
 
 
 
 
 

 

๑. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ.........................   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   
ที่                 วันที่    ……เดือน............พศ........ 

เร่ือง    ขอรายงานผลด าเนินโครงการ.................................... 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

    ตามที่คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ......................................................................  ไดด้ าเนินกิจกรรมโครงการ
................................................................................   ในวันที่ ..........................................  ณ 
..............................................................................  นั้น บัดนี้กจิกรรมไดด้ าเนินการเสร็จสิ้น ซึ่งมี นักศกึษา เข้าร่วมกิจกรรม  และ
ข้อเสนอแนะ  ดังนี ้

  นักศึกษา  ระดับชั้น  ............................................... มีผู้เข้ารว่มจ านวน   
....... คน  ผู้ไม่เข้าร่วมจ านวน .... คน จาก นักศึกษาท้ังหมด  จ านวน ...... คน  คิดเป็นร้อยละ ........ %  และมี
นักศึกษา  ที่ไม่เข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ ............ %  มีข้อเสนอแนะ คือ ................................................ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

 ประธานชมรมวิชาชีพ………………………. 
วันที่       เดือน..................... พ.ศ. ................... 

 
 

 

ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (……………………………………..)                                          (นายมีนวัชร์  จินากูล) 
ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.............................                     หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา 
วันที่       เดือน..................... พ.ศ. ...................                 วันที่       เดือน..................... พ.ศ. ................... 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกุล)          (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
        รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ                    รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วันที่       เดือน..................... พ.ศ. ............             รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
              วันที่       เดือน..................... พ.ศ. ......... 
 

            ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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



 
 

 

 

 

 

 

 

๒. ส าเนาโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ .................................................................วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  
ที่              วันที่    .................................................. 

เร่ือง    ขออนุญาตด าเนินโครงการ .......................................................................................................................  
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 

   ด้วย............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................ดังรายละเอียดโครงการท่ีแนบมาพรอ้มนี้ 
 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

 

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

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

 

 

ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (...........................................)    (นายมีนวัชร์  จินากูล)                                  
     ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา               
วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........... วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........ 
 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกุล)          (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ                    รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วันที่       เดือน        พ.ศ. ๒๔๖๔             รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
              วันที่       เดือน      พ.ศ. ๒๔๖๔ 
 
 

            ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
วันที่       เดือน      พ.ศ. ๒๔๖๔ 



 
 

 

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

๑. ชื่อโครงการ 
............................................................................................................................. ................................. 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ................... 
๓. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล 
.......................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................... ............................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..................................
............................................................................................................................. .........................................................
............ 
๔. วัตถุประสงค์โครงการ  
 ๔.๑ ......................................................................................................................  
 ๔.๒ ....................................................................................................... ............... 
 ๔.๓ ......................................................................................................................  
๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงประมาณ ........................................................................................ ......................................... 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ ............................................................................................................................. ..... 
๖. พื้นที่ด าเนินการ 
......................................................................................................................................................... 
๗. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 
......................................................................................................................... ......... 
.............................................................................................................................................. ................................. 
๘. วิธีด าเนินโครงการ  
  ๘.๑ ...................................................................................................................... 
 ๘.๒ ......................................................................................................................  
 ๘.๓ ...................................................................................................................... 
 ๘.๔ ......................................................................................................................  
๙. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
๑๐. งบประมาณ 
 ............................................................................................................................. ...........................................
... 
 
 



๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๑.๑ .................................................................................................................... 
 ๑๑.๒ ....................................................................................................................  
 ๑๑.๓ .................................................................................................................... 
 
๑๒. การติดตามผลและการประเมินผล 
 การสังเกตหรือการสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม (ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ) 
 
 
 

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

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

 
 
 
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ    ลงชื่อ.............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (..............................................)    (นายมีนวัชร์  จินากูล)                                  
     ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา               
วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........... วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........ 
       
 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกุล)          (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       รองผู้อ านวยฯ การฝ่ายวิชาการ                    รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
วันที่       เดือน        พ.ศ. ๒๔๖๔             รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
              วันที่       เดือน        พ.ศ. ๒๔๖๔ 
 

 
            ลงชื่อ.....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

วันที่       เดือน        พ.ศ. ๒๔๖๔ 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

๓. ส าเนาค าสั่งมอบหมายงาน 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                                
 



 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

ที ่              / 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมโครงการ..................................................................................  

