
 

 

ตัวตัวบงชี้ที่  1.2 ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

 คําอธิบาย 

ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค หมายถึง ผูเรียนเปนคนดี แสดงออกทั้งดาน

จิตใจและ พฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

หรือสถานศึกษามีการสงเสริม สนับสนุนให ผูเรียนรวมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรม ขององคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 

(อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อกท.)  ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมของ องคการฯ ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในระดบัจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

 การประเมิน 

1. ผูเรียนนอยกวารอยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย 

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามแนวทางการจัดกิจกรรมของ

องคการนักวิชาชีพ ในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทยใน

พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

2. ผูเรียนรอยละ 60 – 69.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย          

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกร          



 

 

ในอนาคตแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)        

โดยไดรับผลการประเมินใน 

3. ผูเรียนรอยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพื่อสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํากลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปนไทย          

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม        

หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกร    

ในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)      

โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับกลุมจังหวัด  

4. ผูเรียนรอยละ 80 – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํากลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปนไทย          

เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือมี

ผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกร           

ในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)      

โดยไดรับผลการประเมินในระดับ เหรียญทอง เหรียญเงิน หรือ เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย           

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยไดรับผลการประเมิน          

ในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง  ในระดับภาค                   

5. ผูเรียนรอยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปน

ประชาธิปไตย  ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะผูนํา  กลาแสดงออก  ภูมิใจในความเปน

ไทย  เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หรือมีผลการประเมินกิจกรรม องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย (อวท.) หรือองคการเกษตรกร    

ในอนาคตแหงประเทศไทย ใน พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)       

โดยไดรับผลการประเมินเปนองคการ มาตรฐานดีเดนระดับภาค หรือองคการมาตรฐานดีเดนระดับชาติ   



 

 

การตรวจสอบขอมูล 

1.จํานวนผูเรียนทั้งหมดของสถานศึกษา   

2. จํานวนผูเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค ประกอบดวย ความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตยและ เสียสละเพ่ือสวนรวม มีความเปนประชาธิปไตย ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร        

มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค    

4. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑการประเมิน 

       เกณฑการประเมิน  

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมินตามขอ 5 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมินตามขอ 4 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมินตามขอ 3 3 ด ี

มีผลการประเมินตามขอ 2 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมินตามขอ 1 1 กําลังพัฒนา 

 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นางสาวเตือนใจ  อารีโรจนนุกูล  

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

  1.  นางสาวศิวพร วัสุวัฒน 

  2.  นางสาววนัชรภา ขันต ิ

  3.  นางชฎาภรณ  ทาสุวรรณ 

  4.  นายเชิดชูเกียรติ์ ผาคํา 



 

 

  5.  นายภาสกร  เย็นใจ 

  6.  นางสาวจุฑามาศ ปนคํามูล 

  7.  นายพรชัย  มูลแกว  

  8.  นางสาวษรัณชนก ธรรมชัย 

  9.  นางสาวธิดารินทร มงคล 

  10.  นายชานนท  เชี่ยวชาญ 

  11.  นางสถาพร  อํานา 

  12.  นางสาวกิติยาภรณ จอมจันทร 

  13.  สิบเอกกันตทรากรณ ถาอิ่น 

  14.  นายนครินทร ชุมภู 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 1.2  

ประเด็นพิจารณา จํานวน

ผูเรียน

ทั้งหมด 

จํานวนผูเรียน 

ที่เขารวม

โครงการ 

คิดเปน 

รอยละ 

คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

ผูเรียนรอยละ 90 ข้ึนไป มีความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย และเสียสละ

เ พ่ื อ ส ว น ร ว ม  มี ค ว า ม เ ป น

ประชาธิปไตย  ทํางานรวมกับผูอ่ืน

ไดอยางเปนกัลยาณมิตร  มีภาวะ

ผูนํา  กลาแสดงออก  ภูมิ ใจใน

ความเปนไทย  เห็นคุณคาและรวม

พัฒนาภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกใน

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

1,495 1,495 100 5 ยอดเยี่ยม 

 



 

 

1.  ผลสัมฤทธิ์   

ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค       

เชิงคุณภาพ  :  รอยละผู เรียนที่มี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค  หรือผลการ

ประเมิน อวท. หรือ อกท.        

