
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนวิชำชีพ ประเภทวิชำ  
อุตสำหกรรม พำณิชยกร รม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโน โลยี สำร ส น เทศและกำรสื่อสำร อุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชำอ่ืน ๆ และได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรที่จะพัฒนำให้นักเรียน 
นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะควำมรู้ในด้ำนกำร
เป็นผู้น ำ   กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปลี่ยน กล้ำแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงำมและมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน  มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไป
กับกำรเรียน โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดต้ังองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำขึ้น 
ตำมระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วย
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในรูปแบบขององ ค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ระบุให้มีกำร
ประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น และสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  
 

เนื่องจำกเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นและสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศที่ได้
ประกำศใช้ในปี พ.ศ.2558  ไปแล้วนั้น เพ่ือให้สอดคล้องในกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ จึงได้ท ำกำรปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นและสมำชิก

ดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศใหม่ เพ่ือใช้ในปีกำรศึกษำ 2560 เป็นต้นไป 

  ขอขอบคุณคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ คณะกรรมกำรด ำเนินกำร คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร และผู้
มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยที่ได้ช่วยเหลือให้กำรปรับปรุงเกณฑ์กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นและสมำชิกดีเด่น
โครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  ส ำเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ทุกประกำร  
 

          คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
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สารบัญ 

หน้ำ 

ค ำน ำ            ก 
สำรบัญ            ข 
กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย   1 
กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.1)       9 
แบบประเมินตอนที่ 1  สภำพทั่วไปและกำรบริหำรองค์กำร (แบบ ปม.2)    10 
แบบประเมินตอนที่ ๒  กำรพัฒนำสมำชิกให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีควำมสุข (แบบ ปม.3)  23 
แบบประเมินตอนที่ ๓ คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรจัดนิทรรศกำร (แบบ ปม.4)   25 
แบบให้คะแนนประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.5)      32 
แบบสรุปคะแนนกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.6)     33 
แบบสรุปผลกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น (แบบ ปม.7)     34 
แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (แบบ ปม.8)       35 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรเขียนโครงกำร        36 
กำรจัดท ำรูปเล่มโครงกำร          38 
กำรประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  40 
แบบประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ  (แบบ ปม.9)     42  
ข้อเสนอแนะกำรจัดท ำเอกสำรน ำเสนอผลงำน       51 
แบบฟอร์มกำรจัดท ำเอกสำร         52  
แบบสรุปคะแนนกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ (ปม.10)    88 
แบบสรุปคะแนน (ปม.11)         89 
คณะกรรมกำรผู้จัดท ำ          90 
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หลักการ    
 

 ส ำนั กงำนคณ ะกรรมกำรกำรอำชี วศึ กษำ ได้ จัดกำรเรียนกำรสอนในด้ ำนวิชำชีพ  ประเภทวิชำ  
ช่ำงอุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อุตสำหกรรม 
กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชำอ่ืน ๆ และได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรที่จะพัฒนำให้นักเรียน 
นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะควำมรู้ในด้ำน 
กำรเป็นผู้น ำ  กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปลี่ยน กล้ำแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงำมและมีควำมเป็นประชำธิปไตย 
สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้
สอดคล้องกับระบบกำรเรียน   มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน โดยก ำหนดให้
สถำนศึกษำจัดตั้งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำขึ้น  เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ 
ในรูปแบบขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
 

กำรด ำเนินกิจกรรมขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย นั้น ด ำเนินกำรตำมระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ระบุให้มีกำรประเมินองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ให้ได้มำตรฐำน ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ระเบียบฯ ดังกล่ำว และเป็นกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  จึงต้องมีกำรประเมิน
องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ในสถำนศึกษำทุกแห่ง  ทั้งด้ำนปริมำณและ
คุณภำพตำมแบบประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น  องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ที่ก ำหนด  เพ่ือให้ได้
องค์กำรมำตรฐำนดีเด่นในทุกระดับ โดยอำศัยระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ว่ำด้วยองค์กำรนัก
วิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 

๑. วัตถุประสงค์ 
๑.๑ เพ่ือให้องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้กับสมำชิกครบ 
      ตำมเป้ำหมำยและแผนงำนได้ทั้งด้ำนปริมำณและคุณภำพ 

 ๑.๒ เพ่ือนิเทศ  ติดตำม กำรด ำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
๑.๓ เพ่ือจัดล ำดับ รับรองมำตรฐำน และเชิดชูเกียรติของกำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต 
      แห่งประเทศไทยของสถำนศึกษำ  

๒. ข้อก าหนดการประเมิน 
๒.๑ ให้แบ่งขนำดของสถำนศึกษำ ดังนี้                    

  ๒.๑.๑  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ในระบบปกติ  ไม่เกิน ๑,๐๐๐ คน 
  ๒.๑.๒  สถานศกึษาขนาดกลาง     มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ในระบบปกติ ตั้งแต ่ ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ คน 
     ๒.๑.๓  สถานศึกษาขนาดใหญ่     มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำ ในระบบปกติ  ตั้งแต่  ๒,๐๐๑   คน  ขึ้นไป 

           โดยใช้ข้อมูล ศธ. ๐๒ (ภำยในวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำที่รับกำรประเมิน) ทั้งนี้ไม่
รวมกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์งำนอำชีพ และหลักสูตรระยะสั้น 

๒.๒  ก ำหนดให้ ทุกสถำนศึกษำที่ประกำศจัดตั้ งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ งประเทศไทย  
                  ต้องเข้ำรับกำรประเมิน  

/2.3 ในแต่….. 

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 



-๒- 
 

๒.๓  ในแต่ละภาคให้แบ่งพ้ืนที่การประเมินออกเป็นส่วน ๆ  ตามความเหมาะสมของกลุ่มจังหวัด  
                     โดยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ     
                     ประเมิน  

๒.๔ สถานศึกษาที่ ได้องค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับภาค ทั้ ง ๓ ขนาด มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมิน   
                    เพ่ือรับรางวัลในระดับชาติ   

๓. การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  
๓.๑  การประเมินแบ่งออกเป็น  ๓  ตอน  ดังนี้   

  ตอนที่  ๑  สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การฯ 
  ตอนที ่ ๒  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมองค์การฯ  ประกอบไปด้วย  ๒  เป้าหมาย   

                                              เป้ำหมำยละ  ๕  แผนงำน  รวม  ๑๐ แผนงำน  และโครงกำรที่รองรับแผนงำนทั้งหมด 
  สถานศึกษาขนาดเล็ก 

 ประเมิน ๑๐ แผนงำน  ต้องมีโครงกำรรองรับอย่ำงน้อย  ๑  โครงกำรต่อหนึ่งแผนงำน 
 กำรประเมินเน้นให้ควำมส ำคัญทั้งจ ำนวนโครงกำร (ปริมำณ)  และผลสัมฤทธิ์ (คุณภำพ)  
ของโครงกำร 

 สถานศึกษาขนาดกลาง 
 ประเมิน  ๑๐ แผนงำน ต้องมีโครงกำรรองรับอย่ำงน้อย  ๒ โครงกำรต่อหนึ่งแผนงำน 
 กำรประเมินเน้นให้ควำมส ำคัญทั้งจ ำนวนโครงกำร  (ปริมำณ) และผลสัมฤทธิ์ (คุณภำพ)  
ของโครงกำร 

 สถานศึกษาขนาดใหญ่ 
 ประเมิน ๑๐ แผนงำน  ต้องมีโครงกำรรองรับอย่ำงน้อย  ๓ โครงกำรต่อหนึ่งแผนงำน 
 กำรประเมินเน้นให้ควำมส ำคัญทั้งจ ำนวนโครงกำร (ปริมำณ) และผลสัมฤทธิ์  (คุณภำพ)  
ของโครงกำร 

ตอนที่  ๓  คุณภาพการด าเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 
๓.๒  เกณฑ์การให้คะแนน  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 

ตอนที่  ๑  สภำพทั่วไปและกำรบริหำรองค์กำรฯ ๒๐    คะแนน  (ทั้งปริมำณและคุณภำพ) 
 ตอนที่  ๒  แผนงำน  โครงกำร  กิจกรรม  ๖๐    คะแนน  (ทั้งปริมำณและคุณภำพ) 

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

ตอนที่ ๓  คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรจัดนิทรรศกำร ๒๐    คะแนน 
 ๓.๑  คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม ๑๐    คะแนน 
 ๓.๒  กำรจัดนิทรรศกำรและกำรน ำเสนอผลงำน ๑๐    คะแนน   

 ๓.๓  เกณฑ์มาตรฐานการรับรางวัล   
   คะแนน   ๙๔ - ๑๐๐   องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทอง 
   คะแนน  ๘๗ - ๙๓     องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญเงิน 
   คะแนน  ๘๐ - ๘๖     องค์กำรมำตรฐำน ระดับเหรียญทองแดง 

 ๓.๔  สถานศึกษาที่ได้องค์การมาตรฐานดีเด่น ทุกระดับ ได้แก่ สถำนศึกษำที่ได้คะแนนสูงสุดระดับ 
           เหรียญทองของแต่ละขนำดสถำนศึกษำ 
 

/3.5 ผลงาน… 
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 ๓.๕  ผลงำนประกอบกำรประเมิน ประจ ำปีกำรศึกษำ ให้ใช้ผลงำนในภำคเรียนที่ ๒ ของปีกำรศึกษำ 
           ก่อนหน้ำ  และภำคเรียนที่  ๑  ของปีกำรศึกษำปัจจุบัน   

๓.๖  ให้คณะกรรมกำรประเมินระดับภำค   พิจำรณำสถำนศึกษำที่ ได้คะแนนระดับเหรียญทอง 
       ส ำม ล ำ ดั บ แ รก ข อ งแ ต่ ล ะ ข น ำด  โด ย ส ถ ำน ศึ ก ษ ำน ำผ ล งำน ม ำจั ด นิ ท ร รศ ก ำรแ ล ะ 
       น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ งประเทศไทย  ระดับภำค   
       เพ่ือตัดสินสถำนศึกษำที่ ได้องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดับเหรียญทอง คะแนนสูงสุด ทั้งสำม 
       ขนำด 
๓.๗  ให้ คณ ะกรรมกำรประเมิน ระดับชำติ  ประเมินสถำนศึกษำที่ ได้ องค์กำรมำตรฐำนดี เด่น   
       ทั้ งสำมขนำด ของระดับภำค  โดยสถำนศึกษำน ำผลงำนมำจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอใน 
       กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  ระดับชำติ   เพ่ือตัดสิน 
       สถำนศึกษำท่ีได้องค์กำรมำตรฐำนดีเด่น ระดับชำติ  ทั้งสำมขนำด 

 ๓.๘  ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรทุกระดับ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/แบบประเมิน...... 
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 ตอนที ่ ๑         สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

 

ที ่ องค์ประกอบในการประเมิน ข้อพิจารณา จ านวนตัวช้ีวัด 
การประเมิน 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

๑ สถำนภำพองค์กำรฯ ๔  ข้อ ๘  ตัวชี้วัด 
๕ ข้อ 

(๕ คะแนน) 
๓  ข้อ 

(๙ คะแนน) 

๒ เอกลักษณ์ขององค์กำรฯ ๗  ข้อ ๗  ตัวชี้วัด 
 ๗ ข้อ 

(๒๑ คะแนน) 

๓ กำรจัดส ำนักงำน  ๔  ข้อ ๔  ตัวชี้วัด 
 ๔ ข้อ 

(๑๒ คะแนน) 

๔ เอกสำรในส ำนักงำน ๗  ข้อ ๑๐  ตัวชี้วัด 
๕  ข้อ 

(๕  คะแนน) 
๕ ข้อ 

(๑๕ คะแนน) 

๕ แผนภูม ิ/ ป้ำยนิเทศ ๕  ข้อ ๕  ตัวชี้วัด 
 ๕ ข้อ 

(๑๕ คะแนน) 

๖ กำรเงิน ๕  ข้อ ๕  ตัวชี้วัด 
 ๕ ข้อ 

(๑๕ คะแนน) 

๗ ครูที่ปรึกษำ ๒  ข้อ ๓  ตัวชี้วัด 
๒  ข้อ 

(๒ คะแนน) 
๑ ข้อ 

(๓ คะแนน) 

๘ 
คณะกรรมกำรชมรม 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
และสมำชิกองค์กำร 

๓  ข้อ ๓  ตัวชี้วัด 
 ๓ ข้อ 

( ๙ คะแนน) 

๙ 
กำรจัดประชุมวิชำกำร
องค์กำรฯ  
ระดับสถำนศึกษำ 

๘  ข้อ ๘  ตัวชี้วัด 
๒  ข้อ 

(๒ คะแนน) 
๖ ข้อ 

(๑๘ คะแนน) 

รวม ๔๕  ข้อ ๕๓  ตัวช้ีวัด 
๑๔  ข้อ 

(๑๔  คะแนน) 
๓๙  ข้อ 

(๑๑๗ คะแนน) 

  รวมคะแนน ๑๓๑ 

การคิดคะแนน 
  

=  คะแนนสุทธิ 
 

เลขทศนิยมของคะแนนที่มีค่ำตั้งแต่  ๐.๕  ขึ้นไปให้ปรับเป็น  ๑  และคะแนนที่มีค่ำน้อยกว่ำ ๐.๕ ไม่น ำมำรวม   
 
 

คะแนนที่ได้ x ๒๐ 
๑๓๑ 

/แบบประเมิน... 
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ตอนที ่ ๒      กิจกรรมพัฒนาคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 
   คะแนนเต็ม  ๖๐  คะแนน 

 
๒.๑  กิจกรรมพัฒนาคนดีและมีความสุข  ๓๐  คะแนน 

การคิดคะแนน 
 
 

 
 

๒.๒  กิจกรรมพัฒนาคนเก่งและมีความสุข  ๓๐  คะแนน 
การคิดคะแนน 

 
ผลรวมของคะแนนทุกโครงการ X  ๓๐  (คะแนนเต็ม)   

=  คะแนนสุทธ ิ
๒๖  คะแนน  X  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

 
 

ตอนที ่ ๓     คุณภาพการด าเนินกิจกรรม และการจัดนิทรรศการ 
      คะแนนเต็ม  ๒๐  คะแนน 

 
๓.๑ คุณภาพการด าเนินกิจกรรม ๑๐  คะแนน 

   การคิดคะแนน 
  

คะแนนที่ได้  X  ๑๐   
=  คะแนนสุทธ ิ

๔๘ 
 
 

๓.๒ การจัดนิทรรศการและการน าเสนอผลงาน ๑๐  คะแนน 
  

          
 
 
 
 
 
 
**เลขทศนิยมของคะแนนที่มีค่ำตั้งแต่  ๐.๕  ขึ้นไปให้ปรับเป็น ๑  และคะแนนที่มีค่ำน้อยกว่ำ ๐.๕ ไม่น ำมำรวม 
   
 
 

ผลรวมของคะแนนทุกโครงการ X  ๓๐  (คะแนนเต็ม)   
=  คะแนนสุทธ ิ

๒๖  คะแนน  X  จ านวนโครงการที่ด าเนินการ 

/แนวปฏิบัติ..... 
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แนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 กิจกรรมหลัก และกำรจัดกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ให้องค์กำรนักวิชำชีพใน
อนำคตแห่งประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำ ระดับภำค และระดับชำติ จัดท ำกิจกรรมและโครงกำร เสริมกำรเรียนกำร
สอนวิชำชีพให้ได้ผลดี มีมำตรฐำนสูงยิ่งขึ้น สำมำรถปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเจตคติ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหมู่สมำชิกของ อวท. โดยก ำหนดกิจกรรมออกเป็น ๒ เป้ำหมำย และแผนงำนโครงกำร ดังนี้ 
 เป้าหมายที่   ๑  ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย 
แผนพัฒนา  ๕  แผน  ได้แก่ 
 ๑.๑  แผนเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
   (๑)   โครงกำรเสริมสร้ำงประชำธิปไตย 
   (๒)   โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมอำสำพัฒนำ 
   (๓)   โครงกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำสำรเสพติด 
   (๔)   โครงกำรเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ 
   (๕)   โครงกำรเทคนิคกำรสร้ำงมนุษย์สัมพันธ์ 
   (๖)   โครงกำรประกวดสุนทรพจน์ 
   (๗)   โครงกำรฝึกสอนลีลำศ – ร ำวง  หรือกิจกรรมเข้ำจังหวะ 
   (๘)   โครงกำรฝึกอบรมมำรยำทกำรเข้ำสังคม 
   (๙)   โครงกำรอำชีวะบริกำร 
  (๑๐)  โครงกำรป้องกัน  และแก้ไขปัญหำโรคเอดส์ 
  (๑๑)  โครงกำรอบรมผู้น ำองค์กำร 
  (๑๒)  โครงกำรอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้ำงบุคลิกภำพ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 ๑.๒  แผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
   (๑)  โครงกำรแข่งขันกีฬำ 
   (๒)  โครงกำรประกวดร้องเพลง 
   (๓)  โครงกำรประกวดโฟล์คซอง 
   (๔)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้ำงสุขภำพ กีฬำและนันทนำกำร 
 ๑.๓  แผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
   (๑)  โครงกำรพัฒนำจิต 
   (๒)  โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
   (๓)  โครงกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
   (๔)  โครงกำรกำรประหยัด  และออม 
   (๕)  โครงกำรธนำคำรควำมดี 
   (๖)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนำคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๑.๔  แผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โครงกำรตำมตัวอย่ำง ดังนี้ 
   (๑)  โครงกำรส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   (๒)  โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 
   (๓)  โครงกำรทัศนศึกษำ 
   (๔)  โครงกำรพัฒนำสถำนที่ส ำคัญทำงศำสนำ  และศิลปวัฒนธรรม  
   (๕)  โครงกำรประกวดดนตรีไทย  
   (๖)  โครงกำรมำรยำทไทย  

/(7) โครงการ..... 
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   (๗)  โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  
  (๘)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
 ๑.๕  แผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงกำรตำมตัวอย่ำง ดังนี้  
  (๑)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  (๒)  โครงกำรรณรงคป์ลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ  
  (๓)  โครงกำรดูแล ฟ้ืนฟู บ ำรุงรักษำต้นไม้ในและนอกสถำนศึกษำ  
  (๔)  โครงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมในและนอกสถำนศึกษำ  
  (๕)  โครงกำรศึกษำธรรมชำติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  (6)  โครงกำรป้องกันและบ ำบัดมลภำวะ 
  (7)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   
 เป้าหมายที่  ๒  ว่าด้วยกิจกรรม  การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย  
แผนพัฒนา ๕  แผน  ได้แก่ 
 ๒.๑  แผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรจัดกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ และทักษะพ้ืนฐำน 
  (๒)  โครงกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือทำงวิชำชีพ 
  (๓)  โครงกำรทดสอบมำตรฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
  (๔)  โครงกำรจัดหำสมำชิกดีเด่น (โครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ) 
  (๕)  โครงกำรนวสัมพันธ์ 
  (๖)  โครงกำรอำชีวศึกษำตัวอย่ำง 
  (๗)  โครงกำรส่งเสริมจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  (๘)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนมำตรฐำนวิชำชีพ  และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 ๒.๒  แผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
  (๒)  โครงกำรประกวดสิ่งประดิษฐ์จำกสิ่งของเหลือใช้ 
  (๓)  โครงกำรประกวดโครงงำนวิชำชีพ (Project)  ตำมหลักสูตร 
  (๔)  โครงกำรประกวดผลงำนสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษำ 
  (๕)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนำส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
 ๒.๓  แผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
  (๒)  โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  (๓)  โครงกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ (SMEs) 
  (๔)  โครงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำขำวิชำกับสถำนประกอบกำร (พ่ีสอนน้อง) 
  (๕)  โครงกำรหนึ่งวิทยำลัย  หนึ่งธุรกิจ (MINI  COMPANY) 
  (๖)  โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผลิตภัณฑ์ OTOP 
  (๗)  โครงกำรอำชีวศึกษำบูรณำกำรอำชีพเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจน (๑๐๘  อำชีพ) 
  (๘)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร 
 ๒.๔  แผนพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำไทย 
  (๒)  โครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำต่ำงประเทศ 
  (๓)  โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำทำงวิชำกำร                                           

(4) โครงการวิจัย…. 



