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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2563 

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) 
หนวยงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  

1.ชื่อโครงการ 
 โครงการสรางคานิยมการเรียนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม (กิจกรรม
สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) 
 ดําเนินการ เมื่อ วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563 

2. หลักการและเหตุผลของโครงการ 
  โครงการสรางคานิยมการเรียนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม     
(กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสื่อถึงศิษยที่      
มีความเคารพในพระคุณของครูอาจารย และถือเปนโอกาสอันดีที่ศิษยจะไดแสดงความกตัญูกตเวทีตอผูซึ่งได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแขนงตางๆ ทั้งยังใหคําแนะนํา ตักเตือน และอบรมสั่งสอน เพื่อใหศิษยเปนพลเมือง   
ที่ดีของประเทศชาติ และใชชีวิตอยูรวมกับคนอื่นในสังคมอยางมีความสุข อีกทั้งเปนโอกาสอันดีที่นักศึกษาจะมา
พบปะรวมตัวกันในตนปการศึกษา จึงเห็นควรใหจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพ 
เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษา เขาใจในการปฏิบัติตนและ สรางทัศนคติที่ดี เปนการแนะนําแนวทาง  
ในการเรียน การปฏิบัติตนที่ถูกตองเหมาะสม และเพื่อใหนักศึกษาไดรับขอมูลพื้นฐานสําคัญที่จะเตรียมตัวเผชิญ  
กับสถานการณใหมๆ จะไดนําความรูที่ไดรับนั้นไปสรางประโยชนใหตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบไป  

3. วัตถุประสงคของโครงการ 
  3.1 เพื่อใหนักศึกษาไดรําลึกถึงพระคุณครูอาจารย   
  3.2 เพื่อใหนักศกึษาไดแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญูกตเวทีตอครูอาจารย 
   3.3 เพื่อใหนักศึกษาเกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่เลือกเรียน และมีความรักในสถาบันฯ   
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และเห็นความสําคัญของการทํางานเปนทีม 
  3.4 เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา 
  3.5 เพื่อสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมไหวครูและปฐมนิเทศ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประจําปการศึกษา 2563  

4. ความสอดคลองของโครงการ   
4.1 ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (2561-2580)  
   สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและ

สังคมไทยใหเปนรากฐาน  ที่แข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะ
การคิดการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย   
มีครอบครัว ที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ                                                                                               

4.2 ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (2560 -2564) 
  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1  การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

  เปาหมายที่ 2  คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพิ่มขึ้น 2.3         
วัยแรงงานมีความรูและทักษะความเปนไปตามความตองการของตลาดแรงงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
                                                                                     /ตัวชี้วัด... 
 



- ๒ - 

 

 ตัวชี้วัด 4   ผูเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 30 ตอป 
 การพัฒนาของท่ี 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 

  4.3 ความสอดคลองกับนโยบาย คณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา (12 กันยายน 2557) 
นโยบายขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

 4.4 ความสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ/รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ/ประกาศ
กระทรวง 

 นโยบายเฉพาะ 
  ขอ 2 การอาชีวศึกษา 
   2.1 ปรับทัศนคติเปลี่ยนคานิยมของผูปกครองและนกัเรียน ใหเห็นความสําคัญและเขาสู

การเรียนสายอาชีวศึกษาใหมากขึ้น 
  ขอ 3 การอุดมศึกษา 

   3.1 กําหนดบทบาทการผลิตนักศึกษาใหชัดเจน ตามความถนัดและความเปนเลิศของ
แตละสถาบัน เพื่อลดความซ้ําซอน 

 นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง 
 ขอ 8 ใหความสําคัญกับการบริหารงานสวนภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ตางๆ ของแตละสวนราชการ 
 ขอ 12 ใหความสําคัญกับเทคนิคการสอนและการสื่อความหมาย  

   4.5 ความสอดคลองกับนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/เลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

 นโยบายที่ 3 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และแหลงเรียนรูใหม  
  ยุทธศาสตรที่1 ยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาของอาชีวศึกษาในดานการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ และเพิ่มศักยภาพใหเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพ
และฝกอบรมวิชาชีพของชุมชน 

  กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบการจัดการบริหาร 
  มาตรการที่ 2 การจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
 4.6 ความสอดคลองกับนโยบาย และแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  

  สอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 1 มุงพัฒนาคุณภาพและปริมาณผูเรียนใหสัมพันธกับความตองการ
ของตลาดแรงงานในประเทศและระดับสากล 

กลยุทธที่ 4  ปรับภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพ 
ดวยกระบวนการเชิงคุณภาพใหกับนักเรียน กลุมผูปกครองและชุมชน      

5. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

6. ผูเขารวมโครงการ 
 1. คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
  2. ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  
 3 .รองผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 4. ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 
 5. อาจารยผูสอนแตละวิทยาลัย 
 

                                                                                                                  /6.นักศึกษา... 
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 6. นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ                                                                                                    
 7. เจาหนาที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 
 8. นักศึกษาองคการวิชาชีพฯวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค                                                                                                                      

7. สถานที่ดําเนินการ 
 ณ หอประชุม  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

8. ขั้นตอนและกิจกรรมการดําเนินงานโครงการ 
     8.1 การวางแผนการดําเนินกิจกรรม (PLAN) ระยะเวลาดําเนินการจัดโครงการ 1 วัน                           
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน (PDCA) 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พฤษภาคม มิถุนายน 
ขั้นเตรียมการ (Plan)             
๑. วางแผนการดําเนินโครงการ             
๒. ศึกษาสภาพปญหาปจจุบัน             
๓. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดําเนินโครงการ             
ขั้นดําเนินการ (Do)             
๑. เสนอขออนุมัติโครงการ             
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ             
๓. ติดตอ/ประสานงาน             
๔. จัดทําเอกสารประกอบการดําเนินงานโครงการ             
๕. ดําเนินการตามรายละเอียดของโครงการฝกอบรม             
ขั้นประเมินผลโครงการ (Check)              
๑. เก็บรวบรวมขอมูล             
๒. ประเมินผลโครงการ             
ขั้นสรุปผล และ (Action)              
๑. ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ปรับปรุงแกไข             
๒. สรุป ประเมินผลการดําเนินงานโครงการ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          /8.2 ขั้นตอนการ... 
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8.2 ขั้นตอนการดําเนนิกิจกรรม (DO) ดังนี้ 
 

กําหนดการ   
โครงการสรางคานิยมการเรยีนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม (กิจกรรม

สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) 

วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

เวลา รายการ หมายเหตุ 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ - ลงทะเบียน  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ - พิธีไหวครู ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓  
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ 

- กลาวใหโอวาท   
- การบรรยายพิเศษ  
โดยนายพันธศักดิ์  โรจนากาศ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ - แนะนําสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 
โดย นายสมคิด  บุญเทวี    ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔ 

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ - พักรับประทานอาหาร  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ - การบรรยายเรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมกับชีวิต” โดย พระครูสมุหโกวิทย  

จนฺทโก  
 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ - การบรรยายเรื่อง “กิจกรรมสัมพันธนําสูการปฏิบัติเพื่อสงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพ”  โดย  นางปณณศจี   สุวรรณพฤกษ 

 

 
หมายเหตุ ๑. ตารางกําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
  ๒. นักศึกษาแตงกายดวยชุดนักศึกษา 

9. ผลผลิต  (Output)  
  สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีนักศึกษาใหมเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563 จํานวน 250 คน 

10. ผลลัพธ (Outcome) 
  10.1 สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการสงเสริมภาพลักษณของการศึกษาสาย
อาชีพ ใหเปนที่ยอมรับของสาธารณชน 
 10.2 เพิ่มศักยภาพใหกับผูเรียนสายอาชีพ ไดนําความรู และทักษะ มาแสดงออกและใชใหเกิดความชํานาญ
เฉพาะทางในวิชาชีพ สามารถสรางสรรคสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาต ิ
 10.3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีแนวทางการแกไขปญหา อุปสรรค ของการดําเนินงานโครงการฯ   
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 10.4 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการรายงานผลและเผยแพรผลการดําเนินงานตอผูเกี่ยวของทุกป 
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11. เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 
เปาหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือ 

เชิงคุณภาพ 
๑. เพื่อใหนักศึกษาไดรําลึกถึง
พระคุณอาจารย  
๒. เพื่อใหนักศึกษาได
แสดงออกถึงความเคารพและ
ความกตัญูกตเวทีตอครู
อาจารย 
๓. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความ
ตระหนักและภาคภูมิใจใน
สาขาวิชาที่เลือกเรียน และมี
ความรักในสถาบันฯเกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ  
๔. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักศึกษา 
 

เชิงคุณภาพ 
๑. นักศึกษาไดรําลึกถึงพระคุณอาจารย 
 
๒. นักศึกษาไดแสดงออกถึงความ
เคารพและความกตัญูกตเวทีตอครู
อาจารย 
 
๓. นักศึกษาของสถาบันฯ เกิดความ
ตระหนักและภาคภูมิใจในสาขาวิชาที่
เลือกเรียน และมีความรักในสถาบันฯ 
เกิดความสามัคคีในหมูคณะ และเห็น
ความสําคัญของการทํางานเปนทีม  
๔. นักศึกษาไดพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเอง 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลการดําเนินงาน 
 