 
 

                    ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  ได้ก าหนดจัดกิจกรรมโครงการ........................ ................ ให้
นักเรียน นักศึกษา **(ตามวัตถุประสงค์)..............................................................ในวันที่ .......... เดือน. ................. 
พ.ศ.....................................ณ ................................................... ........................ เวลา ............................... น.  เพ่ือให้
โครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาจึงขออาศัยอ านาจตามระเบียบ 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ มี
รายนามดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑. นางจิตโสมนัส  ชยัวงษ์         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 ๒. นายสุชาติ  จ าปาโพธิ์         รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
 ๓. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงกุล      รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายวิชาการ 
  ๔. นายสรวชิญ์  เลิศศรีพงศ์         รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ   

 ๕. นายประถมจักรี  สียางนอก        รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
    

หน้าที่   อ านวยการ ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
           เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๑. .................................................. ประธานกรรมการ 
๒. .................................................. รองประธานกรรมการ 
๓. .................................................. กรรมการ 
๔. .................................................. กรรมการ 
๕. .................................................. กรรมการ 
๖. .................................................. กรรมการ 
๗. .................................................. กรรมการ 
๘. .................................................. กรรมการ 
๙. .................................................. กรรมการ 

 

๑๐. .................................................. กรรมการ 
๑๑. .................................................. กรรมการ              
๑๒. .................................................. กรรมการ 
๑๓. .................................................. กรรมการ 
๑๔. .................................................. กรรมการ 
๑๕. .................................................. กรรมการเละเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑. .......................................................................................................................... ............................ 
  ๒. อ่ืน  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



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

๕. ..................................................  กรรมการ 

๖. ..................................................  กรรมการ 

๗. ..................................................  กรรมการ 

๘. ..................................................  กรรมการ 

๙. ..................................................  กรรมการ 

๑๐. ..................................................  กรรมการ 
๑๑. .................................................. กรรมการ 
๑๒. .................................................. กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. ............................................................................................................................................................. 
             ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๓. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
๑. .................................................. ประธานกรรมการ 
๒. .................................................. รองประธานกรรมการ 
๓. .................................................. กรรมการ 
๔. .................................................. กรรมการ 
๕. .................................................. กรรมการ 
๖. .................................................. กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑. ................................................................................................................ .............................................. 
   ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
   ๑. .................................................. ประธานกรรมการ 
   ๒. .................................................. รองประธานกรรมการ 

  ๓. .................................................. กรรมการ 
  ๔. .................................................. กรรมการ 
  ๕. .................................................. กรรมการ  
 ๖. .................................................. กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่  ๑. บันทึกภาพใน.......................................................................................................................      
           ๒. น าภาพกิจกรรมเผยแพร่ทาง Facebook และเว็บไซต์วิทยาลัยฯ 
           ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
๑. .................................................. ประธานกรรมการ 

 ๒. ..................................................  รองประธานกรรมการ 
 ๓. .................................................. กรรมการ 
 ๔. .............................................. .... กรรมการ 



 ๕. ..................................................  กรรมการ 
 ๖. ..................................................  กรรมการ 
 ๗. .................................................. กรรมการ 
 ๘. ..................................................  กรรมการ 
 ๙. ..................................................  กรรมการ 
 ๑๐...................................................  กรรมการ 
 ๑๑...................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่  ๑.  จัดท าแบบสอบถาม  วิเคราะห์  เพื่อประเมิน และสรุปผลการจัดกิจกรรม 
          ๒.  รวบรวมข้อมูลที่สรุปส่งฝ่ายจัดท ารูปเล่มต่อไป 
          ๓.  อ่ืน  ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

  ๖.  คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน 
๑. ...................................................  ประธานกรรมการ 
๒. ................................................... รองประธานกรรมการ 
๓. ...................................................  กรรมการ 
๔. ................................................... กรรมการ 
๕. ...................................................  กรรมการ 
๖. ................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑. ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
          ๒. เบิกค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้เป็นไปในความเรียบร้อย 
          ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าผลงานรูปเล่ม 
๑. ...................................... ............. ประธานกรรมการ 
๒. ...................................................  รองประธานกรรมการ 
๓. ...................................................  กรรมการ 
๔. ................................................... กรรมการ 
๕. ................................................... กรรมการ 
๖. ...................................................  กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที ่ ๑. รวบรวมข้อมูล รูปภาพรายงานผลการปฏิบัติกิจวกรรม ...............................................................เพ่ือ 
             จัดท าผลงานเป็นรูปเล่มตามขั้นตอน PDCA  
          ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                ทั้งนี้  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็น  
ผลดีต่อทางราชการต่อไป 
   

 สั่ง   ณ   วันที่     เดือน         พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมโครงการ………………………………………………….. 

