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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดสัดส่วนคะแนนและการประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร (ปวส.1 ปวส.2) 

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

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีนโยบายให้สถานศึกษาจัดแผนการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1-4  ให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนรายวิชา 30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
1 ในภาคเรียนที่ 1 รายวิชา 30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 ภาคเรียนที่ 2  รายวิชา 30000-2003 กิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 3 ภาคเรียนท่ี 3  และรายวิชา 30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 ภาคเรียนท่ี 4    เน้นกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ตามลำดับ และต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัด
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-4  พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  (ปวส.) พ.ศ. 2563 

 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสัดส่วนคะแนน และการประเมิน
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-4 เพื่อให้การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก รวมทั้งทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และการ
ประเมินกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  

 

1. การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 
 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-4 กำหนดคะแนนไว้ 100 คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) โดยกำหนดสัดส่วน
คะแนนตามการจัดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1-4 ตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
1-4 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้ 
 ก. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 1  

ข. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2  
ค. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 3  
ง. กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 4  

 

 1.1 การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 ภาคเรียนที่ 1 กำหนดคะแนน 100 
คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้  
  1) กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพเข้าเรียนในสาขาวิชา คิดเป็น 60 คะแนน 
  2) เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  คิดเป็น 40 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ก : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
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 1.2 การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 ภาคเรียนที่ 2 กำหนดคะแนน 100 
คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้  

1) กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ เข้าเรียนในสาขาวิชา คิดเป็น 60 คะแนน 
  2) เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  คิดเป็น 40 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ข : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 
 
 1.3 การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ภาคเรียนที่ 3 กำหนดคะแนน 100 
คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้  

1) กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพเข้าเรียนในสาขาวิชา คิดเป็น 60 คะแนน 
  2) เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  คิดเป็น 40 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ค : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 
 

1.4 การกำหนดสัดส่วนคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 ภาคเรียนที่ 4 กำหนดคะแนน 100 
คะแนน (คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์) ดังนี้  

1) กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพเข้าเรียนในสาขาวิชา คิดเป็น 60 คะแนน 
  2) เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  คิดเป็น 40 คะแนน 
รายละเอียดปรากฏตาม ผนวก ง : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 
 
2. การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 
 2.1 คิดคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คะแนนดังนี้ 

1) กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพเข้าเรียนในสาขาวิชา คิดเป็น 60 คะแนน 
  2) เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  คิดเป็น 40 คะแนน 
 2.2 เกณฑ์การประเมินผล 
  ประเมินผลจาการเข้าร่วมกิจกรรมและคิดคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ 2.1 รวมกันเป็น 
100 คะแนน โดยคะแนนรวม 100 คะแนน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ 
 2.3 เกณฑ์การตัดสิน 
  1) กำหนดเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ผ่านและไม่ผ่าน ดังนี้ 
   (1) ผ่าน หรือ ผ. หมายถึง นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ครบตามกำหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด 
   (2) ไม่ผ่าน หรือ ม.ผ. หมายถึง นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ ครบตามกำหนด
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนรวมทั้งหมด  

2) นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินหรือผลการเรียนเป็น ม.ผ. ให้ลงทะเบียนแก้กิจกรรมภายใน 15 วัน 
นับจากวันประกาศผลการเรียน 
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3) การประมวลผลกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศของวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลกิจกรรมกิจกรรม
องค์การวิชาชีพ 

  การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ เทียบกับช่วงคะแนน  
 

แบบอิงเกณฑ์ และใช้ตัวอักษรแสดงระดับผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
ช่วงคะแนน ระดับผลการเรียน ความหมาย 

60-100 ผ. ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน 
0-59 ม.ผ. ผลการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ผ่าน 

 

ตารางท่ี 1 ตารางแสดงผลการเรียนแบบตัวอักษรเทียบกับช่วงคะแนน 
     
 

  ประกาศ ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2564 
      
 
      (นางสาวนงค์นุช สมุทรดนตรี) 
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 
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ผนวก ก : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1  
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 กำหนดคะแนนจำนวน 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งคะแนนเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 จำนวน 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  
จำนวน 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  