-๘- 
 
                       (๔)  โครงกำรวิจัย  (เบื้องต้น)  ในสำขำวิชำชีพ 
  (๕)  โครงกำรอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนำควำมรู้  และควำมสำมำรถทำงวิชำกำร 
   ๒.๕  แผนพัฒนานักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล โครงกำรตำมตัวอย่ำง  ดังนี้ 
  (๑)  โครงกำรพัฒนำส่งเสริมภำษำต่ำงประเทศ 
  (๒)  โครงกำรสร้ำงองค์ควำมรู้สู่อำเซียน 

             (๓)  โครงกำรจัดหำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้หรือประสบกำรณ์ใหม่ ๆ  ด้ำนอำชีวศึกษำจำก
ต่ำงประเทศมำเผยแพร่ให้กับนักเรียน นักศึกษำ 

  (๔)  โครงกำรอบรมมัคคุเทศก์ 
  (๕)  โครงกำรอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนพัฒนำนักเรยีน นักศึกษำให้ได้มำตรฐำนสำกล 
  

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

/กำรประเมิน…. 
 
 



-๙- 
 
 

 
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ปีการศึกษา........................ 

 
 
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด.................................................. 
 

  ระดับกลุ่มจังหวัด          ระดับภาค           ระดับชาติ 
 

ประเภทสถานศึกษา 
 

 ๑.  สถานศึกษาขนาดเล็ก 
 ๒.  สถานศึกษาขนาดกลาง 
 ๓.  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 
คณะกรรมการประเมิน 
 

 ๑..............................................................................ประธานกรรมการ 
 ๒..............................................................................รองประธานกรรมการ 
 ๓..............................................................................กรรมการ 
 ๔..............................................................................กรรมการ 

5..............................................................................กรรมการ 
 6..............................................................................กรรมการ 

7......................................................................... .....กรรมการ 
 8..............................................................................กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 

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

/แบบประเมิน…. 

ปม. ๑ 



-๑๐- 
 

แบบประเมินตอนที่ ๑  สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การฯ 
 

องค์ประกอบใน
การประเมิน 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 
ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑. สถานภาพ 
   ขององค์การฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

๑.๑ กำรจัดตั้ง 
     องค์กำรฯ  
     ตำมระเบียบฯ 

๑. ประกำศจัดตั้งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต 
แห่งประเทศไทย ตำมระเบยีบฯ  
(แบบ อวท.๐๑/1 , แบบ อวท.๐3) 

      

๑.๒ กำรจัดตั้ง 
      ชมรมวิชำชีพ     
      ในสังกัดองค์กำร 
      นักวิชำชีพ 

๒. ประกำศจัดตั้งชมรมวิชำชีพในสังกัดองค์กำร 
    นักวิชำชีพตำมสำขำวิชำ (แบบ อวท.๐1/2) 
๒.๑ มีกำรจัดตั้งชมรมวิชำชีพครบได้ ๑๐๐ %   

โดยมีกำรขอจัดตั้งชมรมและเอกสำรครบถ้วน 
      (แบบ อวท.๐๑/2 และ แบบ อวท.๐๔)  
      (๓ คะแนน) 
๒.๒  มีกำรจัดตั้ ง ๕๐% ขึ้น ไปโดยมีกำรขอ         

จัดตั้งชมรมและเอกสำรครบถ้วน  
      (๒ คะแนน) 
๒.๓  มีกำรจัดตั้งต่ ำกว่ำ ๕๐ % (๑ คะแนน) 
๒.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๑.๓ คณะกรรมกำร 
     ตำมระเบียบ    

องค์กำรนัก 
วิชำชีพใน  
อนำคตแห่ง
ประเทศไทย 

 
      

๓. มีประกำศแต่ งตั้ งคณ ะกรรมกำรบริหำร    
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถำนศึกษำ เป็นปัจจุบัน  

    (แบบ อวท. ๐2/1) 

      

๔. มีประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
ระดับสถำนศึกษำเป็นปัจจุบัน (แบบ อวท.๑๓) 

      

๕. มีประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ชมรมวิชำชีพ และชมรมกิจกรรมอื่น ๆ  

    (แบบ อวท.๐๙)   
๕.๑ มปีระกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน

ชมรมวิชำชีพครบและชมรมอื่นๆ ได้ ๑๐๐% 
(๓ คะแนน) 

๕.๒ มปีระกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ชมรมวิชำชีพและชมรมอื่นๆ ได้ ๕๐% ขึ้นไป  
(๒ คะแนน) 

๕.๓ มีประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
ชมรมวิชำชีพและชมรมอื่นๆ ได้ต่ ำกว่ำ ๕๐% 
(๑ คะแนน) 

๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๖.  มีประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผล     
     กิจกรรมชมรม  (แบบ อวท. ๑๖) 
 
 
 
 

      

ปม. ๒ 



-๑๑- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๑.สถานภาพ 
   ขององค์การฯ 
   (ต่อ) 

๑.๔ กำรปฏิบตัิงำน 
    ต่อเนื่องอย่ำง 
    น้อยสัปดำห์ละ 
    หนึ่งครั้ง ของ 
    คณะกรรมกำร 
    ด ำเนินงำน 
 

๗. กำรลงช่ือลงเวลำกำรปฏิบัติงำน  (แบบ อวท. 
๒4) บันทึกกำรปฏิบัติงำน (แบบ อวท.๒5)  และ
มีรำยงำนกำรปฏิบัติงำน (แบบ อวท.25/1)  
๗.๑ มีกำรลงช่ือลงเวลำกำรปฏิบัติงำน  บันทึก

กำรปฏิบัติงำนและมีรำยงำนกำรปฏิบัติงำน 
ครบถ้วนสมบูรณ์ (๓ คะแนน) 

๗.๒ มีกำรลงช่ือลงเวลำกำรปฏิบัติงำนบันทึกกำร
ปฏิบัติงำน และมีรำยงำนกำรปฏิบัติงำน ครบ
แต่ไม่สมบูรณ์ (๒ คะแนน) 

๗.๓ มีกำรลงช่ือลงเวลำกำรปฏิบัติงำนปฏิบัติงำน  
บันทึกกำรปฏิบัติงำน และมีรำยงำนกำร 
ปฏิบัติงำน ไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ (๑คะแนน) 

๗.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๘. มีหลักฐำนแสดงกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ แก่
สมำชิก เช่น กำรใช้ห้องส ำนักงำนเป็นห้อง
ประชุม กำรขอหนังสือระเบียบ ฯลฯ 

      

๒. เอกลักษณ ์
   ขององค์การ ฯ 
 

๒.๑ปำ้ยชือ่องค์กำรฯ 
ระดับสถำนศึกษำ
ขนำดไม่น้อยกว่ำ
กว้าง ๘๐เซนติเมตร 
ยาว ๒๔0
เซนติเมตร (ตรำ
องค์กำรฯ ขนำด
เสน้ผำ่ศูนยก์ลำงไม่
น้อยกว่ำ ๓๐ 
เซนติเมตร  

  ช่ือองค์กำร) 

๑. องค์ประกอบครบถ้วน ขนำดตำมวิธีปฏิบัติ 
๑.๑ มีองค์ประกอบครบถ้วน ขนำดตำมวิธีปฏิบัติ   
      ตั้งไว้ ณ จุดที่เหมำะสม (๓ คะแนน) 
๑ .๒  มี องค์ประกอบครบถ้ วน  ขนำดไม่ เป็ น 
      ตำมกำรปฏิบัติหรือจัดตั้งไว้ ณ จุดที่ไม่ 
      เหมำะสม  (๒ คะแนน) 
๑.๓ มีองค์ประกอบ ไม่ครบถ้วน  (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๒.๒ ธงองค์กำรฯ  
สีเดียวกับสีของธง
สถำนศึกษำ มีขนำด 
กว้ำง ๘๐ เซนตเิมตร        
ยำว ๑๒๐เซนติเมตร     
ปักตรำสัญลักษณ์  
ขนำด เส้นผ่ำศนูย์กลำง
ไม่น้อยกวา่ ๓0 
เซนตเิมตร และดำ้นลำ่ง
ปักช่ือสถำนศกึษำ แนว
ตรงอยู่ใตส้ญัลกัษณ์
อวท. โดยปกัช่ือ
ภำษำไทยด้ำนหนึ่งและ
ภำษำอังกฤษอีกดำ้น
หนึ่ง 
 

๒.  รูปร่ำง ขนำด ส ีถูกต้องตำมระเบียบ 
๒.๑  มี รูปร่ ำง ขนำด  สี  ถูกต้องตำมระเบี ยบ  
     สะอำด มีฐำนตั้ง เสำ หัวบัว ตั้ง ณ จุด 

      ที่เหมำะสม (๓ คะแนน) 
๒.๒  มี รูปร่ ำง ขนำด  สี  ถูกต้องตำมระเบี ยบ  
     สะอำด  ไม่มี ฐำนตั้ ง เสำ หั วบัว  หรือตั้ ง  
     ณ จุดที่ไม่เหมำะสม ( ๒ คะแนน )  

๒.๓ มีรูปร่ำง ขนำด สี ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ  
     (๑ คะแนน) 

๒.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      



-๑๒- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

2.เอกลักษณ์ 
ขององค์การฯ      
  (ต่อ) 

๒.๓  ค ำขวัญ  
เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติ 
มีสมรรถนะ อำชีวะ
บริกำร สร้ำง
มำตรฐำนชีวิต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ยึดมั่นหลักพอเพียง      
เคียงสังคมสมดลุ 
สู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน 

๓. ข้อควำมถูกต้อง ขนำดตัวอักษรเหมำะสมทั้ง  
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ     

๓.๑ มีข้อควำมถูกต้อง ขนำดตัวอกัษร 
      เหมำะสม และต ำแหน่งตดิตัง้ไว้ ณ จุดที ่
      เหมำะสม  (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีข้อควำมถูกต้อง ขนำดตัวอกัษร 
      ไม่เหมำะสม หรือต ำแหน่งตดิตั้งไว้ ณ จดุที ่
      ไม่เหมำะสม (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีข้อควำมไม่ถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี (๐ คะแนน)    

      

๒.๔ คติพจน ์ 
“มีคุณธรรม ล้ ำเลศิ
ควำมรู้  เป็นผู้
ช ำนำญ  บริกำรดี
เยี่ยม” 
 
 

๔. ข้อควำมถูกต้อง ขนำดตัวอักษรเหมำะสม 
๔.๑ มีข้อควำมถูกต้อง ขนำดตัวอกัษร 
      และต ำแหน่งติดตั้งไว้ ณ จุดที่ 
      เหมำะสม (๓ คะแนน) 
๔.๒ มีข้อควำมถูกต้อง ขนำดตัวอกัษร 
      หรือต ำแหน่งติดตั้งไว้ ณ จดุที่ 
      ไม่เหมำะสม (๒ คะแนน) 
๔.๓ มีข้อควำมไม่ถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

 

      

๒.๕ ค ำปฏิญำณ   
ข้อ ๑) ข้ำพเจ้ำจะ       

จงรักภักดีต่อชำติ    
ศำสนำ และ
พระมหำกษตัริย ์

ข้อ ๒) ข้ำพเจ้ำจะ      
บริกำรสังคมด้วย
จิตสำธำรณะ
อย่ำงแท้จริง 

ข้อ ๓)  ข้ำพเจ้ำจะ
ยึดมั่นในคติพจน์ 
และปฏิบตัิตำม 

   ค ำขวัญด้วยหลัก
จรรยำบรรณ
วิชำชีพ ของ
องค์กำรตลอดไป 

 
 
     

5. ข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษรเหมาะสม 
๕.๑ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร 
      และต าแหน่งติดตั้งไว้ ณ จุดที่ 
      เหมาะสม (๓ คะแนน) 
๕.๒ มีข้อความถูกต้อง ขนาดตัวอักษร  
     หรือต าแหน่งติดตั้งไว้ ณ จุดที ่
      ไม่เหมาะสม (๒ คะแนน) 
๕.๓ มีข้อความไม่ถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



-๑๓- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๒. เอกลักษณ ์
   ขององค์การ ฯ 
    (ต่อ) 

 ๒.๖ เครื่องแบบ
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน 

   เสื้อสูทแขนยำว 
   สกีรมท่ำ  
   เนคไท  สีประจ ำ

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรอำชีวศึกษำ
ปักตรำองค์กำรฯ   
ขนำดเส้นผ่ำ  
ศูนย์กลำง ๗ 
เซนติเมตร  

   ที่อกเสื้อด้ำนซ้ำย 

๖. จ ำนวนครบตำมต ำแหน่ง  
๖.๑ มจี ำนวนครบตำมต ำแหน่ง อยู่ในสภำพ 
      สมบูรณ ์(๓ คะแนน) 
๖.๒ มีจ ำนวนครบตำมต ำแหน่ง ไม่อยู่ใน 
      สภำพสมบูรณ ์(๒ คะแนน) 
๖.๓ มจี ำนวนไม่ครบตำมต ำแหน่ง  
      (๑ คะแนน ) 
๖.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๒.๗ สัญลักษณ์  ชำติ   
      ศำสนำ   
      พระมหำกษัตริย ์
  

๗. มีสญัลักษณ์ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตรยิ ์
๗.๑ มคีรบ ติดตั้งไว ้ณ ต ำแหน่งท่ีถูกต้อง 
      (๓ คะแนน) 
๗.๒ มคีรบ ตดิตั้งไว ้ณ ต ำแหน่งทีไ่ม่ถูกต้อง 
      (๒ คะแนน) 
๗.๓ มไีม่ครบ (๑ คะแนน) 
๗.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 
 

      

๓. การจัด 
   ส านักงาน 
 

๓.๑ ส ำนักงำนองค์กำรฯ 
เป็นสัดส่วน 

 

๑. สถำนท่ีส ำหรับกำรท ำงำนของ   
    คณะกรรมกำรด ำเนินงำนองค์กำรฯ 
๑.๑ มีพื้นท่ี ๑๐ ตำรำงเมตรขึ้นไป  
      (๓ คะแนน) 
๑.๒ มีพื้นท่ี ๗ - ๙  ตำรำงเมตร (๒  คะแนน) 
๑.๓ มีพื้นท่ีน้อยกว่ำ ๗ ตำรำงเมตร  
      (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๓.๒ โต๊ะ  เก้ำอี้
ส ำหรับกำรท ำงำน
ตำมต ำแหน่งและ
กำรประชุม 

๒. จ ำนวนโตะ๊ เก้ำอี้ส ำหรับกำรท ำงำนตำม 
 ต ำแหน่ง  และกำรประชุม 

๒.๑ มโีตะ๊ เก้ำอี ้ ครบตำมต ำแหน่ง และโต๊ะ       
ส ำหรับกำรประชุม เหมำะสม  (๓ คะแนน) 

๒.๒ มโีตะ๊ เก้ำอี ้ ครบตำมต ำแหน่งและโตะ๊
ส ำหรับประชุมไม่เหมำะสม  (๒ คะแนน) 

๒.๓ มีโตะ๊ เก้ำอี ้ไม่ครบตำมต ำแหน่ง  และโต๊ะ 
ส ำหรับประชุมไม่เหมำะสม (๑ คะแนน)  

๒.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 

      



-๑๔- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๓. การจัด 
   ส านักงาน(ต่อ) 
 

๓.๓ วสัดุ  อุปกรณ์      
เครื่องใช้  
ส ำนักงำน 

๓. มีวัสดุ  อุปกรณเ์ครื่องใช้ส ำนักงำน 
๓.๑ มีทะเบียนคมุ มีจ ำนวนเพียงพอ  พร้อม 
      ใช้งำน จัดเก็บเป็นระเบยีบตรวจสอบได้  
      เป็นปัจจุบัน (๓ คะแนน) 
๓.๒ มีทะเบียนคมุ มีจ ำนวนเพียงพอ  พร้อม 
      ใช้งำน จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ  
      (๒ คะแนน) 
๓.๓ มีทะเบียนคมุ มีจ ำนวนไม่เพยีงพอ   
      (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๓.๔ กำรรักษำควำม 
สะอำด  และ   
ควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภำยใน
ส ำนักงำน 

 

๔. มีกำรรักษำควำมสะอำด  และควำมเป็น 
    ระเบียบเรยีบร้อยภำยในส ำนักงำน 
๔.๑ สะอำด เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำร 
      ใช้งำน มีเวรดูแลควำมสะอำด และ 
      บันทึกปฏิบัติงำน  (๓ คะแนน) 
๔.๒ สะอำด เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำร 
     ใช้งำน มีเวรดูแลควำมสะอำด และไม่ม ี
      บันทึกปฏิบัติงำน (๒ คะแนน) 
๔.๓ สะอำด เป็นระเบียบ สะดวกต่อกำร 
      ใช้งำน ไม่มีเวรดูแลควำมสะอำด 
      (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไมส่ะอำด ไม่เป็นระเบยีบ  (๐ คะแนน) 
 