............................................................................. 
 ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจะด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ใน วันที่  . . . . . . . . . . .   เดือน. . . . . . . . . . . .  ๒๕๖๓ ณ 
............................................. วทิยาลยัอาชีวศึกษานครราชสมีา  แลว้นั้น 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว  ด าเนินส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาจึงขอแต่งตั้งคระกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

 คณะกรรมการอ านวยการ 
          ๑. นายพิชัย  ขันทะจักร     นายกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 ๒. นายพิพัฒน์พงษ์  ใจหมั่น  รองนายกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 ๓. นายเศรษฐพงศ์  ศรีสุนันนุต  ปฏิคมองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
  ๔. นางสาวเพชรลดา ปืนกระโทก  ประชาสัมพันธ์องค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

 ๕. นางสาวแพรพลอย  แก้วสูงเนิน  นายทะเบียนองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
๖. นางสาวอลิษา กลางโสภา  เหรัญญิกองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
๗. นางสาวกฤตยา กิติราช   เลขานุการองค์การฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

    

หน้าที่   อ านวยการ ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน 
           เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 

๑.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
    ๑.๑ .........................................................  ประธานชมรมวิชาชีพ............................... 
    ๑.๒ .........................................................  รองประธานชมรมวิชาชีพ.................................. 
    ๑.๓ ......................................................... กรรมการ 
  ๑.๔ .........................................................  กรรมการ 
  ๑.๕ .........................................................  กรรมการ 
  ๑.๖ ................................ ......................... กรรมการ 
  ๑.๘ .........................................................  กรรมการ 
  ๑.๙ .........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
   

หน้าที ่ ๑. จัดด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามก าหนดการด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ประสานงานคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับ 
 ๔. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๒.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
  ๒.๑ ......................................................... ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ .........................................................  รองประธานกรรมการ 
   ๒.๓ .........................................................  กรรมการ 
   



๒.๔ ......................................................... กรรมการ 
  ๒.๕ .........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ ก าหนดการ 
 ๒. บันทึกภาพการด าเนินโครงการ ขึ้นประชาสัมพันธ์เว็บวิทยาลัยฯ เสียงตามสาย/อื่นๆ 
 ๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

๔.  คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและการเงิน 
๔.๑ .........................................................  ประธานกรรมการ 

    ๔.๒ ......................................................... รองประธานกรรมการ 
    ๔.๓ .........................................................  กรรมการ 
  ๔.๔ .........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. ด าเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ 
       ๒. ดูแลค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้เป็นไปในความเรียบร้อย 
 ๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๕.๑ ......................................................... ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ .........................................................  รองประธานกรรมการ 
  ๕.๓ .........................................................  กรรมการ 
  ๕.๔ ......................................................... กรรมการ 
  ๕.๕ .........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. จัดท าแบบสอบถาม วิเคราะห์ เพ่ือประเมิน และสรุปผลกิจกรรม 
 ๒. รวบรวมข้อมูลที่สรุปส่งฝ่ายจัดท ารูปเล่มต่อไป 
 ๓. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดแต่งสถานที่ 
  ๖.๑ .........................................................  ประธานกรรมการ 
  ๖.๒ .........................................................  รองประธานกรรมการ 
  ๖.๓ ......................................................... กรรมการ 
  ๖.๔ .........................................................  กรรมการและเขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. ตกแต่งสถานที่ห้อง.....................................................ในวันที่...................... ............................ 
 ๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าผลงานรูปเล่ม 
  ๗.๑ .........................................................  ประธานกรรการ 
  ๗.๒ .........................................................  รองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ ......................................................... กรรมการ 
  ๗.๔ .........................................................  กรรมการ 
  ๗.๕ .........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. รวบรวมข้อมูล รูปภาพรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม .................................................เพ่ือจัดท าผลงาน  
              เป็นรูปเล่มตามขั้นตอนของ PDCA ตามแบบ อวท. 
  