ผลสะทอน   :   องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา   

ในการดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  

  เชิงปริมาณ  :  จํานวนผูเรียนท่ีมี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค       

1. เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ความ 

รับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอื่น        

ไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิ

ปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิทยาลัยฯ  จึงไดจัดกิจกรรมจํานวน

ทั้งสิ้น 25 โครงการ โดยกําหนดใหผูเรียน  1 คน ตองเขารวมโครงการท่ีพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

แตละดานใหครบ ทุกดาน อยางนอยดานละ 1 โครงการ  โดยผูเรียนมีการเขารวมโครงการ ตามเปาหมาย

ที่กําหนดไว จํานวน 1,495 คน   

2. จํานวนผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแยกเปนรายดานดังนี้  

2.1  ดานการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริยจํานวน 4  โครงการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมที่กําหนด  จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักศึกษาทุกคน จํานวน 1,495 คน 1,495 

2 โครงการวันแมแหงชาติ  นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไมรวม

นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 1,361 

คน 

1,291 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมที่กําหนด  จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

3 โครงการพุทธมามกะ  นักศึกษาสาขาการตลาด ,  สาขา

คอมพิวเตอร , สาขาไฟฟากําลัง และ

96 



 

 

สาขาอิเล็กทรอนิกส จํานวน 96 คน 

4 โครงการวันพอแหงขาติ นักศึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น ไมรวม

นักศึกษากลุมทวิภาคีจํานวน 1,361 

คน 

1,349 

 

2.2 ดานความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย 

ทํางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก  จํานวน  16  

โครงการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมที่กําหนด  

จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

1 โครงการ Sport Day 1,333 1,312 

2 โครงการ Family Day 1,495 1,482 

3 โครงการ First Day นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ทุก

สาขาวิชา 

403 397 

4 โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย 1,495 1,495 

4 โครงการธนาคารโรงเรียน 1,094 1,039 

5 โครงการคายราชพฤกษ 403 403 

6 โครงการ Fin D We can do 1,094 1,039 

7 โครงการสังคมไรเงินสด 1,495 1,495 

8 โครงการสงเสริมทักษะการทํางาน ปวส. คาย SMSQ 250 250 

9 โครงการอาชีวศึกษาเอกชนตนแบบปลอดบุหรี ่ 1,495 1,495 



 

 

10 โครงการสงเสริมกีฬา 67 67 

11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ 1,495 1,495 

12 โครงการ รด.จิตอาสา 106 106 

13 โครงการสถานศึกษาวิชาทหารเขมแข็ง 106 106 

14 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ดาน 1,495 1,495 

15 งานระบบชวยเหลือติดตามนักศึกษา 1,495 1,495 

15 โครงการเปดโลกการเรียนรูสูสมรรถนะ 1,495 1,474 

15 โครงการ Little Manager 104 104 

16 ลูกเสือชอสะอาด 308 308 

 

2.3  ดานความรับผิดชอบ ดาน ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปญญาไทย มี

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน  5 โครงการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ี

เขารวมที่กําหนด  

จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

1 โครงการ Art and culture Day 1,495 1,294 

2 โครงการไหวคร ู 1,495 1,483 

3 โครงการ College is my home 1,495 1,495 

4 โครงการประหยัดพลังงาน 1,495 1,495 

5 สืบฮีตสานฮอย ลอยประทงยี่เปง 317 307 

 

เชิงคุณภาพ   :  รอยละผูเรียนท่ีมี คุณธรรม  จริยธรรม และคานิยม ที่พึงประสงค  หรือผลการประเมิน 

อวท. หรือ อกท.        



 

 

1. เพ่ือเปนการปลูกฝงจิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ความรับผิดชอบ  

ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืน ไดอยางเปน

กัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปญญาไทย มี

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวิทยาลัยฯ  จึงไดจัดกิจกรรมจํานวนท้ังสิ้น 25 

โครงการ โดยกําหนดใหผูเรียน  1 คน ตองเขารวมโครงการท่ีพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคแตละดาน

ใหครบ ทุกดาน อยางนอยดานละ 1 โครงการ  โดยผูเรียนมีการเขารวมโครงการ ตามเปาหมายที่กําหนด

ไว จํานวน 1,495 คน  คิดเปนรอยละ 100 

2. ไดรับการประเมิน องคการนักวิชาชีพในอนาคตแหงประเทศไทย ระดับผาน โดยการประเมิน 

ตามที่คณะกรรมการบริหาร อวท. ชาติ กําหนด ประเภท สถานศึกษา ขนาดกลาง 

3.  รอยละของผูเรียนที่มีคณุธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคแยกเปนรายดานดังนี้  

3.1  ดานการรักชาติ ศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริยจํานวน 4  โครงการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ีเขารวมที่

กําหนด  

จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม นักศึ กษาทุกคน จํ านวน 

1,495 คน 

1,495 100 

2 โครงการวันแมแหงชาติ  นักศึกษาทุกระดับชั้น ไม

รวมนักศึกษากลุมทวิภาคี

จํานวน 1,361 คน 

1,291 95 

3 โครงการพุทธมามกะ  นั ก ศึ ก ษ า ก า ร ต ล า ด  , 

คอมพิวเตอร , ไฟฟากําลัง 

และอิเล็กทรอนิกส จํานวน 

96 คน 

96 100 



 

 

4 โครงการวันพอแหงขาติ นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ส า ข า ทุ ก

ระดับชั้น ไมรวมนักศึกษา

กลุมทวิภาคีจํานวน 1,361 

คน 

1,349 99 

 

  3.2  ดานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพื่อสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย 

ทํางาน รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก  จํานวน  16  โครงการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ีเขา

รวมที่กําหนด  

จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1 โครงการ Sport Day 1,333 1,312 98 

2 โครงการ Family Day 1,495 1,482 99 

3 โครงการ First Day นักศึกษา

ระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา 

403 397 99 

4 โครงการนักวิชาชีพในอนาคตแหง

ประเทศไทย 

1,495 1,495 100 

4 โครงการธนาคารโรงเรียน 1,094 1,039 95 

5 โครงการคายราชพฤกษ 403 403 100 

6 โครงการ Fin D We can do 1,094 1,039 95 

7 โครงการสังคมไรเงินสด 1,495 1,495 100 

8 โครงการสงเสริมทักษะการทํางาน 

ระดับ ปวส. (คาย SMSQ) 

250 250 100 



 

 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ีเขา

รวมที่กําหนด  

จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

คิดเปนรอยละ 

9 โ ค ร ง กา ร อ าชี ว ศึ กษ า เ อกช น

ตนแบบปลอดบุหรี่ 

1,495 1,495 100 

10 โครงการสงเสริมกีฬา 67 67 100 

11 โครงการพัฒนาอัตลักษณ 1,495 1,495 100 

12 โครงการ รด.จิตอาสา 106 106 100 

13 โครงการสถานศึกษาวิชาทหาร

เขมแข็ง 

106 106 100 

14 โครงการบริหารความเสี่ยง 6 ดาน 1,495 1,495 100 

15 ง า น ร ะบ บ ช ว ย เ ห ลื อ ติ ด ต า ม

นักศึกษา 

1,495 1,495 100 

15 โครงการเปดโลกการ เรี ยนรู สู

สมรรถนะ 

1,495 1,474 98 

15 โครงการ Little Manager 104 104 100 

16 ลูกเสือชอสะอาด 308 308 100 

 

 

 

 

 



 

 

2.3  ดานความรับผิดชอบ ดาน ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปญญาไทย มี

จิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  จํานวน  5 โครงการ 

ลําดับ โครงการ/กิจกรรม จํานวนผูเรียนท่ีเขา

รวมที่กําหนด  

จํานวนนักเรียนที่

เขารวมจริง(คน) 

คิดเปนรอยละ 

1 โครงการ Art and culture Day 1,495 1,294 87 

2 โครงการไหวคร ู 1,495 1,483 99 

3 โครงการ College is my home 1,495 1,495 100 

4 โครงการประหยัดพลังงาน 1,495 1,495 100 

5 สืบฮีตสานฮอย ลอยประทงยี่เปง 317 307 97 

 วิทยาลัยมีผลการดําเนินโครงการ กิจกรรม ที่สงเสริมใหผู เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค           

จากกิจกรรมในการปลูกฝงจิตสํานึก ดานการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะ

ผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีผลการสรุปในเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี ้

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินการ 

1 สถานศึกษามีการดําเนินโครงการ เพ่ือปลูกฝง จิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือ

สวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร      

มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  

ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม       

ครบตามแผนที่กําหนด 

25 กิจกรรมคิด

เปน รอยละ 100 



 

 

หัวขอ ประเด็นการพิจารณา ผลการดําเนินการ 

2 ผูเรียนเขารวม กิจกรรม ที่ปลูกฝงจิตสํานึกกับผูเรียน  ดานการรักชาติ เทิดทูน

พระมหากษัตริย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือสวนรวม  

มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอ่ืนไดอยางเปนกัลยาณมิตร มีภาวะผูนํา 

กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภูมิปญญาไทย     

มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามแผนที่กําหนดไว

ครบทุกคน 

ผูเรียนเขารวม

กิจกรรมจํานวน 

1,495  คน คิด

เปนรอยละ 100 

 

3 ครูและบุคลากรทุกฝายในสถานศึกษาเขารวมโครงการ ปลูกจิต ดานการรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และการเสียสละเพ่ือ

สวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร      

มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก ภูมิใจในความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  

ภูมิปญญาไทย มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวนครูและ

บุคคลกร 86 คน

คิดเปนรอยละ 

100 

  

ผลสะทอน  :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา   ในการ

ดูแลผูเรียนใหมีคุณธรรม  จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 

1. ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงคดานการรักชาติ ศาสนาเทิดทูน 

พระมหากษัตริย โดยองคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเกี่ยวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา  

ดังนี ้

1.1  วิทยาลัยไดเขารวมโครงการ การประกวดสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวะศึกษา ในโครงการ

คุณธรรม The Best ในสถานศึกษา รวมกับอาชีวะศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

1.2  วิทยาลัยไดรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ดานการ สนับสนุน กิจกรรมพิธีแสดงตนเปนพุทธมาม

กะ เนื่องในสัปดาหสงเสริมพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา ณ พุทธสถานเชียงใหม  



 

 

2. ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และ

การเสียสละเพื่อสวนรวม  มีความเปนประชาธิปไตย ทํางาน รวมกับผูอื่นไดอยางเปนกัลยาณมิตร 

มีภาวะผูนํา กลาแสดงออก   

2.1  วิทยาลัยไดรับการคัดเลือกใหเขารอบชิงชนะเลิศ การประกวด โครงการ Fin D We can do 

season 2 การประกวด นวัตกรรมการสอน เพื่อสงเสริมคุณลักษณะ   อันพึงประสงคดาน วินัย

ทางการเงนิใหกับผูเรียน จัดโดย ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ 

2.2  วิทยาลัยไดรับคัดเลือกใหเปน สถานศึกษาอาชีวะเอกชนตนแบบ ปลอดบุหรี่ จาก สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนสรางเสริมสุขภาพ 

2.3  นักศึกษาของวิทยาลัยไดรับการเลือก ใหเปน To be Number one ไอดอล ระดับจังหวัด 

3. ผูเรียนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค ดานความรับผิดชอบ ดาน ภูมิใจใน

ความเปนไทย เห็นคุณคาและรวมพัฒนา  ภู มิปญญาไทย มีจิต สํานึกในการอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

3.1  วิทยาลัยไดรับเกียรติจากทาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการจัดกิจกรรม Art 

and culture Day พรอมทั้งไดรับคํายกยอง ชื่นชม จาก ทานวัฒนธรรมจังหวัด วากิจกรรมสงเสริมให

นักศึกษาทุกคน ยอมรับความแตกตางของ พหุวัฒนธรรม สามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมี

ความสุข ถึงแมจะมีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 

 

จุดเดน 

1. ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน 

ดังนั่น กิจกรรมตาง ๆ จึงสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

2. ไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการ สังคมภายนอก วามีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิด

ทักษะการใชชีวิตท่ีดี สามารถนําไปใชในการทํางานไดจริง 



 

 

3. วิทยาลัยมีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนครบทุกคน ครอบคลุมทุก

ดาน 

4. มีการดําเนินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนอยางตอเนื่องทุกปการศึกษาทําใหมี

การพัฒนาโครงการใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึนในทุก ๆ ป 

5. มีการนํานโยบายมาบรรจุอยูในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ทําใหในทุกปการศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาทุกคนจะไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมที่พัฒนาคณุลักษณะอันพึงประสงคครบทุกดาน 

6. นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย มีความสนใจ ใสใจในการเขารวมในกิจกรรมแตละดานอยางดีมาก 

ทําใหกิจกรรมประสบความสําเร็จ 

จุดท่ีควรพฒันา  

1. วิทยาลัยยังขาดการสนับสนุนทั้งงบประมาณ ทรัพยากรตาง ๆ จากภายนอก 

ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา 

1. วิทยาลัยจะตองหาความรวมมือจากองคกรภายนอกใหมากขึ้นในการเขามาชวยสนับสนุนในดาน

งบประมาณ หรือทรัพยากรตาง ๆเพ่ือใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนไดทํากิจกรรมที่มี่ความ

หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 


