงกำรของสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ 
 



-๙๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 รูปภาพ เอกสารอืน่ ๆ ที่แนบนอกเหนือจากที่จดัใส่ไว้ในตัวเล่ม ๓0 หน้า  

เพื่อสนับสนุนการน าเสนอผลงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรองปกหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙๔- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหลัง 
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แบบสรุปคะแนนการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
กำรประกวดสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ................................................. ปีกำรศึกษำ................................. 

ณ ................................................................................... ระหว่ำง วันท่ี................... ถึง วันท่ี.............. เดือน ................................พ.ศ. ....................... 
ผู้สมัคร นำย/นำงสำว ....................................................................... ระดับช้ัน .............................. ปีท่ี ........... สถำนศึกษำ .............................. 
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คะแนน เต็ม ๕ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๔ ๓๐  ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๔ ๕๐  ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐  ๑ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ๑๐  ๑๐0 

คณะ 
กรรมการ 

                                             

๑                                               
๒                                               
๓                                               
๔                                               
๕                                               
๖                                               
๗                                               
๘                                               
 รวม                                              

 
      ลงชื่อ................................................................................. ประธำนกรรมกำร           ลงชื่อ................................................................................. รองประธำนกรรมกำร      
                
 ลงชื่อ................................................................................. กรรมกำร     ลงชื่อ.................................................................................. กรรมกำร 
     
 ลงชื่อ................................................................................. กรรมกำร     ลงชื่อ................................................................................... กรรมกำร   
    
      ลงชื่อ................................................................................. กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 

ปม. ๑๐ 



-96- 
 

แบบสรปุคะแนนการคดัเลือกสมาชิกดีเดน่โครงการภายใตก้ารนิเทศ 
 

การคัดเลือกสมาชิกดเีดน่โครงการภายใตก้ารนิเทศ  ระดบั.........................ปีการศกึษา..................................... 
 

ณ.........................ระหว่างวันที่......................เดือน.......................พ.ศ....................... 
 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ผู้สมัคร 
สังกัด
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ผลการประเมิน 
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      ลงชื่อ................................................................................. ประธำนกรรมกำร           ลงชื่อ................................................................................. รองประธำนกรรมกำร      
                
 ลงชื่อ................................................................................. กรรมกำร     ลงชื่อ.................................................................................. กรรมกำร 
     
 ลงชื่อ................................................................................. กรรมกำร     ลงชื่อ................................................................................... กรรมกำร   
    
      ลงชื่อ................................................................................. กรรมกำรและเลขำนุกำร

ปม. ๑๑ 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