      

๔. เอกสารใน
ส านักงาน
องค์การฯ 

     ตามระเบียบ 
     งานสารบรรณ 
 

๔.๑ แผนปฏิบตัิงำน 
และโครงกำรของ
องค์กำรฯ ชมรม
วิชำชีพ และ 
ชมรมกิจกรรมอื่น
โดยจดัท ำเป็น
รูปเลม่ แยกออก
จำกแผนปฏิบตัิ
กำรประจ ำปีของ 
สถำนศึกษำ  

 

๑. มีแผนปฏิบัติงำนและโครงกำรขององค์กำรฯ  
ชมรมวิชำชีพ และชมรมกจิกรรมอืน่ 

๑.๑ มีกระบวนกำรจัดท ำแผนงำน  มีแผน  
      และน ำเสนอไดร้ับอนุมตัิตำมขั้นตอนครบถ้วน   
      สมบูรณ์ (๓ คะแนน) 
๑.๒ ไม่มีกระบวนกำรจัดท ำแผน มีแผน และได้รับ 
      อนุมัติ  ครบถ้วน (๒ คะแนน) 
๑.๓ ไม่มีกระบวนกำรจัดท ำแผน มีแผน และได้รับ 
      อนุมัติ ไม่ครบถ้วน (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



-๑๕- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. เอกสารใน
ส านักงาน
องค์การฯ 

     ตามระเบียบ 
     งานสารบรรณ 
     (ต่อ) 
 
 

๔.๒ ทะเบียนหนังสือ 
      รับ /ส่ง/ ค ำสั่ง / 
      ประกำศ และ 
      บันทึกข้อควำม  
      ขององค์กำรฯ  
      และชมรม 
      วิชำชีพ  
      ที่เป็นปัจจุบัน 

๒.  มีทะเบียนหนังสือ 
๒.๑ มีทะเบียนคมุ มีส ำเนำหนังสอืรับ /ส่ง/  
      ค ำสั่ง /ประกำศ และบันทึกข้อควำม  
      มีกำร  จัดเก็บอย่ำงเป็นระเบยีบ  
      ตรวจสอบได้โดยง่ำย (๓ คะแนน) 
๒.๒  มีทะเบียนคมุ มีส ำเนำหนังสอืรับ /ส่ง/  
       ค ำสั่ง /ประกำศ และบันทึกข้อควำม 
       มีกำรจัดเก็บอย่ำงไม่เป็นระเบียบ 
       ตรวจสอบยำก  (๒ คะแนน) 
๒.๓  มีทะเบียนคมุ ไมม่ีส ำเนำหนงัสือรับ / 
       ส่ง/ ค ำสั่ง /ประกำศ และบนัทึก 
       ข้อควำม  (๑ คะแนน) 
๒.๔  ไม่ม ี(๐ คะแนน) 

      

๔.๓  เอกสำรกำร  
    ประชุม 

 

๓. มีเอกสำรกำรประชุม 
๓.๑ มหีนังสือเชิญประชุม มีวำระกำรประชุม  
      มีบันทึกกำรประชุมตำมระเบยีบวำระ 
      ถูกต้อง มีรำยงำนกำรประชุม 
      มีครูที่ปรึกษำ นำยก ลงนำมรับรอง  
      (๓ คะแนน) 
๓.๒ มหีนังสือเชิญประชุม มีวำระกำรประชุม  
      มีบันทึกกำรประชุมตำมระเบยีบวำระ 
      ถูกต้อง  มีรำยงำนกำรประชุม  
      ไม่มีครูที่ปรึกษำ นำยก ลงนำมรับรอง  
       (๒ คะแนน) 
๓.๓ มหีนังสือเชิญประชุม มีวำระกำรประชุม   
      มีบันทึกกำรประชุม ไม่เป็นไปตำม 
      ระเบียบวำระ (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 

      

๔.๔ เอกสำรด ำเนิน 
     กิจกรรมเป็นไป 
     ตำมแผนที ่    
     ก ำหนด 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. มีเอกสำรด ำเนินกิจกรรมเป็นไปตำมแผนที ่
    ก ำหนด 
๔.๑ท ำกิจกรรมตำมแผน สรุปและรำยงำนผล 
     เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ ์ 
     (๓ คะแนน) 
๔.๒ ท ำกิจกรรมตำมแผน สรุปและรำยงำนผล 
      เป็นปัจจุบันไม่ครบถ้วน (๒ คะแนน) 
๔.๓ ท ำกิจกรรมตำมแผน สรุปและรำยงำนผล 
      ไม่เป็นปัจจุบัน (๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 

      



-๑๖- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. เอกสารใน
ส านักงาน 
องค์การฯ 

     ตามระเบียบ 
     งานสารบรรณ 
    (ต่อ) 
 

๔.๕ กำรประเมินผล    
กำรเข้ำร่วม
กิจกรรมชมรม
วิชำชีพของ
สมำชิก 

๕. มีสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ อวท.15)       
๖. มีประกาศผล (แบบ อวท.17)       
๗. มีค าร้องขอซ่อม (กรณีมผีู้ไม่ผ่าน)  
(แบบ อวท.18) 

      

๘. มีประกาศผลการซ่อม (กรณีมผีู้ไมผ่่าน)  
(แบบ อวท.19) 

      

๔.๖ แบบฟอรม์ต่ำงๆ 
(แ บ บ  อ วท .ต ำม ที่
ก ำหนด)  

๙. มีแบบฟอร์มต่ำงๆ 
๙.๑ มีแบบฟอร์มขององค์กำรฯ ท่ีถูกต้องตำม     
      ระเบียบฯ ครบถ้วน (๓ คะแนน) 
๙.๒ มีแบบฟอร์มขององค์กำรฯ ท่ีถูกต้องตำม 
      ระเบียบฯ ไม่ครบถ้วน  (๒ คะแนน) 
๙.๓ มีแบบฟอร์มขององค์กำรฯ ท่ีไม่ถูกต้อง 
      ตำมระเบียบฯ (๑ คะแนน) 
๙.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๔.๗ ระเบยีบแนว 
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับองค์กำรฯ  

๑๐. มรีะเบียบแนวปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งกับ 
      องค์กำรฯ 
 

      

๕.  แผนภูมิ /  
ป้ายนิเทศ 

๕.๑ แผนภูม ิ
      คณะกรรมกำร 
      บริหำรองค์กำรฯ  
      ตำมระเบียบและ 
      แนวปฏิบัติ   
      องค์กำรฯ  
    (แบบ อวท.02/1) 
 
 

๑. มีแผนภูมิคณะกรรมกำรบรหิำร 
     องค์กำรฯ 
๑.๑ มีรูปถ่ำย ช่ือ สกุล ต ำแหน่ง ถูกต้อง      
      ขนำดเหมำะสม มองเห็นได้ชดัเจน  
      (๓ คะแนน) 
๑.๒ มรีูปถ่ำย ช่ือ สกุล ต ำแหน่งถูกต้อง  
      ขนำดไม่เหมำะสม หรือมองเห็นได ้
      ไม่ชัดเจน (๒ คะแนน) 
๑.๓ มรีูปถ่ำย ช่ือ สกุล ต ำแหน่งไม่ถูกต้อง  
      (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 
 
 

      

๕.๒  แผนภูมิ   
       คณะกรรมกำร 
       ด ำเนินงำน  
      (แบบ อวท.๑๓) 

๒. มีแผนภูมิคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๒.๑ มรีูปถ่ำย ช่ือ สกุล ต ำแหน่งถูกต้อง  
      ขนำดเหมำะสม มองเห็นได้ชดัเจน  
      (๓ คะแนน) 
๒.๒ มรีูปถ่ำย ช่ือ สกุล ต ำแหน่งถูกต้อง  
      ขนำดไม่เหมำะสม หรือมองเห็นได ้
      ไม่ชัดเจน (๒ คะแนน) 
๒.๓ มรีูปถ่ำย ช่ือ สกุล ต ำแหน่งไม่ถูกต้อง  
      (๑ คะแนน) 
๒.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 
 
 
 

      



-๑๗- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๕. แผนภูม ิ/      
    ป้ายนิเทศ 
    (ต่อ) 

๕.๓  แผนภูมิ /  
ตำรำง / สถติิ
อื่นๆ(ปีปัจจุบัน)  

๓. มีแผนภูมิ / ตำรำง / สถิติอื่นๆ ประกอบด้วย 
สถิติกำรเงิน จ ำนวนสมำชิก ตำรำงสถิติ 

     ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกิจกรรมอื่น ๆ  
๓.๑ มคีรบถ้วนสมบูรณ์ (๓ คะแนน)  
๓.๒ มคีรบถ้วน  ๒ รำยกำร (๒ คะแนน) 
๓.๓ ม ีเพียงอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 

      

๕.๔  แผนภูมติำรำง  
       ปฏิทินปฏิบัติ 
       กิจกรรม 
 

๔. มีแผนภูมติำรำงปฏิทินปฏิบัติกจิกรรม 
๔.๑ มีก ำหนดกิจกรรม วันที ่สถำนท่ี และ 
      ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขนำดเหมำะสม 
      มองเห็นได้ชัดเจน (๓  คะแนน) 
๔.๒ มีก ำหนดกิจกรรม วันที ่สถำนท่ี และ 
      ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ขนำดไม่เหมำะสม  
      หรือมองเห็นไม่ชัดเจน (๒ คะแนน) 
 ๔.๓ มไีม่ครบทุกกิจกรรม หรือครบ 
       แต่ไม่ก ำหนดกิจกรรม วันท่ี สถำนท่ี 
       และผู้รบัผิดชอบกิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๔.๔ ไม่ม ี(๐  คะแนน) 

      

๕.๕ บอร์ด 
     ประชำสัมพันธ์  
     ขนำดไม่น้อย   
     กว่ำกว้ำง ๖๐  
     เซนติเมตร    
     ยำว ๑๒๐  
     เซนติเมตร  
 

๕. มีบอรด์ประชำสัมพันธ์  
๕.๑ ขนำดเหมำะสม มีกำรใช้งำนจริง 
      เป็นปัจจุบัน ต ำแหน่งท่ีติดตั้งเหมำะสม  
      (๓  คะแนน) 
๕.๒ ขนำดเหมำะสม มีกำรใช้งำนจริง ไม่เป็น 
      ปัจจุบัน หรือต ำแหน่งที่ติดตัง้ 
      ไม่เหมำะสม (๒  คะแนน) 
๕.๓ ขนำดไมเ่หมำะสม หรือไม่มีกำรใช้งำน 
      จริง (๑ คะแนน)  

๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



-๑๘- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๖. การเงิน ๖.๑ งบประมำณใน 

กำรจัดกิจกรรมมี
แ ผ น ก ำ ร ใ ช้
จ่ ำ ย เ งิ น ต ำ ม ที่
ได้รับกำรจัดสรร
จำกสถำนศึกษำ 

       
 

๑. มีแผนกำรใช้จ่ำยเงิน 
๑.๑ จัดสรรถูกต้องและใช้จ่ายเป็นไปตามแผนและ

แนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การฯ ข้อ 
123(2)  (๓  คะแนน)  

1.2 จัดสรรถูกต้องและใช้จ่ำยไม่เป็นไปตำมแนว
ปฏิบั ติ ป ระกอบระเบี ยบ องค์การฯ  ข้ อ 
123(2)  (๒  คะแนน)  

๑.๓ จัดสรรไม่ถูกต้องและใช้จ่ายไม่เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การฯ ข้อ 
1 2 3 (2 ) แ น วป ฏิ บั ติ ข อ งอ งค์ ก า ร ฯ            
(๑  คะแนน)  

1.4 ไม่มี (0 คะแนน) 

      

๖.๒ หลักฐำนกำรขอ
อ นุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น  
(แบบ อวท. ๒๐) 

๒. มีกำรขออนุมตัิใช้เงิน กำรใช้เงินเป็นไปตำม
แผน และมีกำรเก็บเอกสำรอย่ำงเป็นระบบ  

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

      

๖.๓ บัญชีรำยรับ- 
      รำยจ่ำยเป็น 
      ปัจจุบัน 
      (แบบ อวท.๒1) 
 

๓. มีบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย 
๓.๑ มีรำยกำรรับ-จ่ำยเงินถูกต้อง แสดง 
     ยอดเงินคงเหลือประจ ำเดือน   เป็น   
     ปัจจุบนั (๓ คะแนน) 
๓.๒ มรีำยกำรรับ-จ่ำยเงินถูกต้อง แสดง 
      ยอดเงินคงเหลือประจ ำเดือน ไม่เป็น 
      ปัจจุบัน (๒ คะแนน) 
๓.๓ มรีำยกำรรับ-จ่ำยเงินไม่ถูกตอ้ง   
      (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 

      

๖.๔  ทะเบียนคุม
กำรใช้จ่ำยเงิน
กิจกรรม 

    (แบบ อวท. ๒2) 
 

๔. มีทะเบยีนคุมกำรใช้จ่ำยเงินกิจกรรม 
๔.๑ มีสมดุทะเบยีนคุมที่ตรวจสอบได้ และ 
      เป็นปัจจุบัน (๓ คะแนน) 
๔.๒ มีสมดุทะเบยีนคุมที่ตรวจสอบได ้
      แต่ไม่เป็นปจัจุบัน (๒ คะแนน) 
๔.๓ มีสมดุทะเบยีนคุมที่ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ 
      ไม่ได ้(๑ คะแนน) 
๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      



-๑๙- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๖. การเงิน 
     (ต่อ) 

๖.๕ กำรสรุปรำยงำน   
      ฐำนะทำง     
      กำรเงิน 
      ขององค์กำรฯต่อ 
      ประธำนคณะ 
      กรรมกำร 
      บริหำรองค์กำรฯ 
    (แบบอวท. 23) 

๕. มีสรุปรำยงำนฐำนะทำงกำรเงิน 
๕.๑ มีกำรด ำเนินกำร ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง  
      มีหลักฐำนถูกต้อง ตรงตำมก ำหนดเวลำ 
      (๓ คะแนน) 
๕.๒ มีกำรด ำเนินกำร ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
      มีหลักฐำนถูกต้อง แต่ไม่ตรงตำม     
      ก ำหนดเวลำ (๒ คะแนน) 
๕.๓ มีกำรด ำเนินกำร ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
       มีหลักฐำนไม่ถูกต้อง (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่ม ี (๐ คะแนน) 
 

      

๗.  ครูที่ปรึกษา
องค์การฯ 

๗.๑ กำรประกำศ
แต่งตั้งครูที่
ปรึกษำ
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน
องค์กำรฯ 

     

๑.มีประกำศแต่งตั้งครูที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนองค์กำรฯ เป็นปจัจุบัน  

    (แบบ อวท. ๑๓) 

      

๒.มีประกำศแต่งตั้งครูที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนชมรมวิชำชีพ และชมรมอื่น ๆ 

    เป็นปัจจุบัน (แบบ อวท. ๐๕, แบบ อวท.
05/1) 

      

๗.๒ กำรปฏิบตัิงำน
ภำยใต้บทบำททีไ่ด้รับ 
มอบหมำย 

๓. มีกำรปฏิบัติงำนภำยใตบ้ทบำททีไ่ด้รับมอบหมำย 
๓.๑ มีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำ จำกรำยงำนกำร

ประชุม และ/หรือบันทึกของครูที่ปรึกษำ  และ/
หรือกำรติดตำมนิเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๕  
ของจ ำนวนกิจกรรม (๓ คะแนน)  

๓.๒ มีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำ จำกรำยงำนกำร
ประชุม และ/หรือบันทึกของครูที่ปรึกษำ และ/
หรือกำรติดตำมนิเทศร้อยละ ๕๐ – ๗๔ ของ
จ ำนวนกิจกรรม (๒ คะแนน)  

๓.๓ มีหลักฐำนกำรให้ค ำปรึกษำ จำกรำยงำนกำร
ประชุมหรือบันทึกของครูที่ปรึกษำและ/หรือ
กำรติดตำมนิเทศน้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของ
จ ำนวนกิจกรรม  ( ๑ คะแนน) 

๓.๔ ไม่มี ( ๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



-๒๐- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๘. คณะกรรม 
การชมรมวิชาชีพ
,คณะกรรมการ
ด าเนินงาน และ
สมาชิกองค์การฯ 

๘.๑ กำรได้มำซึ่ง 
  คณะกรรมกำร   
  ด ำเนินงำน 
  ชมรมวิชำชีพฯ     
  (แบบ อวท.07,   
  อวท.07/1,อวท.  
  08,อวท.09) 
 

๑. วิธีกำรได้มำซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนชมรม
วิชำชีพฯ 
๑.๑ มีประกำศรับสมัคร  ก ำหนดวันเลือกตั้ ง   
     ด ำเนินกำรเลือกตั้ง มีรำยงำนผลกำรเลือกตั้ง   
     ครบทุกชมรม (๓ คะแนน ) 
๑.๒ ไม่มีประกำศรับสมัคร  หรือไม่ก ำหนดวัน 
     เลือกตั้ง  ด ำเนินกำรเลือกตั้ง มีรำยงำนผลกำร  
     เลือกตั้ง ครบทุกชมรม  (๒ คะแนน) 

๑.๓ ไม่มีประกำศรับสมัคร  หรือไม่ก ำหนดวัน 
      เลือกตั้ง  ด ำเนินกำรเลือกตั้ง มีรำยงำน 
      ผลกำรเลือกตั้ง ไม่ครบทุกชมรม  
      (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๘.๒ กำรได้มำซึ่ง 
     คณะกรรมกำร 

ด ำเนินงำน
องค์การฯ  
(แบบ อวท.11, 
อวท.11/1, 
อวท.12, อวท.
13) 

๒. วิธีกำรได้มำซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
องค์กำรฯ  
๒.๑ มปีระกำศรับสมัคร  ก ำหนดวันเลือกตั้ง   
      ด ำเนินกำรเลือกตั้ง มีรำยงำนผลกำร 
      เลือกตั้ง (๓ คะแนน) 
๒.๒ ไม่มีประกำศรับสมัคร  หรือไม่ก ำหนด 
      วันเลือกตั้ง  ด ำเนินกำรเลือกตั้ง  
      มีรำยงำนผลกำรเลือกตั้ง (๒ คะแนน) 
๒.๓ ไม่มีประกำศรับสมัคร  หรือไม่ก ำหนด 
      วันเลือกตั้ง  ไม่ด ำเนินกำรเลอืกตั้ง  
      มีเพียงรำยงำนผลกำรเลือกตัง้  
      (๑ คะแนน) 
๒.๔ ไม่มี ( ๐ คะแนน ) 