๒. อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
    ประกาศ ณ วันที่    เดือน       พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายพิชัย  ขันทะจักร์) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 
 

 

      

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๔. ส าเนาประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ.................................................................. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   
ที่              วันที่    ...................................................... 
เร่ือง    ขออนุญาตการจัดการประชุม 
 

เรียน    คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ .......................................................................................  
 

 ด้วย ........................................................................................................................ .............................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 ในการนี้ ................................................................................. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  จึง
ขออนุญาตจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในวันที่ ....................................  เวลา ............... ............ น. 
ณ .........................................................................................................................  
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
            
      ลงชื่อ.................................................... ..                    ลงชื่อ......................................................       
              (...................................................)      (...................................................) 
      ประธานชมรม........................................                   ครูที่ปรึกษาชมรม ................................................   
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                      วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 
 
      ลงชื่อ......................................................                    ลงชื่อ...................................................... 
                 (นายมีนวัชร์  จนิากูล)                                      (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา              รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........    รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
                    วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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

 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ.......................       วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   
ที่              วันที่    ............................................... 
เร่ือง    ขอเชิญประชุม 
 

เรียน    คณะกรรมการชมรมวิชาชีพฯ ........................................................................................................... 
 

 ตาม .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... .
............................................................................................................................................................................... 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามค าสั่งในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงขอเชิญประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
และกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมในวันที่ ...........  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ................................ น.       
ณ .................................................. วทิยาลยัอาชีวศึกษานครราชสมีา ตามระเบยีบวาระการประชุมท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
            
      ลงชื่อ.................................................... ..                    ลงชื่อ......................................................       
              (...................................................)      (...................................................) 
      ประธานชมรม........................................                   ครูที่ปรึกษาชมรม ................................................   
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                      วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ... ........     
 
 

      ลงชื่อ......................................................                    ลงชื่อ........................................................ 
                (นายมีนวัชร์  จนิากูล)                                         (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา              รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                     รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
  วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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



 
 
 
 
 

วาระการประชุม ชมรม........................................................................... 
เรื่อง ...................................................... 

ในวันที่ .........  เดือน ..........   ๒๕๖๔ เวลา ............................... น.  
ณ  ....................................................  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสมีา 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมรายงานการประชุม ..................................................................................................  
ครั้งที่ ……. / ............ 

เมื่อวัน ................ที่ ......... เดือน ...............  ๒๕๖๔ 
ณ ........................................................ วิทยาลัยอาชวีศึกษานครราชสีมา เวลา .......................... น. 
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............................................................................................................................... .......................................................
........................................................................................ ......................................................................  
 -…………………………………………………  น าเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ประธาน  ให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี  
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................ 

 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรอง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ  



............................................................................................................................. ........................................... 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องพิจารณา 
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................................ ............................. 
  มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................. ........................................ 
....................................................................................................................................................................... 
เลิกประชุม เวลา .................................... น. 
 

 

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

     ผู้จดรายงานการประชุม 
 

 

ลงชื่อ ............................................... ประธานชมรม    ลงชือ่ ..........................................ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพฯ 
          (.........................................)    (......................................) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
ชื่อ .................................................. นายกองค์การฯ    ลงชื่อ ...........................................ครูที่ปรึกษาองค์การฯ 

 (นายพิชัย  ขันทะจักร์)            (นายธณภณ  สุภาโชตอัิงคณา) 
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ........     วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   
ที่              วันที่    ........................................... 
เร่ือง    ขอส่งรายงานการประชุม 
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 

 ด้วย .....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
....................................................................................... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ .............................๒๕๖๔ 
เวลา ................................. น. ณ  ........................... ............ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครราชสมีา แลว้นั้น  
 

 บัดนี้....................................................................วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว   จึงขอส่งรายงานผลการประชุมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
            
      ลงชื่อ......................................................                    ลงชื่อ......................................................       
              (...................................................)      (...................................................) 
      ประธานชมรม........................................                   ครูที่ปรึกษาชมรม ................................................   
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                      วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 
 
      ลงชื่อ.................................................... ..                    ลงชื่อ...................................................... 
                (นายมีนวัชร์  จนิากูล)                                        (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา              รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                     รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
  วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 
 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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

 

 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

๕ เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ...............................................................วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   
ที่              วันที่    .............................................. 
เร่ือง    ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ.............................................................................................. 
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