  1. กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 จำนวน 60 คะแนน ประกอบด้วย 
1) เข้ากิจกรรมตามหลักสูตรในสาขา           (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
2) เข้ากิจกรรมชมรมวิชาชีพ     (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50  

  2. กิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  คิดเป็น 40 คะแนน จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) ระเบียบวินัย 

กิจกรรมการสแกนบัตรนักเรียนนักศึกษาก่อนเข้าเรียน  (20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
 

 การคิดคะแนนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1 จะต้องมาสแกนบัตรนักศึกษา 
ก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำนวน 18 สัปดาห ์รวมท้ังส้ิน 90 ครั้ง (รวมถึงวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ)์ การคิดคะแนนคำนวณโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนครั้งท่ีมาร่วมกิจกรรมโดยคิดจาก  100 
ครั้งเท่ากับ 20 คะแนน 
 

ตารางการคิดคะแนนกิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) 

72-100 20 
63-71 16 
54-62 13 
45-53 10 
36-44 7 
27-35 4 

 
  

2) มีกิจนินัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีสร้างสรรค์และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 

ก. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
              วันท่ี (27 กรกฎาคม 2564)      (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
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ผนวก ก : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 
 

ข. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิน ี (วันท่ี 2 มิถุนายน 2564)      
(2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

ค. กิจกรรมวันเข้าพรรษา (วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)  (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

   ง. กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ  (วันท่ี 11 สิงหาคม 2564)     (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

จ. กิจกรรมวันครู (วันท่ี 17 มิถุนายน 2564)        (4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ฉ. กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม(วันท่ี17มิถุนายน2564) (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ช. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพืยง (วันท่ี 11 สิงหาคม 2564)                  
                  (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5

  

   ซ. กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม (วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564)    (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 
   ฌ. กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา (วันท่ี 2 กันยายน 2564)      
                  (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
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ผนวก ข : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 กำหนดคะแนนจำนวน 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งคะแนนเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 จำนวน 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  
จำนวน 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  

  1. กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 จำนวน 60 คะแนน ประกอบด้วย 
1) เข้ากิจกรรมตามหลักสูตรในสาขา           (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
2) การเขียนรูปเล่มโครงการเพื่อพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ   

         (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50  
  2. กิจกรรมตามโครงการองคก์ารวิชาชีพ  คดิเป็น 40 คะแนน จ าแนกตามมวลกิจกรรม ดังนี ้

1) ระเบียบวินัย 
กิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน   (20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 

 

 การคิดคะแนนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 จะต้องมา สแกนบัตรนักศึกษา 
ก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำนวน 18 สัปดาห ์รวมท้ังส้ิน 90 ครั้ง (รวมถึงวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ)์ การคิดคะแนนคำนวณโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนครั้งท่ีมาร่วมกิจกรรมโดยคิดจาก  100 
ครั้งเท่ากับ 20 คะแนน 
 

ตารางการคิดคะแนนกิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) 

72-100 20 
63-71 16 
54-62 13 
45-53 10 
36-44 7 
27-35 4 

 
2) มีกิจนินัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีสร้างสรรค์และ

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 

   ก. กิจกรรมจิตอาสา (วันท่ี 18-20 ตุลาคม 2564)          (4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10 
 

   ข. กิจกรรมบริการวิชาการวิชาชีพ (วันท่ี 1-30 พฤศจิกายน 2564)                                                   
         (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
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 ผนวก ข : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 

ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 
 

ค. กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 (วันที 26 สิงหาคม 2564)         (4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10 
   
ง. กิจกรรมวันชาติ (วันท่ี 3 ธันวาคม 2564)        (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

   จ. กิจกรรมวันออกพรรษา  (วันท่ี 20 ตุลาคม 2564)       (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

ฉ. กิจกรรมวันมาฆบูชา (วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565)     (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ช. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันท่ี 2 ธันวาคม 2564)        (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ซ. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (วันท่ี 22-25 กุมภาพันธ์ 2565)  

          (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5
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ผนวก ค : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 กำหนดคะแนนจำนวน 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งคะแนนเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 จำนวน 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  
จำนวน 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  