      

๘.๓  กำรเป็น
สมำชิกใหม่ของ
องค์กำรฯ    
(อวท.10, อวท.
26)     

 

๓. วิธีกำรเป็นสมำชิกใหม่ขององค์กำรฯ 
๓ .๑  สมัครเป็นสมำชิกองค์ กำร  มีหมำยเลข 
      ท ะ เบี ย น ส ม ำ ชิ ก  แ ล ะ ก ำร เข้ ำ ร่ ว ม รั บ 
      กำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่  ขององค์กำรฯ  
      ครบทุกชมรม ( ๓ คะแนน ) 
๓.๒ สมัครเป็นสมำชิกองค์กำร ไม่มีหมำยเลข 
      ท ะ เบี ย น ส ม ำ ชิ ก  แ ล ะ ก ำร เข้ ำ ร่ ว ม รั บ 
      กำรปฐมนิ เทศสมำชิกใหม่ขององค์กำรฯ  
      ครบทุกชมรม ( ๒ คะแนน ) 
๓ .๓  ไม่ ส มั ค ร เป็ น ส ม ำ ชิ ก อ งค์ ก ำ ร  ไม่ มี 
      ห ม ำ ย เล ข ท ะ เบี ย น ส ม ำ ชิ ก  แ ล ะ ก ำ ร 
      เข้ำร่วมรับกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ของ 
      องค์กำรฯ ครบทุกชมรม ( ๑ คะแนน )  
๓.๔ ไม่มี ( ๐ คะแนน ) 
 
 
 

      



-๒๑- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๙.การจัดประชุม 
   วิชาการ 
   องค์การฯ  
   ระดับ   
   สถานศึกษา 

๙.๑  มีแผนงำน
โครงกำร 

๑. มีแผนงำน / โครงกำรที่ไดร้ับอนุมัติแล้ว       

๙.๒  ค ำสั่ง   
    มอบหมำยหน้ำท่ี 

๒. มีค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าทีท่ั้งค าสั่ง
สถานศึกษาและประกาศขององค์การฯ (แบบ 
อวท.31)  

      

๙.๓ มีกำรประชุม 
      คณะกรรมกำร  
      ด ำเนินงำน 
      ตำมแนวปฏิบัติ   
      ของระเบียบ 
      งำนสำรบรรณ 

๓. มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓.๑ มีหนังสือเชิญประชุม มีระเบียบวำระกำร

ประชุม มบีันทึกกำรประชุมตำมวำระ 
      ที่ก ำหนดถูกต้อง มีสรุปและรำยงำนกำร

ประชุม มนีำยกองค์กำรและครูที่ปรึกษำ 
      ลงนำมรับรองครบ  (๓ คะแนน) 
๓.๒  มีหนังสือเชิญประชุม มีวำระกำรประชุม  
       มีบันทึกกำรประชุมตำมระเบียบวำระถูกต้อง  

มีรำยงำนกำรประชุม ไม่มี นำยกองค์กำรและ
ครูที่ปรึกษำ ลงนำมรับรอง(๒ คะแนน) 

 ๓.๓ มีหนังสือเชิญประชุม มีวำระกำรประชุม 
       มีบันทึกกำรประชุมไม่เป็นไปตำมระเบียบ

วำระ (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่ม ี(๐ คะแนน) 

      

๙.๔  กำร
ประชำสมัพันธ์ 

๔.  มีกำรประชำสมัพันธ์ 
๔.๑ มีขอ้ควำมกำรประชำสมัพันธ์ชัดเจนไดร้ับกำร  
      อนุญำตจำกสถำนศึกษำทั้งภำยในและ 
      ภำยนอกสถำนศึกษำ รวมกันไม่น้อยกว่ำ  
      ๓  ช่องทำง  (๓ คะแนน) 
๔.๒ มีข้อควำมกำรประชำสมัพันธ์ชัดเจนไดร้ับกำร 
      อนุญำตจำกสถำนศึกษำทั้งภำยในและ 
      ภำยนอกสถำนศึกษำรวมกันน้อยกว่ำ  
      ๓ ช่องทำง (๒ คะแนน) 
๔.๓ มีข้อควำมกำรประชำสัมพันธ์ชัดเจนไม่ได้รับ

กำรอนุญำตจำกสถำนศึกษำทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ (๑ คะแนน) 

๔.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๙.๕ รูปแบบ กำรจดั 
     ประชุมวิชำกำร 
     องค์กำรฯ 

๕. รูปแบบ กำรจัดประชุมวิชำกำรองค์กำรฯ 
๕.๑ จัดประชุมถูกต้องตำมรูปแบบองค์กำรฯ   
      มี ห ลั ก ฐ ำน ก ำ ร ป ระ ก วด แ ล ะ แ ข่ งขั น 
      (๓ คะแนน) 
๕.๒ จัดประชุมถูกต้องตำมรูปแบบองค์กำรฯ   
      ไม่มีหลักฐำนกำรประกวดและแข่งขัน 
      (๒ คะแนน) 
๕.๓ จดัประชุมไม่ถูกต้องตำมรปูแบบ 
      องค์กำรฯ  ไม่มีหลักฐำนกำรประกวด 
      และแข่งขัน (๑ คะแนน) 
๕.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      



-๒๒- 
 
องค์ประกอบใน

การประเมิน 
ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 

ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๙. การจัด    
    ประชุม    
    วิชาการ 
    องค์การฯ    
    ระดับ 
    สถานศึกษา 
     (ต่อ) 

๙.๖ สมำชิกเข้ำร่วมทุก 
      กิจกรรมทั้งหมดใน 
      กำรประชุมวิชำกำร 
      องค์กำรฯ 

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

      

๙. การจัด 
    ประชุม 
    วิชาการ 
    องค์การฯ  
    ระดับ 
    สถานศึกษา 
     (ต่อ) 

๙.๗ งบประมำณ 7. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตาม
แผน และมีการเก็บเอกสารอย่างเป็น
ระบบ  

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

      

๙.๘  สรุปรำยงำนผล ๘. มีสรุปรำยงำนผล 
๘.๑ มเีครื่องมือประเมินผลกำรจดักิจกรรม    
      มีเอกสำรสรุปรำยงำนผล  มสีรุป 
      ข้อเสนอแนะกำรจัดกิจกรรม ครบ  
       (๓ คะแนน) 
๘.๒ มเีครื่องมือประเมินผลกำรจดักิจกรรม  
      มีเอกสำรสรุปรำยงำนผล ไมม่ีสรุป 
      ข้อเสนอแนะกำรจัดกิจกรรม  
      (๒ คะแนน) 
๘.๓ มเีครื่องมือประเมินผลกำรจดักิจกรรม  
      ไม่มีเอกสำรสรุปรำยงำนผล  ไม่มสีรุป 
       ข้อเสนอแนะกำรจัดกจิกรรม  
       (๑ คะแนน) 
๘.๔ ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 

      

 
 
 
 
 /แบบประเมิน... 



-๒๓- 
 

 
 

แบบประเมินตอนที่ ๒  การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสขุ 

เป้าหมายที่  ๑  :           การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข 
เป้าหมายที่  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 แผนงำน 
      โครงกำร 

 ๑. มีแผนงำนและโครงกำรที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมแบบท่ีก ำหนด 
(เป็นโครงกำรทีเ่ขียนครบถ้วน เขียนถูกต้อง และผ่ำนกำร
อนุมัติแล้ว) 
๑.๑ ปฏิบัตไิด้ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๑.๒ ปฏิบัตไิด้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัตไิด้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๑.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

 

      

๑.๒ ค ำสั่ง    
      มอบหมำย 
      หน้ำท่ี 

๒. มีค ำสั่งแต่งตั้งมอบหมำยหน้ำที ่ทั้งค ำสั่งสถำนศึกษำ และ   
   ประกำศขององค์กำรฯ (แบบ อวท.31) ถูกต้องตำมระเบยีบฯ 

๒.๑ ปฏิบัตไิด้ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๒.๒ ปฏิบัตไิด้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๒.๓ ปฏิบัตไิด้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๒.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

 

      

๑.๓ กำร 
    ประชุม 
    คณะกรรมกำร 
    ด ำเนินงำน 
    ตำมโครงกำร 

๓. มีเอกสำรประกอบกำรประชุม 
 (มีหนังสือขออนุญำตจัดประชุม มีหนังสือเชิญประชุม มีวำระ
กำรประชุม มบีันทึกกำรประชุมตำมระเบียบวำระถูกต้อง   
มีรำยงำนกำรประชุมยึดตำมระเบียบงำนสำรบรรณ  
มีนำยกฯ และครูที่ปรึกษำ ลงนำมรับรอง ) 
๓.๑ ปฏิบัตไิด้ครบทั้ง ๖ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๓.๒ ปฏิบัตไิด้ ๔ – ๕ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๓.๓ ปฏิบัตไิด้ ๑ – ๓  องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๓.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

 
 
 

      

ปม. ๓ 

/๒. กำรด ำเนินงำน... 



-๒๔- 
 

ลักษณะงาน ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด 
ปริมาณ คุณภาพ 
๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๒. การ 
   ด าเนินงาน 

 ๒.๑ กำร 
    ประชำสัมพันธ์  
    กำรจัดกิจกรรม  
    โครงกำร 

๑. มีข้อควำมกำรประชำสัมพันธ์ชัดเจน ได้รับกำรอนุญำตจำก 
    สถำนศึกษำท้ังภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ  

 รวมกันไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำง 
   ๑.๑ ปฏิบัตไิดค้รบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 

๑.๒ ปฏิบัตไิด้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัตไิด้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

 

     

 

๒.๒ ก ำหนด 
      กำรจัด     
      กิจกรรม 

๒. มีเอกสำรหลักฐำนที่สอดคล้องกับกิจกรรม เช่น ก ำหนดกำร  
    ตำรำงกำรฝึกอบรม เกณฑ์ กตกิำ หนังสือประสำนงำน ฯลฯ 
 

     
 

๒.๓ กำรจัด 
      กิจกรรม 

๓. มีหลักฐำนกำรจดักิจกรรม 
    (มีรูปถ่ำยกำรด ำเนินงำน เอกสำรประกอบกำรจัดกจิกรรม  
    กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
 

  

   

 

๒.๔.สมำชิกเข้ำ 
      ร่วมกิจกรรม 

๔. มีหลักฐำนสมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรมตำมเปำ้หมำยของโครงกำร 
๔.๑ สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร ๖๐ - ๑๐๐%   (๓ คะแนน) 
๔.๒ สมำชิกเข้ำร่วมโครงกำร ๔๐ - ๕๙%     (๒ คะแนน) 
๔.๓ น้อยกว่ำ  ๔๐%                             (๑ คะแนน) 
๔.๔  ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๒.๕ งบประมำณ 
(แบบ อวท.20, 
อวท.21, อวท.
22,อวท.23) 

5. มีการขออนุมัติใช้เงิน การใช้เงินเป็นไปตามแผน และมีการเก็บ 
    เอกสารอย่างเป็นระบบ  
5.๑ ถูกต้องครบ ๓ องค์ประกอบ 
      (๓  คะแนน)    
5.๒ ถูกต้อง ๒ องค์ประกอบ  
      (๒  คะแนน) 
5.๓ ถูกต้อง ๑ องค์ประกอบ  
     (๑  คะแนน) 
5.๔ ไม่ม ี(๐  คะแนน)  

      

๓. การ   
   ประเมินผล 

๓.๑ เครื่องมือ 
      ประเมิน 

๑. มีเครื่องมือกำรประเมินกจิกรรม 
    (เครื่องมือกำรประเมินสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์  
    ครบตำมที่ระบไุว้ในโครงกำร  ถูกต้องตำมระเบียบวิธีวิจัย) 

๑.๑ ปฏิบัตไิด้ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๑.๒ ปฏิบัตไิด้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๑.๓ ปฏิบัตไิด้ ๑ องค์ประกอบ (๑ คะแนน) 
๑.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      
 
 
 
 
 

๓.๒ สรุป 
      รำยงำนผล 
      กำรจัด 
      กิจกรรม 

๒. มีเอกสำรสรุปรำยงำนผลตำมทีก่ ำหนด 
    มีบันทึกกำรรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำน เอกสำรสรุปเป็น   
    รูปเล่ม ถูกต้องครบถ้วน ตำมกระบวนกำร (PDCA) 

๒.๑ ปฏิบัตไิด้ครบทั้ง ๓ องค์ประกอบ (๓ คะแนน) 
๒.๒ ปฏิบัตไิด้ ๒ องค์ประกอบ (๒ คะแนน) 
๒.๓ ปฏิบัตไิด้ ๑ องค์ประกอบ  (๑ คะแนน) 
๒.๔ ไม่มี (๐ คะแนน) 

      



-๒๕- 
 
 

แบบประเมินตอนที่ ๓ 
คุณภาพการด าเนินกิจกรรมและการจัดนิทรรศการ 

  

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

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

๑.๑ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพ 
     ในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 

๑) กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพฯ 
๒) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
๓) กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน 
๔) กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๕) กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร ์
๖) กำรประกวดผลงำนสมำชิกดีเดน่ 
๗) กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น 
๘) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำอำชีวะเกมส ์
๙) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี    
    วิสำมัญ  

มีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
- เข้ำร่วม ๖ กิจกรรมขึ้นไป       
  (๓ คะแนน) 
- เข้ำร่วม ๓ - ๕ กิจกรรม   
  (๒ คะแนน) 
- เข้ำร่วม ๑ - ๒ กิจกรรม              
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๑.๒ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพ 
      ในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับภำค 

๑) กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพฯ 
๒) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
๓) กำรแข่งขันทักษะพื้นฐำน 
๔) กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๕) กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร ์
๖) กำรประกวดผลงำนสมำชิกดีเดน่ 
๗) กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น 
๘) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำอำชีวะเกมส ์
๙) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี    
    วิสำมัญ 

มีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
- เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร

องค์กำรนักวิชำชีพฯ และ
เข้ำร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีก  
๔  กิจกรรมขึ้นไป  
(๓ คะแนน) 

- เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร
องค์กำรนักวิชำชีพฯ และ  
 เข้ำร่วมกิจกรรมอื่น ๆ อีก  
๓ กิจกรรม (๒ คะแนน) 

- เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร  
   องค์กำรนักวิชำชีพ ฯ และ     
   เข้ำร่วมกิจกรรมอื่น ๆ  
   น้อยกว่ำ ๓ กิจกรรม 
   (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปม. ๔ 



-๒๖- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวชี้วัด ปริมาณ คุณภาพ 

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

๑.๓ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทยระดับชำต ิ

๑) กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพฯ 
๒) กำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ 
๓) กำรแข่งขันทักษะพืน้ฐำน 
๔) กำรประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
๕) กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร ์
๖) กำรประกวดผลงำนสมำชิกดีเดน่ 
๗) กำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่น 
๘) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำอำชีวะเกมส ์
๙) กำรเข้ำร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี    
    วิสำมัญ 

มีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
- เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร   
  องค์กำรนักวิชำชีพฯ และ 
  กิจกรรมอื่น ๆ อีก ๒ กิจกรรม 
  ขึ้นไป (๓ คะแนน) 
- เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรองค์กำร

นักวิชำชีพฯ และกิจกรรมอื่นๆ 
อีก ๑ กิจกรรม  
(๒ คะแนน) 

- เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 
  องค์กำรนักวิชำชีพฯ  
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

      

๑.๔ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกับ หน่วยงำน
ภำยนอกสถำนศึกษำ  

มีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรม   
- เข้ำร่วม ๖  กิจกรรมขึ้น ไป   
   (๓ คะแนน) 
- เข้ำร่วม ๓ - ๕ กิจกรรม   
  (๒ คะแนน) 
- เข้ำร่วม ๑ - ๒ กิจกรรม  
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๒.รางวัลที ่
ได้รับจาก  

   การจัด
กิจกรรมตาม
แผนงาน
โครงการ 

   และมี
หลักฐาน 

   การส่งเข้า
ประกวด 
แสดง แข่งขัน 

   และมีผลให้
ได้รับรางวัล
ตามที่ก าหนด  

 
 
 
 
 

๒.๑ รำงวัลที่สมำชิกไดร้ับจำก 
     กำรประกวด / แสดง / แข่งขัน 

ระดับจังหวัด พิจำรณำเฉพำะ  
     รำงวัลชนะเลิศ  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
  
 

๑. รำงวัล / ประกำศ /  
   เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือ 
   อื่น ๆ ที่ได้รับจำกกำรประกวด  
   ระดับจังหวัด   (ภำยใน อศจ.) 
    - มี ๖ รำงวัลขึ้นไป  
     (๓  คะแนน)  
    - มี ๒ - ๕  รำงวัล   
      (๒  คะแนน) 
    - มี ๑ รำงวัล  (๑  คะแนน) 
    - ไม่มี   (๐  คะแนน)  
 

      

 



-๒๗- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 
๒.รางวัลที ่
ได้รับจาก   
การจัดกิจกรรม
ตามแผนงาน
โครงการและมี
หลักฐานการส่ง
เข้าประกวด
แสดง แข่งขัน
และมีผลให้
ได้รับ 
รางวัลตามที่
ก าหนด (ต่อ) 
 

 ๒.๒ รำงวัลที่สมำชิกได้รบัจำกกำรประกวด/
แสดง / แข่งขัน ระดับภาค พิจำรณำ
เฉพำะ  

     รำงวัลชนะเลิศ  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 

๒. รำงวัล / ประกำศ / เกียรติ
บัตร หนังสือรับรอง หรืออ่ืน ๆ ที่
ไ ด้ รั บ จ ำ ก ก ำ ร ป ร ะ ก ว ด   
ระดับภำค 
     - มี ๕  รำงวัลขึ้นไป  
       (๓  คะแนน) 
     - มี ๒ - ๔  รำงวัล   
       (๒  คะแนน) 
     - มี ๑  รำงวัล    
      (๑  คะแนน) 
     - ไม่มี  (๐  คะแนน) 
 

      

๒.๓ รำงวัลที่สมำชิกไดร้ับจำก 
กำรประกวด / แสดง /แข่งขัน  

     ระดับชาติ พิจำรณำเฉพำะ  
     รำงวัลชนะเลิศ  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔  
     รำงวัลชมเชย 
    