 ด้วย ........................................................................................................................ .............................
....................................................................................  ในวันที่ . ....... ...................................... 
ถึง .................................เวลา .......................... น. ณ ............................................. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  
 ชมรม .......................................................... วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จึงขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์โครงการ ................................................ โดยด าเนินการ ................ ช่องทางดังนี้  
             ๑............................... ๒...............................     ๓...............................     
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

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

 

      ลงชื่อ.................................................... ..                    ลงชื่อ......................................................       
              (...................................................)      (...................................................) 
      ประธานชมรม........................................                   ครูที่ปรึกษาชมรม ................................................   
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                      วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 

 

      ลงชื่อ.................................................... ..                    ลงชื่อ...................................................... 
                   นายมีนวัชร์  จินากูล)                                     (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา              รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                      รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
 วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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

 



  (แนบหลังฐานภาพการประชาสัมพันธ์จริง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๖. ตาราง, เกณฑ์กติกา, หนังสือ 

เชิญ, ค ากล่าวรายงานพิธีเปิด, ค า 

กล่าวเปิด และค ากล่าวรายงานพิธี
ปิด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการ .................................................... ชมรมวิชาชีพฯ............................................................. 

ในวันที่................................เดือน .............................. พ.ศ. .............................. 
ณ ................................................................... วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

*************************************************** 

วัน............................................... 
เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ............................................................ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการ................................................... ....................... 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.  บันทึกภาพร่วมกับท่านวิทยากร และคณะ 
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.  ฟังบรรยายในหัวข้อ .................................................................... 
เวลา ๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา ๑๐.๔๐ - ๑๒.๐๐ น.  ต่อ ฟังบรรยายในหัวข้อ ................................................................. 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมสร้างภาวะผู้น าที่เราสร้างได้ 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  มอบเกียรติบัตร 
 
**หมายเหตุ สามารถเปลี่ยนแปลงตามบริบทตามโครงการ** 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

๗. ภาพประกอบ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



ใส่แผ่นละ 2 รูป ค าอธิบายใต้ภาพด้วย  (แนบหลังฐานภาพ ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น  และไม่เกิน 6 
แผ่น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

๘. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ..................................................... 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ................................................................ 

แผนกวิชา ................................................ 
วัน......... ที่ ......................เดอืน .................... พ.ศ. ...................... 

 ณ ........................................................... 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ลายมือชื่อ เวลา

มา 
ลายมือชื่อ เวลา

กลับ 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

                          
     
   (.......................................................)             (.......................................................) 
ประธานชมรมวิชาชีพ....................................                       ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพฯ...............  
 
 
        (.......................................................)       (.......................................................) 
                  (นายพิชัย  ขันทะจักร)    (นายธณภณ  สุภาโชติอังคณา) 

            นายกองค์การฯ                                                 ครูที่ปรึกษาองค์การฯ  

 



 

 

 

 

 

๙. หลักฐานการจ่ายเงิน 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

แบบ อวท.๒๐ 
 
 

แบบขออนุมัติใช้เงิน 
 

ตามโครงการ         ชมรมวิชาชีพ         องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 
 

เขียนที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
 

 เ นื่ อ งด้ ว ยข้ าพ เ จ้ า (น าย /นาง /นางสาว ) . . . . . . . . . . . . . . ................................... .................. ต า แหน่ ง
................................มีความประสงค์ขออนุมัติใช้เงิน ของ   ชมรมวิชาชีพ    องค์การฯ  กิจกรรมของ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนหรือโครงการที่..............เรื่อง…………………………………………………………….   
เป็นจ านวนเงิน ........................ บาท ซ่ึงได้รบัการอนมัุติเปน็ท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ 

 อนึ่ง ในขณะนี้เงินของ       ชมรมวิชาชีพ       องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 
เหลือยอดเงินสุทธิเป็นจ านวน ………………………………… บาท (………………………………………………………………………) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 

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

        ประธานชมรมวิชาชีพฯ  
 

 

    ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
    ……………………………………………………………………………………………………………………                                                       
 

              ลงชื่อ………………………..……………....                
               (นายประถมจักรี  สียางนอก)  
                           ………../…………./………… 
 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครราชสีมา 
   

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………. 

 
ลงชื่อ……………………………………………. 