  1. กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 จำนวน 60 คะแนน ประกอบด้วย 
1) เข้ากิจกรรมทำโครงการวิชาชีพตามหลักสูตรในสาขา        (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ   50 
2) เข้ากิจกรรมทำรายงานตามโครงการวิชาชีพ  (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ   50  

  2. กิจกรรมตามโครงการองคก์ารวิชาชีพ  คดิเป็น 40 คะแนน จ าแนกตามมวลกิจกรรม ดังนี ้
1) ระเบียบวินัย 

กิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน  (20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
 

 การคิดคะแนนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ชั้นปีท่ี2 จะต้องมาการสแกนบัตรนักศึกษา 
ก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ต้ังแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำนวน 18 สัปดาห ์รวมท้ังส้ิน 90 ครั้ง (รวมถึงวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์) การคิดคะแนนคำนวณโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนครั้งที่ มาร่วมกิจกรรมโดยคิดจาก  
100 ครั้งเท่ากับ 20 คะแนน 
 

ตารางการคิดคะแนนกิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) 

72-100 20 
63-71 16 
54-62 13 
45-53 10 
36-44 7 
27-35 4 

 
  

2) มีกิจนินัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีสร้างสรรค์และ
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น 

ก. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
              วันท่ี (27 กรกฎาคม 2564)      (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
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ผนวก ค : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 
 

ข. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชิน ี(วันท่ี 2 มิถุนายน 2564)      
(2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 

 

 

ค. กิจกรรมวันเข้าพรรษา (วันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)  (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

   ง. กิจกรรมวันแม่เห่งชาติ  (วันท่ี 11 สิงหาคม 2564)     (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

  
จ. กิจกรรมวันครู (วันท่ี 17 มิถุนายน 2564)        (4 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ฉ. กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม(วันท่ี17มิถุนายน2564) (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 
ช. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพืยง (วันท่ี 11 สิงหาคม 2564)                  
                  (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

   ซ. กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อม (วันท่ี 27 กรกฎาคม 2564)    (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
 

 
   ฌ. กิจกรรมการประกวดส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา  (วันท่ี 2 กันยายน 2564)      
                  (2 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 5 
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ผนวก ง : กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 
ประกอบด้วย : ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 

 

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 กำหนดคะแนนจำนวน 100 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 100) แบ่งคะแนนเป็นกิจกรรมตาม
หลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 จำนวน 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  และกิจกรรมตามโครงการองค์การวิชาชีพ  
จำนวน 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
   1. กิจกรรมตามหลักสูตรกิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 จำนวน 60 คะแนน ประกอบด้วย 

1) เข้าลงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหลักสูตรในสาขา    (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
2) เข้ารับการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตามหลักสูตร  (30 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 

2. กิจกรรมตามโครงการองคก์ารวิชาชพี  คิดเป็น 40 คะแนน ประกอบด้วย 
1) ระเบียบวินัย 

กิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน   (20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
 

 การคิดคะแนนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 จะต้องมาร่วมกิจกรรมการสแกน
บัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ จำนวน 9 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 45 ครั้ง (รวมถึง
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) การคิดคะแนนคำนวณโดยเปรียบเทียบอัตราส่วนจำนวนครั้งท่ี มาร่วมกิจกรรม
โดยคิดจาก  45 ครั้งเท่ากับ 20 คะแนน 

ตารางการคิดคะแนนกิจกรรมการสแกนบัตรนักศึกษาก่อนเข้าเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม (คร้ัง) คะแนนที่ได้รับ (คะแนน) 

35-45 20 
25-34 15 
15-24 10 
5-14 5 

 
2) มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีสร้างสรรค์และ

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น (20 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 50 
ก. โครงการพัฒนาวิชาชีพและส่ิงประดิษฐ์ของ นร-นศ (12 มกราคม 2565)   

(5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ12.5 
   ข. กิจกรรมจิตอาสา    (15 มกราคม 2565)         (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ12.5 

ค. กิจกรรมวันมาฆบูชา (วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2565)     (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ12.5 
ง. กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ (วันท่ี 22-25 กุมภาพันธ์ 2565)  

                      (5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ12.5 
 
 

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