๓ .  ร ำ ง วั ล  / ป ร ะ ก ำ ศ  /  
เกียรติบัตร หนังสือรับรอง หรือ
อื่น ๆ ท่ีได้รับจำก  กำรประกวด  
ระดับชำติ   
   - มี ๓  รำงวัลขึ้นไป   
     (๓ คะแนน) 
   - มี ๒  รำงวัล  (๒ คะแนน) 
   - มี ๑  รำงวัล  (๑ คะแนน) 
   - ไม่มี    (๐  คะแนน) 
 

      

๓. รางวัลที่
ได้รับจากการจัด
และเข้าร่วม
กิจกรรมอื่นๆ 

 ๓.๑ รำงวัลที่สมำชิกได้รบัจำก 
หน่วยงำนของรัฐ / เอกชน /  
หรือ  อ่ืน ๆ  พิจำรณำเฉพำะ  

     รำงวัลชนะเลิศ  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  
     รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 

 

๔. รำงวัล / ประกำศ /  
เกียรติบตัร หนังสือรับรอง หรือ
อื่น ๆ  ท่ีได้รับจำกกำรประกวด   
   - มี ๓  รำงวัลขึ้นไป  

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

      

 

 

 

 

 

 

 



-๒๘- 
 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. ชมรมวิชาชีพ
ดีเด่น 

๔.๑ สถำนภำพของชมรม  
  ๑ ) ประกำศตั้ งชมรมถูกต้ อ งตำม 
      ระเบียบฯ (แบบ อวท.01/2 ,  
      อวท.04) 
  ๒) กรรมกำรด ำเนินงำนถูกต้องตำม 

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

  ๓) มีสถำนที่ปฏิบัติงำน/สถำนที่ติดต่อ 
      ประสำนงำน/ที่ท ำกำรชมรม 

๑. หลักฐำนกำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรครบ ๓ ข้อ  

(๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๒ ข้อ  

(๒ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๑ ข้อ   

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี  (๐ คะแนน) 

 

      

๔.๒ สภำพกำรด ำเนินงำนของชมรม 
   ๑) มีแผนปฏิบัติงำนจดักิจกรรม/ 
       โครงกำรของชมรม ประจ ำปี 
   ๒) มีปฏิทินปฏิบัติงำนจดักิจกรรม/ 
       โครงกำรของชมรม 
   ๓) มีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำร 
       ด ำเนินงำนชมรมอย่ำงเป็นระบบ 
  ๔) มีกำรจัดเก็บเอกสำรประกอบกำร 
      ด ำเนินงำนชมรมถูกต้อง 
  ๕) มีเอกสำรทำงบญัชีควบคุมกำรใช้ 
      จ่ำยงบประมำณชมรม 
  ๖) มีกำรจัดเก็บเอกสำรกำรใช้จำ่ย 
      งบประมำณของชมรม 
  ๗) จัดท ำสรุป รำยงำนสถำนะทำงกำร 
      เงินของชมรมต่อเนื่อง 
  ๘) กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของคณะกรรมกำร 
      ชมรมต่อเนื่อง เป็นปัจจุบัน 
  ๙) มีบันทึกกำรนิเทศ/ให้ค ำแนะน ำ/ 
      ดูแลของครูที่ปรึกษำชมรม 
 

๒. หลักฐำนกำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรครบ ๗ - ๙ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๔ - ๖ ข้อ      
  (๒ คะแนน) 
- มีกำรด ำเนินกำร ๑ - ๓ ข้อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๒๙- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๔. ชมรมวิชาชีพ
ดีเด่น (ต่อ) 

๔.๓ ผลงำนดีเด่นของชมรมวิชำชีพ 
  ๑) รำงวัลของชมรมที่ได้รับจำกกำรจัด   
      กิจกรรม/โครงกำรของชมรม 
  ๒) ร้อยละของสมำชิกชมรมผ่ำนกำร 
      ประเมินผลกิจกรรมประจ ำภำคเรียน 
      ไม่น้อยกว่ำ ๘๕ %  (แบบ อวท.๑๗) 
 ๓ ) จ ำน วนกิ จก รรม /โค รงก ำรต ำม 
      แผนปฏิบัติงำนของชมรม ไม่น้อยกว่ำ  
      ๒ โครงกำร 
  ๔ ) กระบวนกำรจัดกิ จกรรมแต่ ล ะ 
      โครงกำรครบทุกข้ันตอน (PDCA) 
  ๕) สมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรมที่ชมรมจัดทุก 
      โครงกำรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ ๘๕% 
      โดยดูจำกแบบรำยงำนผลโครงกำร 
  ๖) มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรจัดกิจกรรม 
      ของชมรมทุกโครงกำร 
 

๓. ผลกำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรครบ ๕ - ๖ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๓ - ๔ ข้อ      
  (๒ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๑ - ๒ ข้อ      
  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

      

๔.๔ มีกระบวนกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งชมรม 
      ดีเด่น 
    ๑) ต้องมีกำรยื่นใบสมัคร 
        (แบบ อวท. 27) 
     ๒) ต้องมีประกาศแต่งตั้งกรรมการ 
         ประเมิน (แบบ อวท.28)  

๓.) ต้องมีหลักฐานรายงานผลการ
คัดเลือก (แบบ อวท. 29)  

๔) ต้องมีประกาศผลการคดัเลือก
ชมรมวิชาชีพ ดีเด่น (แบบ อวท.๓0) 

๔. กำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๓ ข้อ 

(๒ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๑ - ๒ ข้อ     

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๕. กิจกรรม
องค์การนัก
วิชาชีพดีเด่น 

๕.๑ กระบวนกำรจัดกิจกรรมที่เหมำะสม 
(กิ จ ก ร ร ม / โค ร ง ก ำ ร ที่ ส ม ำ ชิ ก ทั้ ง
สถำนศึกษำเข้ำร่วมกิจกรรม) 
๕.๑.๑ ขั้นวำงแผน 
     ๑) มีแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมใน 
         แผนประจ ำป ี
    ๒) มีค ำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรด ำเนิน 
         กิจกรรม 
    ๓) มีกำรประชุมกรรมกำรด ำเนิน 
        กิจกรรม 
 

๑. กำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนนิกำรครบ ๓ ข้อ  
(๓ คะแนน) 

- ด ำเนินกำร ๒ ข้อ      
(๒ คะแนน) 

- ด ำเนินกำร ๑ ข้อ  
(๑ คะแนน) 

- ไม่มี  (๐ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

      

 



-๓๐- 
 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 
ปริมาณ คุณภาพ 

๑ ๐ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๕. กิจกรรม
องค์การนัก
วิชาชีพดีเด่น 
 (ต่อ) 

๕.๑.๒ ขั้นด ำเนินงำน 
    ๑) มีกำรประชำสมัพันธ์กิจกรรม 
    ๒) มีเอกสำรประกอบกำรด ำเนินงำน 
    ๓) มีหลักฐำนกำรจดักิจกรรม 
    ๔) มีหลักฐำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของ 
        สมำชิกไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๕ ของ 
        สมำชิกองค์กำร  
 

๒. กำรด ำเนินกำร 
 - ด ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ  
  (๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๒ - ๓ ข้อ      
(๒ คะแนน) 

- ด ำเนินกำร ๑ ข้อ      
(๑ คะแนน) 

- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๕.๑.๓ ขั้นสรุปรำยงำนผล 
   ๑) มีเครื่องมือติดตำมประเมินผล 
   ๒) มีกำรเก็บข้อมูลและวเิครำะห์ข้อมูล 
   ๓) มีข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   ๔) มีรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรม 
 

๓. กำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรครบ ๔ ข้อ  

(๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๒ - ๓ ข้อ      

(๒ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๑ ข้อ      

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

๕.๒  คณุค่ำของกิจกรรม 
 ๑) เป็นโครงกำรใหม่หรือต่อยอดจำก 
     โครงกำรเดิม 
 ๒) มีประโยชน์ต่อสมำชิกหรือผูเ้กีย่วข้อง 
 ๓) มีกำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มคำ่มี 
     ประสิทธิภำพ 
 ๔) มีควำมร่วมมือจำกภำยในและ 
     ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 

๔. กำรด ำเนินกำร 
- ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และ

ข้ออื่นๆ ครบ (๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑ และ

ข้ออื่น ๆ ๑ - ๒ ข้อ  
(๒ คะแนน) 

- ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑  
(๑ คะแนน) 

- ไม่มี (๐ คะแนน) 
 

      

 

 

 

 

 

 

  



-๓๑- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะของ
องค์การ 

ข้อพิจารณา ตัวช้ีวัด 
คุณภาพ 

๖ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๐ 

๖. การจัด
นิทรรศการ  

 
 

จัดนิทรรศกำรได้ครบถ้วนสมบรูณ ์มี
องค์ประกอบ  ๖ ด้ำน  ประกอบดว้ย  
 ๑) มีขนำดเหมำะสมกับพื้นที ่
     กว้ำง ๔ เมตร ยำว ๔ เมตร  
    สูงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร  
 ๒) มีเนื้อหำครบถ้วน   
      ๒.๑ แฟ้มเอกสำรตอนท่ี ๑ 
      ๒.๒ แฟ้มเอกสำรตอนท่ี ๒ 
      ๒.๓ แฟ้มเอกสำรตอนท่ี ๓ 
      ๒.๔ โล่รำงวลั/เหรียญ 
            รำงวัล/เกียรติบตัร 
  ๓) จัดไดส้วยงำม   
  ๔) มีจุดเด่นนำ่สนใจ  
  ๕) ใช้วัสดุและอุปกรณ์อย่ำง 
      คุ้มค่ำ     
  ๖) มีผู้น ำเสนออยู่ประจ ำ   
   (นักเรียน นักศึกษำ องค์กำรฯ) 

กำรจัดนิทรรศกำร 
- ด ำเนินกำรครบ ๖ ด้ำน  

(๖ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๕ ด้ำน      

(๕ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๔ ด้ำน      

(๔ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๓ ด้ำน      

(๓ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๒ ด้ำน      

(๒ คะแนน) 
- ด ำเนินกำร ๑ ด้ำน      

(๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

       

 ๗. การน าเสนอ 
 

การน าเสนอ 
   ๑. บุคลิกภาพ มีขั้นตอนใน 

 การพูด การทักทายผู้ฟัง  
      การกล่าวน า 
   ๒. เนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
       เป็นขั้นตอน  
   ๓. การใช้สื่อ 
   ๔. การสรุปและการใช้เวลา   
 

การน าเสนอ 
- บุคลิกภาพ (๑ คะแนน)   
- เนื้อหา (๑ คะแนน) 
- การใช้สื่อ (๑ คะแนน) 
- การสรุปและการใช้ 
  เวลา  (๑ คะแนน) 
- ไม่มี (๐ คะแนน) 

       



ประเภทสถานศึกษา    สถานศึกษาขนาดเล็ก การประเมิน    ระดับกลุ่มสถานศึกษา

   สถานศึกษาขนาดกลาง    ระดับภาค

   สถานศึกษาขนาดใหญ่    ระดับชาติ

แผน/โครงการ

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

ชือ่กรรมการ
ประเมิน

1
2
3
4
5

ลงชื่อ.........................................................กรรมการและเลขานุการ
(..........................................................................)

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

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

โครงการคนดี  30 คะแนน  (5 แผ่น)ลักษณะงาน

14 21 12 20

1

ตอนที่ 1     20 คะแนน
ลักษณะทั่วไปและการบริหารองค์การ

2 3 4 5

26 26 26131 26 26 26 26 26

54321

26 26 26 26 390 26

6 7 8 9
แผน 4 แผน 5 รวม

ตอนที่ 3     20 คะแนน

รว
มท

ั้งส
ิ้นคุณภาพการด าเนินกิจกรรม

10 คะแนน

รวม

15 15 5 9 20

ตอนที่ 2     60 คะแนน

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

โครงการคนเก่ง  30 คะแนน  (5 แผ่น)

26 26 26 26 26 26 26 26

แบบให้คะแนนประเมนิองค์การมาตรฐานดเีดน่
องค์การนักวชิาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร

องค์การนักวชิาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหวา่งวนัที่ ..........................เดอืน...............................................พ.ศ.....................................ปีการศึกษา....................................
ชื่อสถานศึกษา................................................................................................................................................................ภาค.........................................................................

12 12 48

รวม
ที่

26 26 390 12 3926 26 26 26 26 2626

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ
(..........................................................................)

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

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

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(..........................................................................)

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ

ลงชื่อ.........................................................รองประธานกรรมการ
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  o ระดบักลุ่มสถานศึกษา   o ระดบัภาค   o ระดบัชาติ
  o ขนาดเลก็   o ขนาดกลาง   o ขนาดใหญ่

รวม
90

คะแนนสทุธิ คะแนนสทุธิ คะแนนสทุธิ คะแนนสทุธิ คะแนน
20 คะแนน 30 คะแนน 30 คะแนน 10 คะแนน

1 131 390 390 48
2 131 390 390 48
3 131 390 390 48
4 131 390 390 48
5 131 390 390 48
6 131 390 390 48
7 131 390 390 48
8 131 390 390 48
9 131 390 390 48
10 131 390 390 48

ตอนที ่3 (10 คะแนน)

สภาพทัว่ไปและการบริหารองค์การ โครงการคนด ี30 คะแนน
ที่ สถานศึกษา

คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

ตอนที ่2 (60 คะแนน)

คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้ คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

โครงการคนเก่ง 30 คะแนน

ตอนที ่1 (20 คะแนน)

แบบสรุปคะแนนการประเมนิองค์การมาตรฐานดเีดน่
องค์การนักวิชาชพีในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  ปีการศึกษา.....................................

ระหว่างวันที่............................./.............................................../.....................................  ภาค................................................
สรุปคะแนน

ประเภทสถานศึกษา

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
(................................................................................)

ลงชื่อ.................................................รองประธานกรรมการ
(................................................................................)

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

คุณภาพการด าเนินกิจกรรม
10 คะแนน

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

คะแนนเตม็ คะแนนทีไ่ด้

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

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

ลงชื่อ................................................................กรรมการ
(................................................................................)

ลงชื่อ.....................................................................กรรมการและเลขานกุาร
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สรุปคะแนน     o ระดับกลุม่สถานศึกษา     o ระดับภาค     o ระดับชาติ
ประเภทสถานศึกษา     o ขนาดเล็ก     o ขนาดกลาง     o ขนาดใหญ่

ตอนที ่1 ตอนที ่3 รวมคะแนน
สภาพทัว่ไปและ ตอนที ่

การบรหิารองค์การ 1+2+3
ไมผ่่าน มาตรฐาน

มาตรฐาน ดเีดน่
1
2
3
4
5
6
7
8

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

ลงชือ่.....................................................................กรรมการและเลขานกุาร
(................................................................................)

ตอนที ่2

โครงการพัฒนาคนเก่ง คุณภาพกิจกรรม

ไดม้าตรฐานคะแนนสทุธ ิ30 คะแนนสทุธ ิ10

ผลการประเมนิ

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

แบบสรุปคะแนนการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแหง่ประเทศไทย (อวท.)  ปกีารศึกษา.....................................

ระหว่างวันที.่............................/.............................................../.....................................  ภาค................................................

ที่

คะแนนสทุธ ิ20 คะแนนสทุธ ิ30

โครงการพัฒนาคนดี

90 คะแนน

สถานศึกษา

ลงชือ่..................................................ประธานกรรมการ
(................................................................................)

ลงชือ่.............................................................กรรมการ

ลงชือ่..............................รองประธานกรรมการ
(....................................................................)

ลงชือ่...............................................กรรมการ

ลงชือ่...............................................กรรมการ
(....................................................................)

ลงชือ่...............................................กรรมการ
(....................................................................)

ลงชือ่...............................................กรรมการ
(....................................................................)

ลงชือ่...............................................กรรมการ
(....................................................................)
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แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 

 ระดับกลุ่มสถานศึกษา    ระดับภาค    ระดับชาติ 
วันที.่.......................................................................................      ปีการศึกษา.................................................. 

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

1. ช่ือสถานศึกษา...............................................................................จังหวัด.....................................ภาค..................................... 
2. ประเภทสถานศึกษา 
 1.  ขนาดเล็ก 
 2.  ขนาดกลาง 
 3.  ขนาดใหญ่ 
ข้อคิดเห็นของกรรมการ 
 ตอนที่ 1  สภาพทั่วไปและการบริหารองค์การ 
  ข้อคิดเห็น............................................................................................................................................... .................... 
 ............................................................................................................................. ............................................................. 
  ข้อเสนอแนะ..................................................................................................... .......................................................... 
 .................................................................................... .................................................................................. .................... 
 ตอนที่ 2  โครงการพัฒนาคนดี คนเก่ง และมีความสุข 
 2.1 โครงการคนเก่งและมีความสุข 
  ข้อคิดเห็น............................................................. .................................................................................. ................... 
 ............................................................................................................................. ............................................................ 
  ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........................................... 
 ..................................................................................... ................................................................................. ................... 
 2.2 โครงการคนดีและมีความสุข 
  ข้อคิดเห็น................................................................................................................. ................................................. 
 ............................................................................................................................. ............................................................ 
  ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................... ........................... 
 ...................................................................................................... ................................................................ ................... 
 2.3 คุณภาพการด าเนินการกิจกรรม 
  ข้อคิดเห็น................................................................................................................... ............................................... 
 ............................................................................................................................. ............................................................ 
  ข้อเสนอแนะ................................................................................................................ .............................................. 
 ..................................................................................................................... .................................................................... 
 
 
 

   ลงชื่อ...........................................................................ประธานกรรมการ  
    (..............................................................................) 

            ผู้อ านวยการวิทยาลัย............................................................................. 
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-๓๖- 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย…………. 

 

๑. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................... ...................... 
    ผู้ประสานงาน ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ต าแหน่ง……………………………………………………………………………โทรศัพท์……………………………………………………. 
    โทรสาร……………………………………………………………………………..โทรศัพท์เคลื่อนที่………………………………………. 
    E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล………………………...……………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ     
    ...…............................................................................................................................................................. ...........  
    ……………………...….................................................................................................................... .............................  
    ……………………….….................................................................................................................................................  
 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output)…………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………...…...................................................................................................................................... ...........  
    ……………………….….................................................................................................................................................  
 

5. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)………………………………………………………………………………………………………… 
    ……………………...…...................................................................................................................................... ...........  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย : 
    6.1 เชิงปริมาณ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
    6.2 เชิงคุณภาพ……………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. พื้นที่ด าเนินการ: ……………………........................................................................................................................... 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ   
เชิงคุณภาพ   
เชิงเวลา   
เชิงค่าใช้จ่าย   
 
 



-๓๗- 
 

10. สรุปขั้นตอน/วิธีด าเนินการ และหมวดเงินที่ใช้: 
 
 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินการ 

ด าเนินการในไตร
มาส () 

เป้าหมาย 
(เช่น ใคร 
จ านวน 

ครั้ง เรื่อง 
ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ต าบล/อ าเภอ 

หมวดเงิน 
(ระบุจ านวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 งบ
ด าเนินงาน 

งบ
ลงทุน 

งบ
รายจ่าย

อื่น 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           

รวมเงิน     
งบประมาณรวมท้ังโครงการ     

 

11.การติดตามผลและประเมินผล 
  การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ      (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง 
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ)  
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงการ 
(...........................................................) 

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

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (..............................................................)                (.........................................................) 
ต าแหน่ง ครูที่ปรึกษาองค์การ,ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ…….    ต าแหน่ง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
วันที่..........เดือน...................พ.ศ................   วันที่................เดือน..........................พ.ศ................ 
 

 
 ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   ลงชื่อ....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (..............................................................)      (..............................................................) 
 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ที่ได้รับมอบหมาย          ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา      
     วันที่..........เดือน....................พ.ศ................                       รองประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 
                                  วันที.่...............เดือน..........................พ.ศ................ 
 
 

   ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(....................................................) 

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

วิทยาลัย……………………………………..……… 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ............... 

                    /การจัดท า... 



-๓๘- 
 

การจัดท ารูปเลม่โครงการ 
 

องค์ประกอบของรูปเล่มควรประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. รายงานผลต่อประธานคณะกรรมการบริหารฯ โดยใช้บันทึกข้อความ ผ่านครูที่ปรึกษา , รองผู้อ านวยการฝ่าย

พัฒนาฯ   
2. ส าเนาโครงการ 
3. ส าเนาค าสั่งมอบหมายงานและประกาศขององค์การฯ 
4. ส าเนาเอกสารประกอบการประชุม 

๔.๑ หนังสือเชิญประชุมพร้อมเซ็นชื่อรับทราบเข้าประชุม 
๔.๒ ระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย ๕ ระเบียบวาระ 

๔.๒.๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๔.๒.๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
๔.2.๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
๔.2.๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
๔.2.๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๔.๓ รูปแบบรายงานการประชุม ประกอบด้วย 
 

รายงานการประชุม………………………..……………………..…………….. 
ครั้งที่ …………/ปี พ.ศ.……………. 

เมื่อ………………………………………………… 
ณ…………………………….……………………. 

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

ผู้ไม่มาประชุม    (ถ้ามี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   (ถ้ามี) 

เริ่มประชุมเวลา …………………………………………….. น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ถ้ามี) 

ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

เลิกประชุมเวลา …………………………… น. 
  
  

        ลงชื่อ……………………………………………. เลขานุการ 
      (……………………………………………)  
           ผู้จดบันทึกการประชุม  
 

        ลงชื่อ……………………………………………. นายกฯ 
(……………………………………………)  

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

          ลงชื่อ……………………………………………. ครูที่ปรึกษาฯ 
(……………………………………………)  

          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
      ๕.  ข้อความการประชาสัมพันธ์  
      ๖.  ตาราง , เกณฑ ์กติกา , หนังสือเชิญ , ค ากล่าวรายงานในพิธีเปิด , ค ากล่าวเปิด , ค ากล่าวปิด  
      ๗.  ภาพถ่ายประกอบ 
      ๘.  จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
      ๙.  หลักฐานการจ่ายเงิน 
      ๑๐. เครื่องมือประเมินผล (ตัวอย่าง) ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในโครงการ 
      ๑๑. ประเมินผลและสรุปผล (ตามระเบียบวิธีวิจัย)  

-------------------------------------- 
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๑. หลักการ 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนในด้ำนวิชำชีพ ประเภทวิชำ  
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อุตสำหกรรม 
ท่องเที่ยว และอุตสำหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชำอ่ืน ๆ และได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรที่จะพัฒนำให้นักเรียน 
นักศึกษำ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ทั้งในด้ำนสำขำวิชำชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  มีทักษะควำมรู้ในด้ำน
กำรเป็นผู้น ำ  กล้ำคิด  กล้ำท ำ  กล้ำน ำ กล้ำเปลี่ยน กล้ำแสดงออก ในสิ่งที่ถูกต้องดีงำมและมีควำมเป็น
ประชำธิปไตย สำมำรถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  จึงมีนโยบำยให้สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำด้ำน
อำชีวศึกษำจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้สอดคล้องกับระบบกำรเรียน   มุ่งเน้นให้นักเรียน 
นักศึกษำ ได้ท ำกิจกรรมควบคู่ไปกับกำรเรียน โดยก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดตั้งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถำนศึกษำขึ้น  เพ่ือด ำเนินกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ และก ำหนดให้มีกำรประเมินสมำชิกดีเด่น
โครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
ตำมหลักกำรจัดกำรศึกษำวิชำชีพที่มุ่งเน้น ให้สมำชิกเป็นคนดี คนเก่ง และมีควำมสุข   
 ๒.๒ เพ่ือเชิดชูเกียรติสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
ที่มีควำมประพฤติดี และมีผลงำนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศดีเด่น 

๓. คุณสมบัติของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนเิทศ 
๓.๑ เป็นสมำชิกสำมัญองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
๓.๒ มีผลกำรเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ ๒.๐๐ 
๓.๓ เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีผลงำนด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 
๓.๔ มีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นระบบ ตำมโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ และตรงตำมสำขำวิชำที่เรียน   
๓.๕ ด ำเนินธุรกิจเป็นรำยบุคคล หรือรำยกลุ่ม  
๓.๖ มีก ำไรสุทธิ (รำยได้ที่หักค่ำใช้จ่ำยแล้ว) ไม่น้อยกว่ำ ๕,๐๐๐ บำท/ปี  คิดเฉพำะสมำชิกท่ีขอรับกำร  
      ประเมิน 

๔. ข้อก าหนดในการประเมิน  
 ๑. ขนาดสถานศึกษา ให้แบ่งขนำดของสถำนศึกษำ ดังนี้ 

    ก) สถำนศึกษำขนำดเล็ก   มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำในระบบปกติ  ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  คน 
  ข) สถำนศึกษำขนำดกลำง มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำในระบบปกติ ตั้งแต่   ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ คน 

      ค) สถำนศึกษำขนำดใหญ่  มีจ ำนวนนักเรียน นักศึกษำในระบบปกติ ตั้งแต่   ๒,๐๐๑  คน ขึ้นไป 
โดยใช้ข้อมูล ศธ. ๐๒ (ภำยในวันที่ ๑๐ มิถุนำยน ของปีกำรศึกษำที่รับกำรประเมิน) ทั้งนี้ 
ไมร่วมกลุ่มเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์งำนอำชีพ และหลักสูตรระยะสั้น 

๒. ยื่นใบสมัครขอรับกำรประเมินตำมเวลำที่ก ำหนด   

/3. ต้องเป็น… 

การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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๓. ต้องเป็นผลงำนที่ด ำเนินธุรกิจในระดับกำรศึกษำนั้น ๆ   
๔.  ผลงำนประกอบกำรประเมินประจ ำปีกำรศึกษำ ให้ใช้ผลงำนในภำคเรียนที่ ๒ ของปีกำรศึกษำก่อนหน้ำ 

ต่อเนื่องภำคเรียนที่  ๑  ของปีกำรศึกษำปัจจุบัน   
๕. กำรประเมินและคัดเลือกสมำชิกระดับสถำนศึกษำตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตร

วิชำชีพ (ปวช.) , หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขนำดและหลักสูตรละ ๑ คน  
๖. กำรประเมินระดับจังหวัด โดยคัดเลือกตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ 

(ปวช.) , หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนำดและหลักสูตรละ ๑ คน  
๗. กำรประเมินระดับภำค โดยคัดเลือกตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.),

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  ขนำดและหลักสูตรละ ๑ คน  
๘. กำรประเมินระดับชำติ โดยคัดเลือกตำมขนำดของสถำนศึกษำ หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.),

หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) ขนำดและหลักสูตรละ ๑ คน 

๕. การประเมินและเกณฑ์การให้คะแนน  ( ๑๐๐ คะแนน ) 
 ๑. ผลงำนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม     ๒๘  คะแนน   
 ๒. ผลกำรด ำเนินตำมโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ   ๔๘  คะแนน   
 ๓. คุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม        ๑๒  คะแนน  
          ๔. กำรน ำเสนอผลงำน                          ๑๒  คะแนน 
๖. เกณฑ์มาตรฐานการรับรางวัล 
 คะแนน ๙4 - ๑๐๐  สมาชิกดีเด่น ระดับเหรียญทอง  
  คะแนน ๘7 - 93    สมาชิกดีเด่น ระดับเหรียญเงิน 
  คะแนน 8๐ - 86    สมาชิกดีเด่น ระดับเหรียญทองแดง 
๗. สมาชิกดีเด่นที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ  หมำยถึง สมำชิกดีเด่นระดับเหรียญทองที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละ 
    หลักสูตรและขนำดสถำนศึกษำ 
๘. การเชิดชูเกียรติ 
 มอบโล่และเกียรติบัตร ในกำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ทั้งระดับภำค  
    และระดับชำติ 
๙. เครื่องมือการประเมิน 
 ตำมแบบประเมินสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบประเมิน... 
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แบบประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
                                                      ปีการศึกษา......................... 
ชื่อ-นามสกุล ..................................................................................................................................................... 
ก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ............................................ สาขาวิชา........................................................................ 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................... อ าเภอ ................................. จังหวัด ............................. 
 

๑. ผลงานด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
๑. ผลงานด้าน    
    คุณธรรม   
    จริยธรรม  
    พฤติกรรม    
    บ่งชี้ 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
๒๘ 

คะแนน
ที่ได้ 

 
๑.๑ 

ผลการเรียน 

ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๓.๕๑  - ๔.๐๐  ๔  
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๓.๐๑ – ๓.๕๐ ๓ 

 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๕๑ – ๓.๐๐      ๒ 

 
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ๒.๐๐ – ๒.๕๐  ๑ 

 
 
 

๑.๒ ขยัน 

มีความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สู้งาน 
ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท าได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้อื่นได้ 

๓ 
 
 
 

มีความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สู้งาน 
ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ท าได้ด้วยตนเอง 

๒ 
 

มีความตั้งใจเพียรพยายาม ท าหน้าที่การงาน เมื่อมีผู้ก ากับดูแลเป็นบางครั้ง ๑ 
 

 
๑.๓ ประหยัด 

ใช้ของส่วนตัวอย่างคุ้มค่า คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อและจ่ายสิ่งของเท่าท่ีจ าเป็น
ประจ าทุกวัน 

๓ 
 

ใช้ของส่วนตัวอย่างคุ้มค่า คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อและจ่ายสิ่งของเท่าท่ีจ าเป็น
บ่อยครั้งแต่ไม่ท าทุกวัน 

๒ 
 

ใช้ของส่วนตัวอย่างคุ้มค่า คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อและจ่ายสิ่งของเท่าท่ีจ าเป็น ๑  

๑.๔ ซื่อสัตย์ 
 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความจริงใจ ไมใ่ช้เล่ห์กลโกง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
รับรู้หน้าที่ของตนเอง และเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

๓  

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา มีความจริงใจไม่ใช้เล่ห์กลโกง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน ไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
รับรู้หน้าที่ของตนเอง 
 

๒ 

 

/๑. ผลงำน... 

ปม.๙ 



-๔๓- 
 
๑. ผลงานด้าน    
    คุณธรรม   
    จริยธรรม  
    พฤติกรรม    
    บ่งชี้ (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
๒๘ 

 
คะแนน
ที่ได้ 

๑.๔ ซื่อสัตย์ 
(ต่อ) 

 

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ตรงต่อเวลา  มีความจริงใจไม่ใช้เล่ห์กลโกง 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่น าของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
รับรู้หน้าที่ของตนเองเป็นบางครั้ง 

๑  

๑.๕ มีวินัย 

ปฏิบัติตนเองตามระเบียบวิทยาลัยฯ ได้ด้วยตนเอง อย่างเต็มใจมีวินัยต่อตนเอง
และผู้อ่ืน สามารถเป็นแบบอย่างต่อผู้อื่นได้ 

๓ 
 

ปฏิบัติตนเองตามระเบียบวิทยาลัยฯ ได้ด้วยตนเอง อย่างเต็มใจมีวินัยต่อตนเอง ๒  
ปฏิบัติตนเองตามระเบียบวิทยาลัยฯ ได้ด้วยตนเอง มีผู้ก ากับดูแลเป็นบางครั้ง ๑  

๑.๖ สุภาพ 
 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมาะกับกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าว หรือ
ข่มขู่ผู้อ่ืน ทั้งโดยทางวาจาและท่าทาง ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืน
ได้ 

๓ 
 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมาะกับกาลเทศะ  มีสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าว หรือ
ข่มขู่ผู้อ่ืน ทั้งโดยทางวาจาและท่าทาง ด้วยตนเอง 

๒ 
 

มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเหมาะกับกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ ไม่ก้าวร้าว หรือ
ข่มขู่ผู้อ่ืน ทั้งโดยทางวาจาและท่าทาง  มีผู้ดูแลก ากับเป็นบางครั้ง 

๑  

๑.๗ สะอาด 
 

ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องแต่งกาย และสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้องตามสุขอนามัย มีจิตใจที่แจ่มใส ท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้อ่ืนที่พบ
เห็น ได้ด้วยตนเองและเป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 

๓ 
 

ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องแต่งกาย และสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้องตามสุขอนามัย มีจิตใจที่แจ่มใสท าให้เกิดความสบายใจแก่ผู้อ่ืนที่พบเห็น 
ได้ด้วยตนเอง 

๒ 
 

ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย เครื่องแต่งกาย และสภาพแวดล้อมได้อย่าง
ถูกต้องมีดูแลก ากับเป็นบางครั้ง 

๑  

๑.๘ สามัคคี 
 

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีเหตุมีผล  รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีน้ าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม เป็นแบบอย่างแก่
ผู้อื่นได้ 

๓ 
 

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีเหตุมีผล  รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีน้ าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูลและปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง 

๒ 
 

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีเหตุมีผล  รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน มีน้ าใจ
ช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อมีผู้ดูแลก ากับเป็นบางครั้ง 
 
 
 

๑  

/๑. ผลงำน... 



-๔๔- 
 
๑. ผลงานด้าน    

 คุณธรรม   
   จริยธรรม  
   พฤติกรรม 

    บ่งชี ้(ต่อ) 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
๒๘ 

 
คะแนน
ที่ได้รับ 

๑.๙ มีน้ าใจ 

รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เอ้ืออาทรเป็นผู้ให้ และอาสาช่วยเหลือ เพ่ือประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นอย่างสม่ าเสมอ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ 

๓ 
 

รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เอ้ืออาทร เป็นผู้ให้และอาสาช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่นบ่อย ๆ ครั้ง 

๒ 
 

รู้จักแบ่งปัน เสียสละ เอื้ออาทร เป็นผู้ให้และอาสาช่วยเหลือเพ่ือประโยชน์
ให้แก่ผู้อ่ืนนาน ๆ ครั้ง 

๑  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. ผลกำร... 



-๔๕- 
 
๒. ผลการด าเนินงานตามโครงการภายใต้การนิเทศ  
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๔๘ 
คะแนนที่

ได้ 

๒.๑ 
เอกสารน าเสนอ 

เอกสารและแบบตัวอักษรถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม 
การจัดท าเอกสารที่ก าหนด  ไม่เกิน  ๒๐  หนา้ (ไม่รวมภาคผนวก)   
 

๔ 
 
 
 

เอกสารถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์   แบบตัวอักษรไม่ เป็นไปตาม 
ที่ก าหนด  ไม่เกิน  ๒๐  หน้า (ไม่รวมภาคผนวก)   
 

๓  

เอกสารถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน  แบบตัวอักษรไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  
เกิน  ๒๐  หน้า (ไม่รวมภาคผนวก)   
 

๒  

เอกสารไมถู่กต้องและไม่ครบถ้วน   
๑  

๒.๒ 
การเขียนโครงการ 
 

เขียนโครงการถูกต้องและเชื่อมโยง  ครบ  ๑3  ข้อ ดังนี้ 
๑. ชื่อโครงการที่ด าเนินการ 
๒. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ 
๓. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงการ 
๔. หลักการและเหตุผล 
๕. วัตถุประสงค์ 
๖. เป้าหมาย 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
๘. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
๙. สถานที่ด าเนินโครงการ 
๑๐.งบประมาณ 
๑๑.ปัญหาและอุปสรรค 
๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.การติดตามผลประเมินผล 

๔ 
  

เขียนโครงการถูกต้องและเชื่อมโยง  ๙ - ๑3 ข้อ ๓  
เขียนโครงการถูกต้องและเชื่อมโยง  ๖ - ๘ ข้อ  ๒  
เขียนโครงการถูกต้องและเชื่อมโยง  น้อยกว่า 5 ข้อ     ๑  

 
 
 

/๒.๓ กำรพิจำรณำ... 



-๔๖- 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี                                 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๔๘ 
คะแนนที่

ได้ 

๒.๓ 
การพิจารณา 

อนุมัติโครงการ 

ผู้ เสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาโครงการ   
หั ว ห น้ า ง า น กิ จ ก ร ร ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษ า  ร อ ง ป ร ะ ธ า น 
คณะกรรมการบริหารองค์การฯ  ประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การฯ อนุมัติโครงการ 

๔ 

 

ผู้ เสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาโครงการ   
รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์การฯ  ประธานคณะกรรมการ
บริหารองค์การฯ อนุมัติโครงการ 

๓  

ผู้ เสนอโครงการได้รับความเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาโครงการ   
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การฯ อนุมัติโครงการ 

๒  

เห็นชอบจากประธานคณะกรรมการบริหารองค์การฯ อนุมัติโครงการ ๑  

๒.๔ 
การด าเนินงาน                     
สอดคล้องตาม

โครงการ 

ผลการปฏิบัติ งานของสมาชิกสอดคล้องกับแผนงานโครงการ                                      
ด้ าน งบ ป ระม าณ  ด้ าน วิ ธี ก ารด า เนิ น งาน   ด้ าน ระยะ เวล า                                   
ด้านผลที่คาดว่าจะได้รับ  ครบ  ๔  ด้าน 

๔  

ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนงานโครงการ ๓  ด้าน ๓  
ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับแผนงานโครงการ ๒ ด้าน ๒  

ผลการปฏิบัติงานไมส่อดคล้องกับแผนงานโครงการ ๑  

๒.๕ 
การบันทึกการ
ปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเนื่อง 

มีสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน  บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
อย่างต่อเนื่อง  มีความสมบูรณ์ของข้อมูลและตรวจสอบได้     

๔ 
 

มีสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน   บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
อย่างต่อเนื่อง    มีความสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ตรวจสอบไม่ได้ 

๓ 
 

มีสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน   บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
อย่างต่อเนื่อง   ไม่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลและตรวจสอบไม่ได้     

๒ 
 

มีสมุดลงเวลาปฏิบัติงาน   บันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันไม่ต่อเนื่อง    
ไม่มีความสมบูรณ์ของข้อมูลและตรวจสอบไม่ได้     

๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๖ กำรบันทึก... 