                (นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 
                   ………../…………./…………               
 
 
 
 



 
 

 

 

รายละเอียดการใช้จ่ายเงินของโครงการ 
ตามโครงการ         ชมรมวิชาชีพ         องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
จ านวนหน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

 ค่าตอบแทน..........................บาท 
ค่าใช้สอย..............................บาท 
ค่าวัสดุ..................................บาท 

     

 ค่าตอบแทน      
       
       
       
 ค่าใช้สอย      
       
       
       
 ค่าวัสดุ      
       
       
       
       
       

รวม   
 

ลงชื่อ.................................................ผู้บันทึก            ลงชือ่........................................... ......ผู้ตรวจ 
    ( ..................................................)                         (นางสาวแพรพลอย  แก้วสูงเนิน) 
        ต าแหน่ง เหรัญญิกชมรมวิชาชีพฯ                       ต าแหน่ง เหรัญญิกองค์การฯ 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้ตรวจ 
(นายพิชัย  ขันทะจักร) 

ต าแหน่ง นายกองค์การฯ 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    ชมรมวิชาชีพ...............................................................วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา   
ที่              วันที่    .............................................. 
เร่ือง    ไม่ขอเบิกงบประมาณด าเนินโครงการ....................................................................... 
 

เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา  

 ด้วยชมรมวิชาชีพ.............................................แผนกวชิา......................ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
โครงการ.............................................................ในวันที่ .............................................. ถึง ................ ..................
เวลา .......................... น. ณ ............................................. .................................................................................. 
 เพ่ือให้............................................................... .................................(วัตถุประสงค์ในโครงการ)  
ชมรมวิชาชีพ...................แผนกวิชา...........................จึงไม่ขอเบิกเงินงบประมาณด าเนินโครงการ.......................  
ดังกล่าวเนื่องจาก....................................................... ............................................................................................ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

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

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

 
 

      ลงชื่อ.................................................... ..                    ลงชื่อ......................................................       
              (...................................................)      (...................................................) 
      ประธานชมรม........................................                   ครูที่ปรึกษาชมรม ...............................................   
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                      วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ... ........     
 

 
 

      ลงชื่อ......................................................                    ลงชื่อ...................................................... 
                 (นายมีนวัชร์  จนิากูล)                                       (นายประถมจักรี  สียางนอก) 
       หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา              รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
        วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ........                     รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 
  วันที่...... เดือน...................... พ.ศ. ...........     
 

 
 

ลงชื่อ...................................................... 
(นางจิตโสมนัส  ชัยวงษ์) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

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

ใช้เฉพาะไม่เบิกงบประมาณ
โครงการ 



 

 

 

 

๑๐. เครื่องมือประเมิน (ตัวอย่าง) 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

(ตัวอย่างแบบฟอร์ม/สามารถท าแนวทางอื่นในการส ารวจความพึงพอใจ) 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

โครงการ.................................................... 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ       ชาย                 หญิง  
2. อายุ       ต่ ากว่า 15 ปี                   15 - 25 ปี                  25 - 35 ปี              35 ปีขึ้นไป 
3. สถานภาพ 
                                หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน                             นักเรียน นกัศึกษา                  
                                ประชาชน                                               อ่ืนๆ................................................... 
 
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
กรุณาขีดเครื่องหมาย  ลงในช่องทีท่่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่องเดียว 
 

ที ่
ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อท่าน       
2 ท่านได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม      
3 ท่านได้รับความรู้/ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือไป

ปรับใช้ได้ 
     

4 รูปแบบ/หัวข้อ ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม       
6 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม      
7 สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
8 สามารถให้ข้อมูล หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      
9 มีความสุภาพ เป็นมิตร      
10 ภาพรวมความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้      

 
ข้อเสนอแนะ 
...........................................................................................................................………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

๑๑. ผลการประเมิน และสรุปผล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สรุปผลกิจกรรมโครงการ ..................................................... 
นักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน ................................................................ 

แผนกวิชา .................................... 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - นามสกุล ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

                          
 
       (.......................................................)      (.......................................................) 
ประธานชมรมวิชาชีพ....................................                       ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพฯ...............  
 
       (.......................................................)      (.......................................................) 
                  (นายพิชัย  ขันทะจักร)    (นายธณภณ  สุภาโชติอังคณา) 

            นายกองค์การฯ                                                 ครูที่ปรึกษาองค์การฯ  
 
 

 (.......................................................) 
     (นายประถมจักรี  สียางนอก) 

    รองผู้อ านวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร  อวท. 