 

 
แบบรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบรายงาน 
 

๕. เพื่อสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรม
ไหวครูและปฐมนิเทศ ของ
สถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ ๔ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 

เชิงปริมาณ 
มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
๒๕๐ คน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
จํานวน ๕ วิทยาลัย เขารวมกิจกรรม
จํานวน ๒๕๐ คน และมีความพึงพอใจ
ตอการจัดกิจกรรมอยูในระดับมาก ถึง
มากที่สุด 

วิธีการสอบถาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 
รายชื่อนักศึกษา 

 

แบบสอบถาม 
แบบรายงาน 
เอกสารรายชื่อ
นักศึกษา 
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12. ผลการประเมินโครงการ (สรุปภาพความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ) 

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ของสํานักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

โครงการ : สรางคานิยมการเรียนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม (กิจกรรม

    สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
    สายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) 
    วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

ตอนที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.1  เพศ  เพศชาย    : 182 คน คิดเปนรอยละ 80.18 
   เพศหญิง   :   45 คน คิดเปนรอยละ 19.82                       
1.๒  อาย ุ    20-30 ป   : 204 คน คิดเปนรอยละ 89.87 
   31-40 ป   :   23 คน คิดเปนรอยละ 10.13                        
1.๓  สถานศึกษา   วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค :   79 คน คิดเปนรอยละ 34.80 
   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค :   47 คน คิดเปนรอยละ 20.71 
   วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร :   36 คน คิดเปนรอยละ 15.86 
   วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  :   25 คน คิดเปนรอยละ 11.01 
   วิทยาลัยเทคนคิอุทัยธานี   :   40 คน คิดเปนรอยละ 17.62        
1.๔  สาขาวิชา  เทคโนโลยียานยนต  :   42 คน คิดเปนรอยละ 18.50 
   เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส  :   58 คน คิดเปนรอยละ 25.55 
   เทคโนโลยีไฟฟา   :   61 คน คิดเปนรอยละ 26.87 
   การจัดการงานคหกรรม  :   47 คน คดิเปนรอยละ 20.71 
   เทคโนโลยีเครื่องกล  :     8 คน คิดเปนรอยละ   3.52 
   เทคโนโลยีการผลิต  :   11 คน คิดเปนรอยละ   4.85          
 
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการจัดโครงการ 
 ระดับคะแนน คือ พึงพอใจมากที่สุด=๕  พึงพอใจมาก=๔  พึงพอใจปานกลาง=๓  พึงพอใจนอย=๒   
พึงพอใจนอยที่สุด = ๑ 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑.ดานเนื้อหาการประชุม 
๑.๑ ทานคิดวาทานไดรับความรูจากการเขา
รวมการอบรม 

29 178 20 
  

รอยละ 12.78 78.41 8.81   
สรุปผล ทานคิดวาทานไดรับความรูจากการเขารวมการอบรม  อยูในระดับ   มาก 
๑.๒ ทานคิดวาทานสามารถนําความรูที่ไดรับ
ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของทานได 

35 187 5 
  

รอยละ 15.42 82.38 2.20   

สรุปผล ทานคิดวาทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของทานได อยูในระดับ  มาก 

                                                                                                               /ประเด็นวัด... 
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๑.๓ ความเหมาะสมดานเนื้อหา 21 192 14   

รอยละ 9.25 84.58 6.17   
สรุปผล  ความเหมาะสมดานเนื้อหา  อยูในระดับ   มาก 
๒.ดานวิทยากร 
๒.๑ มีความรูความเชี่ยวชาญ 43 184    

รอยละ 18.94 81.06    
สรุปผล  มีความรูความเชี่ยวชาญ  อยูในระดับ   มาก 
๒.๒ มีเทคนิคและถายทอดความรู ความเขาใจ
ใหผูเขารับการอบรมเขาใจงายและชัดเจน 

55 172 
   

รอยละ 24.23 75.77    

สรุปผล มีเทคนิคและถายทอดความรู ความเขาใจใหผูเขารับการอบรมเขาใจงายและชัดเจน อยูในระดับ มาก 

๒.๓ การตอบขอซักถามในการฝกอบรม 38 187 2   
รอยละ 16.74 82.38 0.88   

สรุปผล  การตอบขอซักถามในการฝกอบรม  อยูในระดับ   มาก 
๒.๔ สรางบรรยากาศจูงใจใหผูเขารับการอบรม 61 159 7   

รอยละ 26.87 70.04 3.09   
สรุปผล   สรางบรรยากาศจูงใจใหผูเขารับการอบรม  อยูในระดับ   มาก 
๒.๕ ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม 75 152    