-๔๗- 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๔๘ 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒.๖ 
การบันทึกบัญชี 

มีการบันทึกบัญชีประจ าวัน (บัญชีรายรับ  บัญชีรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน 
บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจ้าหนี้  บัญชีทุน)  มีการจัดท างบก าไรขาดทุน  งบดุล  
มีสมุดคู่ฝากธนาคาร  และรายการฝาก-ถอนเงิน  ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๔ 
 

มีการบันทึกบัญชีประจ าวัน (บัญชีรายรับ  บัญชีรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน 
บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจ้าหนี้  บัญชีทุน)  การจัดท างบก าไรขาดทุนงบดุล   
มีสมุดคู่ฝากธนาคาร  แต่ไม่มีรายการฝาก-ถอนเงิน  ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๓ 
 

มีการบันทึกบัญชีประจ าวัน (บัญชีรายรับ  บัญชีรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน 
บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจ้าหนี้  บัญชีทุน)  การจัดท างบก าไรขาดทุนงบดุล  ไม่มี
สมุดคู่ฝากธนาคาร  และไม่มีรายการฝาก-ถอนเงิน  ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๒ 
 

มีการบันทึกบัญชีประจ าวัน (บัญชีรายรับ  บัญชีรายจ่าย บัญชีทรัพย์สิน 
บัญชีลูกหนี้  บัญชีเจ้าหนี้  บัญชีทุน)  ไม่จัดท างบก าไรขาดทุนงบดุล  มีสมุด
คู่ฝากธนาคาร  และมีรายการฝาก-ถอนเงิน  ที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน   

๑ 
 

๒.๗ 
การนิเทศของ             
ครูที่ปรึกษา 

มีบันทึกการนิ เทศของครูที่ปรึกษาโครงการอย่างสม่ าเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐานการให้ค าปรึกษาเป็นแบบแผนได้   ไม่น้อยกว่า  ๒๐  ครั้ง 

๔ 
 
 

มีบันทึกการนิ เทศของครูที่ปรึกษาโครงการอย่างสม่ าเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐานการให้ค าปรึกษาเป็นแบบแผนได้  ไม่น้อยกว่า  ๑๕  ครั้ง 

๓  

มีบันทึกการนิ เทศของครูที่ปรึกษาโครงการอย่างสม่ าเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐานการให้ค าปรึกษาเป็นแบบแผนได้  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  ครั้ง 

๒ 
 

มีบันทึกการนิ เทศของครูที่ปรึกษาโครงการอย่างสม่ าเสมอ  ถูกต้อง                      
และมีหลักฐานการให้ค าปรึกษาเป็นแบบแผนได้ ไม่น้อยกว่า  ๕  ครั้ง 

๑ 
 

๒.๘ 
มีก าไรสุทธิ 

มีก าไรสุทธิมากกว่า ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี ๔  

มีก าไรสุทธิระหว่าง ๒๐,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ๓  

มีก าไรสุทธิระหว่าง ๑๐,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐  บาทต่อปี ๒  

มีก าไรสุทธิระหว่าง  ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐  บาทต่อปี ๑  

๒.๙ 
องค์ความรู้ที่เกิด
จากการด าเนิน

โครงการ 

มีการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ
ด าเนินงาน  น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่  มีผู้มาศึกษาดูงานเพ่ือเป็น
แบบอย่างในการด าเนินการต่อไป   

๔ 
 

มีการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ในการ
ด าเนินงาน  น าองค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่   

๓ 
 

มีการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในการ
ด าเนินงาน  

๒ 
 

มีการสรุปผลการด าเนินงานของโครงการการด าเนินงาน   ๑  

 
 
 /๒.๑๐ สรุปปัญหำ... 



-๔๘- 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๔๘ 
คะแนนที่

ได้ 

๒.๑๐ สรุปปัญหา 
อุปสรรคและ 
แนวทางแก้ไข 

มีการสรุปปัญหาที่เกิดข้ึน  น าปัญหามาวิเคราะห์   
หาวิธีการแก้ปัญหา ก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้ชัดเจน 

๔ 
 

มีการสรุปปัญหาที่เกิดข้ึน  น าปัญหามาวิเคราะห์   
หาวิธีการแก้ปัญหา ไม่มีก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้ชัดเจน 

๓ 
 

มีการสรุปปัญหาที่เกิดข้ึน  น าปัญหามาวิเคราะห์  ไม่หาวิธีการแก้ปัญหา  
ไม่มีก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาไว้ชัดเจน 

๒ 
 

มีการสรุปปัญหาที่เกิดข้ึน   ๑  

๒.๑๑ ผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายของการด าเนินโครงการ 
ทุกข้อ  และสอดคล้องด้านงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 และมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าที่คาดหมายไว้ 

๔  

มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายของการด าเนินโครงการ 
ทุกข้อ  และสอดคล้องด้านงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามที่คาดหมายไว้ 

๓ 
 

มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายของการด าเนินโครงการ 
ทุกข้อ  และไมส่อดคล้องด้านงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
และมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าที่คาดหมายไว้ 

๒ 
 

มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์  เป้าหมายของการด าเนินโครงการ 
ไม่ครบ  และไมส่อดคล้องด้านงบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
และมีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าที่คาดหมายไว้ 

๑ 
 

๒.๑๒ 
ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ 

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการ ระดับมากที่สุด ๔  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการ ระดับมาก ๓  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการ ระดับปานกลาง ๒  

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการ ระดับน้อย ๑  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๓. คุณภำพ... 



-๔๙- 
 
๓. คุณภาพการด าเนินกิจกรรม 
    (ใช้ผลงานรางวัลย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปีนับตั้งแต่ปีที่น าเสนอผลงาน) 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑๒ 
คะแนนที่

ได้ 

๓.๑ รางวัลระดับ  
      สถานศึกษา 

รางวัลระดับสถานศึกษา ๓ รางวัลขึ้นไป ๓  

รางวัลระดับสถานศึกษา ๒ รางวัล ๒  

รางวัลระดับสถานศึกษา ๑ รางวัล ๑  

๓.๒ รางวัล 
       ระดบัจังหวัด 

รางวัลระดับจังหวัด ๓ รางวัลขึ้นไป ๓  

รางวัลระดับจังหวัด ๒ รางวัล ๒  

รางวัลระดับจังหวัด ๑ รางวัล ๑  

 
๓.๓ รางวัล 
      ระดบัภาค 

รางวัลระดับภาค ๓ รางวัลขึ้นไป ๓  

รางวัลระดับภาค ๒ รางวัล ๒  

รางวัลระดับภาค ๑ รางวัล ๑  

๓.๔ รางวัล 
      ระดับชาต ิ

รางวัลระดับชาติ ๓ รางวัลขึ้นไป ๓  

รางวัลระดับชาติ ๒ รางวัล ๒  

รางวัลระดับชาติ ๑ รางวัล ๑  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔. กำรน ำเสนอ... 



-๕๐- 
 
๔. การน าเสนอผลงาน 
 

พฤติกรรมบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม 

๑๒ 
คะแนน
ที่ได้ 

๔.๑ 
การน าเสนอ

ผลงาน 

มีข้ันตอนในการพูด การทักทายผู้ฟัง กล่าวน า เนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
เป็นขั้นตอน สรุปและกล่าวลา  ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมมีความราบรื่น 
ชัดเจนฟังแล้วน่าสนใจ ทอดสายตาต่อผู้ฟัง ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา 
สามารถใช้สื่อและสาธิตได้ด้วยตนเอง  และใช้เวลาตามที่ก าหนด 

๔  

มีข้ันตอนในการพูด การทักทายผู้ฟัง กล่าวน า เนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
เป็นขั้นตอน สรุปและกล่าวลา  ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมมีความราบรื่น 
ชัดเจนฟังแล้วน่าสนใจ ทอดสายตาต่อผู้ฟัง ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา 
สามารถใช้สื่อและสาธิตได้ด้วยตนเอง  และใช้เวลาเกินที่ก าหนด 

๓  

มีข้ันตอนในการพูด การทักทายผู้ฟัง กล่าวน า เนื้อหาครบถ้วนชัดเจน 
เป็นขั้นตอน สรุปและกล่าวลา  ใช้ภาษาอย่างเหมาะสมมีความราบรื่น 
ชัดเจนฟังแล้วน่าสนใจ ทอดสายตาต่อผู้ฟังยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา  
มีผู้ช่วยในการใช้สื่อและการสาธิต  และใช้เวลาตามที่ก าหนด 

๒  

มีข้ันตอนในการพูด การทักทายผู้ฟัง กล่าวน า เนื้อหาไม่ครบถ้วนชัดเจน 
ไม่เป็นขั้นตอน ใช้ภาษาไม่เหมาะสมไม่ราบรื่น ไม่ชัดเจน  ฟังแล้วน่าไม่ 
สนใจ ไม่ทอดสายตาต่อผู้ฟัง ยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลา มีผู้ช่วยในการใช้สื่อ
และการสาธิต  และใช้เวลาเกินที่ก าหนด 

๑  

 
๔.๒ 

การตอบปัญหาข้อ
ซักถาม 

 

การตอบค าถามเนื้อหาครบถ้วนตรงประเด็น สามารถควบคุมอารมณ์ในการ
ตอบค าถามได้อย่างราบรื่น  และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 

๔ 
 

การตอบค าถามเนื้อหาครบถ้วนตรงประเด็น สามารถควบคุมอารมณ์ในการ
ตอบค าถามได้อย่างราบรื่น  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

๓ 
 

การตอบค าถามเนื้อหาครบถ้วนตรงประเด็น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ใน
การตอบค าถามได้  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

๒ 
 

การตอบค าถามเนื้อหาไม่ตรงประเด็น  ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ในการ
ตอบค าถาม  และไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได ้

๑  

๔.๓ 
การจัดนิทรรศการ 

จัดนิทรรศการได้ครบถ้วนสมบูรณ์  มีองค์ประกอบครบ  ๖  ด้าน  คือ 
มีขนาดเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ก าหนด  มีเนื้อหาครบถ้วน 
มีความสวยงาม  มีจุดเด่นน่าสนใจ  ใช้วัสดุและอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
มีผู้น าเสนออยู่ประจ า (เจ้าของผลงาน) 

๔ 

 

จัดนิทรรศการได้ครบถ้วนสมบูรณ์  มีองค์ประกอบครบ  ๕  ด้าน   ๓  

จัดนิทรรศการได้ครบถ้วนสมบูรณ์  มีองค์ประกอบครบ  ๔  ด้าน   ๒  

จัดนิทรรศการได้ครบถ้วนสมบูรณ์  มีองค์ประกอบครบ  ๓  ด้าน   ๑  

 
/ข้อเสนอแนะ... 



-๕๑- 
 

ข้อเสนอแนะการจัดท าเอกสารน าเสนอผลงาน 
 

๑. ให้จัดท าเอกสารแบ่งออกเป็นจ านวน ๒ เล่ม คือ 
๑.๑ เอกสารน าเสนอผลงานด้านคณุธรรม จริยธรรม จ านวน ๑ เล่ม ( ไม่เกิน ๒๐ หน้า ไม่รวมภาคผนวก)  
      ประกอบด้วย 
       - ปกหน้า 

      - ใบรองปกหน้า 
       - ค าน า 
       - สารบญั 
       - ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก 
       - แบบรายงานตนเอง 
       - คุณภาพการด าเนินงาน ไดร้ับโลร่างวัล เกียรติบตัร 
       - ภาคผนวก (เอกสารหลักฐาน ภาพถ่าย) 
       - ใบรองปกหลัง 
       - ปกหลัง 
๑.๒ เอกสารน าเสนอผลงานการด าเนินงานโครงการภายใต้การนิเทศ จ านวน ๑ เลม่ (ไม่เกิน ๒๐ หนา้   
       ไม่รวมภาคผนวก)  ประกอบด้วย 
       -  ปกหน้า 

-  ใบรองปกหน้า 
- ค าน า 
- สารบญั 
- โครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
- ค าร้องขอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา (อวท.32) 
- ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษา (อวท.33) 
- ใบสมัครเพื่อรับการคดัเลือกสมาชิกดีเด่น (อวท.34) 
- ประกาศเรื่องการแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก (อวท.35) 
- แจ้งผลการคัดเลือกสมาชิก (อวท.36) 
- บันทึกการลงช่ือปฏิบัติงาน 
- รูปภาพ สถานท่ีตั้ง/กิจกรรมการด าเนินงาน 
- บัญชีรายรับ 
- บัญชีรายจ่าย 
- บัญชีก าไรขาดทุน 
- แบบสรุปการนิเทศของครูที่ปรึกษา 
- แบบสรุปองค์ความรู ้
- แบบสรุปผลการด าเนินงาน 
- ภาคผนวก 

หมายเหตุ  ๑. การจัดท าเอกสารพมิพ์ด้วยไทยสารบรรณ ขนาดตัวอักษร ๑๖ 
  ๒. การน าเสนอผลงาน ให้น าเสนอโดย 
 - จัดนิทรรศการตามพื้นท่ี ท่ีก าหนด (ขนาดกว้าง 3 เมตร  ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร) 
 - น าเสนอผลงานบนเวที โดยใช้ Power Point การสาธิต ไม่เกิน ๓๐ นาที (ไม่รวมเวลา ตอบค าถาม) 

 
  

/แบบฟอร์ม... 



-๕๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการจัดท าเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



-๕๓- 
 

(หน้าปก) 
 

 

 

ผลงานด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

 

โดย 

นาย/นางสาว................................................................................... 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี....... 

สาขาวิชา..................................................................... 
 

 
 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย......................................................... 

                                                                                                       

 



-๕๔- 
 
 

 

 

 

 

 

 

ใบรองปกหน้ำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 



-๕๕- 
 

ค าน า 

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

         ……………..………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 



-๕๖- 
 

สารบัญ 

                                                                                                หน้า 

ข้อมูลทั่วไปของสมำชิกดีเด่น ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม                                  …… 

แบบรำยงำนตนเอง ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม                           ……. 

คุณภำพกำรด ำเนินงำนได้รับโล่ รำงวัล เกียรติบัตร                           …… 

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

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

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

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

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

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

ภำคผนวก                                        ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              



-๕๗- 
 

ข้อมูลทั่วไปของสมาชกิดีเด่นด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 
 

1. ชื่อ – สกุล................................................................................................................................... 
2. ชื่อสถานศึกษา............................................................................................................................ 

เลขที่..................ถนน.........................................................ต าบล............................................... 
อ าเภอ..............................................................จังหวัด...................................................... 
รหัสไปรษณีย ์                               โทรศัพท์.......................................................... 
โทรสาร.............................................................E-mail............................................................... 

3. ก าลังศึกษา   ระดับชั้น             ประกาศนียบัตรวิชาชีพ         ปีท่ี....................... 
                                        ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีท่ี....................... 
สาขางาน .................................................................สาขาวิชา.................................................. 
ประเภทวิชา........................................................................................................................... 
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5. ชื่อ บิดา นาย................................................................ประกอบอาชีพ.................................. 
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แบบรายงานตนเอง ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

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

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

ตัวบ่งชี้ รายงาน และพฤติกรรม เอกสารอ้างอิง 
1.1 ผลการ
เรียน 
 
 
 
 
 
 

ผลการเรียนระดับ..............เกรดเฉลี่ย……….. 
ผลการเรียนระดับ..............เกรดเฉลี่ย……….. 
ผลการเรียนระดับ..............เกรดเฉลี่ย……….. 
ผลการเรียนระดับ..............เกรดเฉลี่ย……….. 
ผลการเรียนระดับ..............เกรดเฉลี่ย……….. 
ผลการเรียนระดับ..............เกรดเฉลี่ย……….. 

ส าเนาแสดงผลการเรียนตาม
เอกสารหมายเลข........... 

1.2 ขยัน 
 
 
 
 
 
 

  

1.3 ประหยัด 
 
 
 
 

  

1.4 ซื่อสัตย์ 
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ตัวบ่งชี้ รายงาน และพฤติกรรม เอกสารอ้างอิง 
1.5 มีวินัย 
 
 
 
 
 

  

1.6 สุภาพ 
 
 
 
 
 

  

1.7 สะอาด 
 
 
 
 
 

  

1.8 สามัคคี 
 
 
 
 
 

  

1.9 มีน้ าใจ 
 
 
 
 

  

คุณความดีอ่ืน ๆ 
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คุณภาพการด าเนินงาน  ได้รับโล่ รางวัล เกียรติบตัร 
 

ระดับของผลงาน โล่  รางวัล  เกียรติบัตร ภาพประกอบ 
ระดับสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 

  

ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 

  

ระดับภาค 
 
 
 
 

 
 

  

ระดับชาติ 
 

 
 
 

  

รางวัลอ่ืนๆ จาก
องค์กรภายนอก  
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ภาคผนวก 
 รูปภาพ เอกสารอ่ืน ๆ ที่แนบนอกเหนือจากที่จัดใส่ไว้ในตัวเล่ม 20 หน้า  

เพื่อสนับสนุนการน าเสนอผลงาน  
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ใบรองปกหลัง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



-๖๓- 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปกหลัง 
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หน้าปก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมุดบันทึกสมาชิกดีเดน่โครงการภายใต้การนิเทศ 
 

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

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

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีท่ี…….. 
ชมรมวิชาชีพ................................................................. องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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

 
 

นาย/นาง/นางสาว........................................................................ 
ครูที่ปรึกษา 
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ใบรองปก 
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ลงชื่อ................................................................. 
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สารบัญ 
 
 
            หน้ำ 
โครงกำรสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ       ....... 
ขอให้แต่งตั้งครูที่ปรึกษำสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ     ....... 
ประกำศองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  วิทยำลัย……… เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษำ 

สมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ         ....... 
ใบสมัครเพ่ือรับคัดเลือกเป็นสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ………    ....... 
ประกำศองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ…… เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัด 
 เลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ       ....... 
แจ้งผลกำรคัดเลือกสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ ระดับ….     ....... 
บันทึกกำรลงชื่อปฏิบัติงำนประจ ำวัน สมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ    ....... 
รูปภำพ สถำนที่ตั้ง/กิจกรรมกำรด ำเนินงำน        ....... 
บัญชีรำยรับ กำรด ำเนินโครงกำรของสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ    ....... 
บัญชีรำยจ่ำย กำรด ำเนินโครงกำรของสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ    ....... 
บัญชีก ำไรขำดทุน          ....... 
แบบสรุปกำรนิเทศของครูที่ปรึกษำ         ....... 
แบบสรุปองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำน       ....... 
แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ       ....... 
ภำคผนวก           ....... 