รอยละ 33.04 66.96    
สรุปผล  ความเหมาะสมของวิทยากรโดยรวม  อยูในระดับ   มาก 
๒.๖ การเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมแสดง
ความคิดเห็น 

86 138 3 
  

รอยละ 37.89 60.79 1.32   
สรุปผล  การเปดโอกาสใหผูเขารับการอบรมแสดงความคิดเห็น  อยูในระดับ   มาก 
๒.๗ มีการใชสื่อ อุปกรณการสอนที่เหมาะสม
กับเนื้อหาสาระของแตละหัวขอวิชา 

79 143 5 
  

รอยละ 34.80 63 2.20   
สรุปผล  มีการใชสื่อ อุปกรณการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแตละหัวขอวิชา อยูในระดับ   มาก 
๒.๘ เอกสารประกอบการบรรยาย เนื้อหามี
ความเหมาะสม 

59 157 11 
  

รอยละ 25.99 69.16 4.85   
สรุปผล  เอกสารประกอบการบรรยาย เนื้อหามีความเหมาะสม  อยูในระดับ   มาก 
๓. ดานอื่นๆ      
๓.๑ สถานที่จัดอบรมและอุปกรณมีความ
สะดวกเพียงพอตอการดําเนินการ 

93 134 
   

รอยละ 40.97 59.03    
สรุปผล  สถานที่จัดอบรมและอุปกรณมีความสะดวกเพียงพอตอการดําเนินการ  อยูในระดับ  มาก 

/ประเด็นวัด... 
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ประเด็นวดัความพึงพอใจ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
๓.๒ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดการอบรม 

15 196 16 
  

รอยละ 6.61 86.34 7.05   
สรุปผล  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดการอบรม  อยูในระดับ   มาก 
๓.๓ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 103 124    

รอยละ 45.37 54.63    
สรุปผล  ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม   อยูในระดับ   มาก 
๓.๔ ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวม
การอบรม 

83 127 17 
  

รอยละ 36.56 55.95 7.49   
สรุปผล  ความพึงพอใจในภาพรวมของการเขารวมการอบรม   อยูในระดับ   มาก 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ 
    -ไมมี- 

13. ความคุมคา และขอเสนอแนะ (เปรียบเทียบการใชงบประมาณกับผลลัพธและผลกระทบพรอมเสนอแนว
ทางการปรับปรุงโครงการ 
 13.1 คาใชจายในการดําเนินงานโครงการ 

ประมาณการ การใชจายจริง 

แหลงงบประมาณ 
     งบประมาณ                อุดหนุน 
     เงินรายได                  อื่นๆ............... 

โดยจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 
1.คาตอบแทน            4,200   บาท 
2.คาใชสอย             65,275   บาท 
3.คาวัสดุ                  6,762   บาท 

      รวมจํานวนทั้งสิ้น  76,237  บาท  

แหลงงบประมาณ 
     งบประมาณ           อุดหนุน 
     เงินรายได             อื่นๆ............... 

โดยจายเปนคาใชจาย ดังนี้ 
1.คาตอบแทน            3,600   บาท 
2.คาใชสอย             65,275   บาท 
3.คาวัสดุ                  6,762   บาท 

      รวมจํานวนทั้งสิ้น  75,637  บาท 

 13.2 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
  ดานชวงเวลา หรือระยะเวลาการดําเนินโครงการ 
   - การเริ่มงานลาชากวากําหนด 
   - ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  มีระยะเวลายาวนาน 
  ดานสถานที่   
   - มีความเหมาะสม 
  ดานการดําเนินกิจกรรม 
   -ไมมี- 
 13.3 ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการครั้งตอไป 
  การแตงกายของนักศึกษา ควรแตงกายใหสุภาพและเรียบรอย 

/รูปภาพกิจกรรม...   
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รูปภาพกิจกรรม 
โครงการสรางคานิยมการเรยีนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม        

(กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี      
หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) 

วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                                                      
ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค       

 
                                                                                            

                                                                  

 

 

   

                                                                           
 

 

          
 
 

          

 

/รูปภาพกิจกรรม... 
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รูปภาพกิจกรรม 
โครงการสรางคานิยมการเรยีนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม        

(กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี      
หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) 

วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                                                      
ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

 
 
 

           
 
 

          
 
 

                   

     /รูปภาพกิจกรรม... 

 



- ๑๑ - 

 

รูปภาพกิจกรรม 
โครงการสรางคานิยมการเรยีนอาชีวศึกษาและการสรางภาพลักษณการอาชีวศึกษาที่ดีตอสังคม        

(กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลย ี      
หรือสายปฏิบัติการ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ปการศึกษา 2563) 

วันอาทิตยที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๓                                                                                      
ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค 

 
 

                                                                             
 
                      
 

          
 
 
  

          