- แบบกำรนิเทศของครูที่ปรึกษำ โครงกำรสมำชิกดีเด่นภำยใต้กำรนิเทศ    ....... 
- แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อกำรด ำเนินงำน    ....... 
- เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมีระบุ)         ....... 
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โครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
๑. ชื่อโครงกำร…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๒. ผู้รับผิดชอบ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๓. ครูที่ปรึกษำโครงกำร................................................................................................................. ....................... 
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๕. วัตถุประสงค์................................................................................................................. .................................... 
๖. เป้ำหมำย..........................................................................................................................................................  
๗. ระยะเวลำด ำเนินงำน............................................................................................................ .......................... 
๘. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน.......................................................................................................... .......................... 
๙. สถำนที่ด ำเนินงำน............................................................................ ............................................................... 
๑๐. งบประมำณ..................................................................................................................... ............................... 
๑๑. ปัญหำและอุปสรรค..........................................................................................................................................  
๑๒. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ.......................................................................................................... ............................... 

     13. กำรติดตำมผลประเมินผล………………………………………………………………………………………………………………. 
ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอโครงกำร  

                (......................................................)          
                 ................/ ................/................      
 

ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงกำร    ลงชื่อ.......................................................ผู้รับรองโครงกำร 
      (..............................................)            (......................................................)  
                ครูที่ปรึกษำ           หวัหน้ำงำนกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษำ 
  ................/ ................/................         ................/ ................/................ 

 

      ลงชื่อ.................................................ผู้รับรองโครงกำร 
          (.................................................) 
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำกิจกำรนักเรียน นักศึกษำ 
      รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร อวท. 
      ................/ ................/................ 
 

                          ลงชื่อ....................................................ผูอ้นุมัติโครงกำร 
                                  (.................................................) 
                   ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย………………………….. 
                                  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย วิทยำลัย….. 
                                     ................/ ................/............... 
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แบบ อวท.32 
 
 

 
 

 

        
       ชมรมวิชาชีพ .......................................................... 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
       วิทยาลัย………………………………………………………. 
 

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

 

เรื่อง  ขอให้แต่งตั้งครูทีป่รึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย................................. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการฯ จ านวน  ๑  เล่ม 
 

ด้วย ข้าพเจ้า นาย/นางสาว......................................................................... ............................เป็นสมาชิกสามัญ    
สังกัดชมรมวิชาชีพ...................................................ระดับชั้น ................................ .. ได้ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้
การนิเทศ เรื่อง ........................................................... ..................................................................... ตามโครงการท่ีแนบ
มาด้วยนี้ โดยมี นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว ...................................................................................
ท าหน้าทีเ่ป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของข้าพเจ้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
                 ลงชื่อ…………………………………………….…….. 

                                (.......................................................) 
                                         เจ้าของโครงการ 
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แบบ อวท.33 
 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย......................................... 
เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

……………………………. 
 

 ด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย………………………………………………………..…….ได้
รับค าร้องของนาย/นางสาว ........................................................ ...........................................................สมาชิกสามัญ 
สังกัดชมรมวิชาชีพ……………………………………….. ระดับชั้น............................................................ โดยอาศัยแนวปฏิบัติ 
ประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560  ว่าด้วยครูที่ปรึกษา ข้อ ๗๓(๑)จึงแต่งตั้ งให้ 
นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... ท าหน้าที่เป็นครูปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศเรื่อง............................................................. ...................................................................... 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่………. เดือน………………………… พ.ศ. …………… 
 
 

 ลงชื่อ……………………………………….………….. 
             (……………………………………………….) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย..........................................................   
ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.......... 
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แบบ อวท. 34 
 

 
 
 

ใบสมัคร 
เพื่อรับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ………………………… 

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

ส านักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย…………………………………………………………………. 

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

เรื่อง  สมัครเพ่ือรับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ............................................ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ ..................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. สมุดบันทึกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ จ านวน .................  เล่ม 
  ๒. ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม     จ านวน………………. เล่ม 
 

 ข้าพเจ้าชื่อ ........................................................... นามสกุล ............................................... เปน็สมาชกิสามัญ
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.......................................................ปัจจุบันศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้น…………………………มีความประสงค์สมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับ 
................................................................................................ โดยได้ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศเรื่อง
................................. .................................................................ตามสมุดบันทึกสมาชิกดีเด่นและผลงานด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ที่ส่งมาด้วยนี้ ข้าพเจ้ามีค ารับรองจากครทูี่ปรึกษาตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         ลงชื่อ……………………………………………….. 
(.....................................................) 

เจ้าของโครงการ 
 

    ลงชื่อ ................................................... 
     (........................................................) 

          ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัย................................................... 
 
 
 



-๗๒- 
 

แบบ อวท.35 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

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

 เพ่ือให้การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ      ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย/
จังหวัด/ภาค/ชาติ......................................................... จึงมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการ
ภายใต้การนิเทศ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 ๑. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... ประธานกรรมการ  
 ๒. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการ 
 ๓. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการ 
 ๔. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการ 
 ๕. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่องค์การและ
สมาชิกต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ .............. เดอืน............................... พ.ศ. .............................. 
 
 

         ลงชื่อ ........................................................... 
 (............................................................) 

        ผู้อ านวยการวิทยาลัย................................................... 
                 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย............................... 
 

 
 

 
 
 



-๗๓- 
 
 

แบบ อวท.36 
 

 
 
 

 
 
 
ที่ อวท. ........../...........  ส านักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ.............. 
 

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

เรื่อง  แจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับ……….. 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย .......................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
...................ได้เสนอรายชื่อสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ จ านวน ............................. คน เพ่ือให้คัดเลือกเป็น
สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับ...................ประจ าปีการศึกษา................นั้น    บัดนี้คณะกรรมการได้ท า
การคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ   จ านวน 
................ คน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการตามระเบียบฯ 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

     ลงชื่อ……………………………………………………… 
                    (.......................................................) 

                   ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  
 
 
 
 
 
 



-๗๔- 
 

บันทึกการลงช่ือปฏิบัติงานประจ าวัน สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
ของ นาย/นางสาว............................................................................................................................  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ว/ด/ป ลงลายมือชื่อมาปฏิบัติงาน ลงลายมือชื่อเลิกปฏิบัติงาน กิจกรรมปฏิบัติโดยย่อ 

เวลามา ลายมือชือ่ เวลากลับ ลายมือชื่อ  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
 
 



-๗๕- 
 

รูปภาพ สถานที่ตั้ง/กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

รูปภำพ แสดงกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 

รูปภำพ แสดงกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 

รูปภำพ แสดงกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 

รูปภำพ แสดงกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 

รูปภำพ แสดงกิจกรรมกำรด ำเนินงำน 



-๗๖- 
 

 
บัญชีรายรับ การด าเนินโครงการของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

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

บัญชีรายรับ 

ว/ด/ป รายการ จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

เอกสารประกอบหมายเลข 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    



-๗๗- 
 

บัญชีรายจ่าย การด าเนินโครงการของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

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

บัญชีรายจ่าย 

ว/ด/ป รายการ จ านวนเงิน 
หมายเหตุ 

เอกสารประกอบหมายเลข 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    



-๗๘- 
 

การด าเนินโครงการของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

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

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

บัญชีก าไรขาดทุน 

ณ วันที่ ............... เดือน ............................................. พ.ศ. .................. 

รายการ บาท สต. 
รายรับ: 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 

รวมรายรับ 
รายจ่าย: 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
                                            รวมรายจ่าย 

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

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

 

 
ก าไร(ขาดทุน)  

 
…………………….. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

(๑) 

(๒) 

(๑) – (๒) = (๓) 
(๓) 



-๗๙- 
 

แบบสรุปการนิเทศของครูที่ปรึกษาโครงการ 
โครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

 

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

การนิเทศ
ครั้งที ่

เมื่อวัน/เดือน/ปี เริ่มนิเทศเวลา สิ้นสุดเวลา ลายมือชื่อ 
ผู้นิเทศ 

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 ทั้งสิ้น ...................................................... ครั้ง 
 

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



-๘๐- 
 

                 แบบสรุปองค์ความรู้ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
 

โครงการภายใต้การนิเทศ โครงการ......................................................................................................................  
ของ นาย/นางสาว ............................................................................................................................. .................. 
สาขาวชิา ............................................... วิทยาลัย ..............................................................................................  
 
จำกกำรด ำเนินงำน ตำมโครงกำรแล้วเกิดองค์ควำมรู้ ที่น ำไปบูรณำกำรใช้เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนำวิชำชีพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลงชื่อ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงชื่อ ............................................. ครูที่ปรึกษำ 
       (............................................)               (.............................................) 



-๘๑- 
 

แบบสรุปผลการด าเนินงานโครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

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

เร่ิมด ำเนินโครงกำร วันที่ ............ เดือน ..................................................... พ.ศ. ................... 
สิ้นสุดโครงกำร      วันที่ ............ เดือน ..................................................... พ.ศ. ................... 
รวมระยะด ำเนนิกำรทั้งสิ้น .......................................... วัน 

๒. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ (ตัวชี้วัด/ผลคาดว่าจะได้รับ) 
๒.๑. ด้ำนปริมำณ ...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................  
๒.๒. ด้ำนคุณภำพ .....................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

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

๔. การแก้ปัญหา/แนวทางแก้ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 
๔.๑. ..........................................................................................................................................................  
๔.๒. ..........................................................................................................................................................  
๔.๓. ..........................................................................................................................................................  
๔.๔. ..........................................................................................................................................................  

๕. รายได้จากการด าเนินงานโครงการ 
รำยจ่ำยทัง้สิ้น   ................................... บำท 
รำยรับทั้งสิน้   ................................... บำท 
ก ำไร/ขำดทนุสุทธ ิ ................................... บำท 
จ ำนวนสมำชิกร่วมด ำเนนิกำรตำมโครงกำร ........................ คน 
สรุป รำยได้เฉลี่ย ส ำหรับผู้เสนอโครงกำร  ........................ บำท 

๖. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ อยู่ในระดับ  
- มำกที่สุด   .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ........................... 
- มำก    .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ...........................  
- ปำนกลำง   .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ...........................  
- น้อย    .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ...........................  
- น้อยที่สุด   .......................... คน  คิดเป็นร้อยละ ........................... 
- รวมจ ำนวนแบบสอบถำมทัง้หมด ............... คน 

 
ลงชื่อ .............................................. เจ้ำของโครงกำร  ลงชื่อ ............................................. ครูที่ปรึกษำ 
       (............................................)               (.............................................) 



-๘๒- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๘๓- 
 

แบบการนิเทศของครูที่ปรึกษา โครงการสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

ของ นาย/นางสาว ............................................................................................................................. .................. 
ครั้งที ่..................................... เมื่อวันที ่..................... เดือน ............................................ พ.ศ. ........................ 
เข้านิเทศ ระหว่างเวลา ...................... น. ถึง เวลา .............................. น. 
 

รายละเอียดการนิเทศ หมายเหตุ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ลงชื่อ ........................................................ ครูที่ปรึกษำโครงกำร 
         (...................................................) 

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

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



-๘๔- 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการด าเนินงาน  

ชื่อโครงการ............................................................................................................................. ....... 
เข้าใช้บริการ เมื่อวัน.....................ที ่................ เดือน.......................................... พ.ศ. ........................ 

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

ข้อที่ ประเด็นหัวข้อค าถามแบบประเมินความพึงพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

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

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

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

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................................. ........................... 
...................................................................................................................................................................... ................. 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้มำใช้บริกำร 

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

๒. ประเด็นหัวข้อค าถามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการด าเนินงาน  
๒.๑ ควำมพึงพอใจในเรื่องสถำนที่ 
๒.๒ ควำมพึงพอใจในควำมรวมเร็วของกำรให้บริกำร 
๒.๓ ควำมพึงพอใจในผลกำรด ำเนินงำนด้วยควำมประณีต 
๒.๔ ควำมพึงพอใจใน รำคำ/ปริมำณ/ควำมเหมำะสม 
๒.๕ ควำมพึงพอใจในควำมมีมนุษยสัมพันธ์ (ด้ำนรับบริกำร, ระหว่ำงบริกำร, หลังกำรบริกำร 
๒.๖ ควำมสะอำด เรียบร้อย 
๒.๗ ควำมพึงพอใจ หลังกำรบริกำร มำรับบริกำรซ้ ำ ครั้งที่...... 
๒.๘ ควำมพึงพอใจในควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
๒.๙ ควำมพึงพอใจควำมพร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
๒.๑๐ ควำมพึงพอใจในกำรแก้ปัญหำ/ปฏิภำณ/ไหวพริบ 

 
หมายเหตุ แบบประเมินนี้ ครูที่ปรึกษำฯ ต้องให้ค ำปรึกษำและออกแบบข้อค ำถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรให้

สอดคล้องกับสำขำวิชำชีพและโครงกำรของสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ 
 



-๘๕- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีจะน าเสนอเพิ่มเติมให้กรรมการพิจารณา อยู่หลังภาคผนวกทั้งสิ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๖- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบรองปกหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘๗- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกหลัง 
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ลงชื่อ................................................................................. ประธานกรรมการ 
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 ลงช่ือ................................................................................. ประธานกรรมการ 

       ลงช่ือ................................................................................. รองประธานกรรมการ                            ลงช่ือ................................................................................. กรรมการ 
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คณะกรรมการผู้จัดท า 
 
      ๑.     ว่าที ่รต.ณรงค์  เกษตรภิบาล      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง      ประธานกรรมการ 
 ๒.     นำยดุลยวิศ สมจิตต์        ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคระนอง รองประธำนกรรมกำร 
 ๓. นำยธีระ   นรสิงห์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระบุรี รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. นำยสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเทิง รองประธำนกรรมกำร 
 ๕. นำยประเสริฐ  จันโททัย ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำธนบุรี รองประธำนกรรมกำร 
 ๖. นำยธัช แสงใส ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชุมแพ รองประธำนกรรมกำร 
 ๗. นำยอุดม รูปดี ผู้อ ำนวยกำรสถำบันกำรอำชีวศึกษำภำคเหนือ ๒ กรรมกำร  
 ๘. นำยอนันต์ โดรณ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบรรพตพิสัย กรรมกำร 
 ๙. นำยอำณัติชัย จันทิวำสน์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพศรีส ำโรง กรรมกำร 
 ๑๐. นำยสถิตย์ ปริปุณณำกร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพะเยำ กรรมกำร 
 ๑๑. นำยทรงเดช หล้ำพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเลย กรรมกำร 
 ๑๒. นำยสงัด ยศเฮือง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคหนองบัวล ำภู  กรรมกำร  
 ๑๓. นำยบุญช่วย กั้วศรี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเขำวง กรรมกำร 
 ๑๔. นำยประทีป อนิลบล ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพบ ำเหน็จณรงค์ กรรมกำร 
 ๑๕.   นำงอรสำ รำมโกมุท ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำพระนครศรีอยุธยำ กรรมกำร 
 ๑๖. นำยสำโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กรรมกำร 
 ๑๗. นำยสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพเสนำ กรรมกำร 
 ๑๘. นำงสำธิตำ ทันตเวช                ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงลพบุรี                        กรรมกำร 
 ๑๙. นำยบุญลือ ทองเกตุแก้ว  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคปรำจีนบุรี  กรรมกำร 
 ๒๐. นำยประชำ ฤทธิผล ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมำบตำพุด กรรมกำร 
 ๒๑.   นำยปริวัฒน์  ถำนิสโร  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชลบุรี กรรมกำร  
 ๒๒.   นำยจรัส  เล่ห์สิงห์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคสระแก้ว  กรรมกำร 
 ๒๓.   นำยวีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชุมพร กรรมกำร  
 ๒๔.   นำยสุรพล โชติธรรมโม    ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำนครศรีธรรมรำช กรรมกำร 
 ๒๕.   นำยประสิทธิ์ ทองรัศมี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพสำยบุรี กรรมกำร 
 ๒๖.   นำยจรูญ ชูสังข์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสำรพัดช่ำงตรัง กรรมกำร 
 ๒๗.   นำยวัชระ เกิดสิน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำ ส่งเสริม ประสำนงำนกิจกำร 
     นักศึกษำและกิจกำรพิเศษ กรรมกำร 
 ๒๘.   นำยไสว สีบูจันดี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคมวกเหล็ก     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      ๒๙.   นำยปรีดี เกตุทอง ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคตรัง             กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 ๓๐. นำยวิรุณ   วิทยำประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนคิรำชบุร ี      กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 ๓๑. ว่ำที่ ร.อ.เชำวลิต  ยุทธนำวำ รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคฉะเชิงเทรำ กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 ๓๒. นำยคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 ๓๓.   นำยวิทยำ มั่นเติม รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคตำก       กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 
 
                            /คณะท ำงำน... 



 
-91- 

 
คณะท างานฝ่ายเลขานุการ 
 

1. นายไสว  สีบูจันดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก      ประธานกรรมการ  
2. นางสาธิตา  ทันตเวช           ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี      รองประธานกรรมการ 
3. นางเจริญศรี  ฉลานุวัฒน์ พนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  กรรมการ 
4. นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก   กรรมการ 
5. นางสาวชมพูนุช เนตรโรจน์ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา    กรรมการ 
6.นางสาวพรทิพา ประเสริฐ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
7. นางสาวพรพรรณ นักท านา ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
8. นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
9. นางสาวกิดากร ระจันทึก ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ    กรรมการ 
10. นางสาวสมฤทัย เลิศปัญญา เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
11. นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
12. นางสาวประวีทรัพย์ หงส์ชุมแพ เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
13. นายวิทยา  มั่นเติม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก             กรรมการและเลขานุการ
   

 
 

 



 

 


