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งานกิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง

ความสำ�คัญของกิจกรรม
วัยรุน่ เป็นวัยทีเ่ ด็กมีพละกำ�ลังทีเ่ ข้มแข็งมีความสนใจหลายด้าน
อยากแสดงออก และอยากรวมกลุ่มกันทำ�งานอย่างหนึ่งอย่างใด
ให้ปรากฏโดยเฉพาะ ในปัจจุบันนี้เยาวชนมีการตื่นตัว และ
ความสนใจในกิจกรรมต่างๆ นอกไปจากเรื่องที่กำ�ลังศึกษาอยู่เป็น
อย่างมาก จึงเห็นสมควรให้มีการแนะนำ�และสนองความต้องการ
ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษาเพื่อเป็นการสนอง
ความต้องการตามวัย ส่งสริมการเรียนตามหลักสูตรในห้องเรียน
และส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น การคบหาสมาคม
การวางแผน วิธีทำ�งาน ฯลฯ อันจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่
นอกจากนี้บางกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ยังได้ทำ�ประโยชน์ต่อ
สังคมอีกด้วย

ระเบียบสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา
ทุกสถานศึกษาจะต้องให้นักศึกษาสังกัดชมรม ดังต่อไปนี้
ปวช.1 ชมรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ  
ปวช.2,3 ชมรมวิชาชีพ
ปวส.1,2 ชมรมวิชาชีพ

การประเมินผล
เพื่อการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพขององค์การช่าง
เทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง
เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้
สมาชิกของชมรมวิชาชีพ มีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วม
กิจกรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และหลักการ
ขององค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยฯ
จึ ง กำ�หนดการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพขององค์การช่าง
เทคนิคแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง ไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประเภทของกิจกรรม
(1) กิจกรรมหน้าเสาธง หมายถึง กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้
สมาชิกตรงต่อเวลา ภูมิใจในความเป็นไทย และได้
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ก่อนเข้าเรียน
(2) กิจกรรมชมรม หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้สมาชิกชมรม
วิชาชีพได้ปฏิบัติในคาบกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 คาบ
(3) กิจกรรมหน้าแผนก (วันพฤหัสบดี)
(4) กิจกรรมอื่นๆ หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้สมาชิกชมรม
วิชาชีพได้ปฏิบัตินอกเหนือจาก (1) และ (2)
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ข้อ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
(1) สมาชิ ก วิ ช าชี พ ต้ อ งชำ � ระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นกิ จ กรรม
อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามแนวปฏิบัติองค์การ
ช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 ว่า
ด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2537)
(2) ให้นายทะเบียนชมรมวิชาชีพบันทึกรายชื่อของสมาชิก
ในแบบ อ.ช.ท.10
(3) สมาชิกมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรม
หรือ อ.ช.ท. หน่วยจัดขึ้น
(4) ให้นายทะเบียนของแต่ละชมรมวิชาชีพคัดสำ�เนาผล
กิจกรรมชมรมที่อนุมัติแล้วตาม (3) เป็น 4 ชุด โดยมอบ
ให้งานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลของ
สถานศึกษา 1 ชุด อ.ช.ท. หน่วย 1 ชุด และมอบให้
ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพ
ของตนเองทราบ 1 ชุด
ข้อ 3 เกณฑ์ของการประเมินผล
(1) กิจกรรมหน้าเสาธง สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเรียนนัน้
(2) กิจกรรมชมรม สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมชมรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละ
ภาคเรียน
(3) กิจกรรมหน้าแผนก (กิจกรรมเสริม)
(4) กิจกรรมอืน่ ๆสมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม
ที่วิทยาลัยจัดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละ
ภาคเรียน

(5) สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ประเภท
และผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดใน (1), (2) และ (4) จึงถือว่าผ่านกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพ (ผ) ในภาคเรียนนั้น
ข้อ 4 วิธีการประเมินผล
(1) ประธานกรรมการบริหาร อ.ช.ท. ระดับหน่วยแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 1 คณะ ประด้วย
รองผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษา นักศึกษาเป็นประธานหัวหน้า
งานกิจกรรม การศึกษาเป็นรองประธานอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท.
หน่วยเป็นรองประธาน, นายก อ.ช.ท. หน่วยนายทะเบียนทุกชมรม
วิชาชีพเป็นกรรมการและนายทะเบียน อ.ช.ท. หน่วย เป็นกรรมการ
และเลขานุการตามแบบ อ.ช.ท. 10.1 เป็นปีๆ ปี
(2) นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพตาม ข้อ 2 (4) นำ�ผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพทั้ง 3 ประเภท ตามข้อ 1 เสนอผ่าน
ประธานชมรม, ครูที่ปรึกษาชมรม และคณะกรรมการประเมินผล
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามลำ�ดับ
(3) ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลกิ จ กรรมชมรมวิ ช าชี พ
พิจารณาผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกตามหลักเกณฑ์ในข้อ
3 อนุมัติผลให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 20 ของภาคเรียนนั้นๆ
ตามแบบ อ.ช.ท. 10.2 โดยให้ประธานกรรมการบริหาร อ.ช.ท.
หน่วย เป็นผู้ลงนามอนุมัติ
(4) ให้นายทะเบียนของแต่ละชมรมวิชาชีพคัดสำ�เนาผล
กิจกรรมชมรมที่อนุมัติแล้วตาม (3) เป็น 4 ชุด โดยมอบให้งาน
ทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดปลของสถานศึกษา 1 ชุด
อ.ช.ท. หน่วย 1 ชุด และมอบให้ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้
สมาชิกชมรมวิชาชีพของตยทราบ 1 ชุด
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ข้อ 5 การซ่อมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ
(1) สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
(มผ) ตามข้อ 3 (5) จะต้องยื่นคำ�ร้องขอซ่อมกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพต่อคณะกรรมการการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพตามแบบ อ.ช.ท.10.3 พร้อมกับชำ�ระเงิน
ค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม 50 บาท ภายใน สัปดาห์ท่ี 2
ของภาคเรียนถัดไป และให้เหรัญญิก อ.ช.ท.หน่วย
ออกใบเสร็จรับเงินเพือ่ เป็นหลักฐานทุกครัง้
(2) เงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาม (1)
ให้ถอื เป็นเงินกิจกรรมตามแนวปฏิบตั อิ งค์การช่างเทคนิค
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 ว่าด้วยการเงิน
(3) ให้คณะกรรมการการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายดำ � เนิ น การให้ ส มาชิ ก ชมรม
วิ ช าชี พ ผู้ ยื่ น คำ � ร้ อ งขอซ่ อ มกิ จ กรรมชมรมได้ ป ฏิ บั ติ
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม และ
ดำ�เนินการประเมินผล และรายงานผลการรวมกิจกรรม
ชมรมตาม 10.4
(4) ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมไม่ผ่านการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำ�หนด (มผ) ให้ดำ�เนินการ
ตามข้อ 5 (1), (2) และ(3) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน (ผ)
ข้อ 6		 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนเพื่อ
ปรั บ คะแนนให้สูงขึ้น หรือเรียนซํ้าบางรายวิ ช าให้
ดำ�เนินการตามข้อ 2 และใช้เกณฑ์การประเมินผลวิธี
การประเมินผล และการซ่อมกิจกรรมตามข้อ 3, ข้อ 4
และข้อ 5 ตามลำ�ดับ

ข้อ 7 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ   ออกฝึกงานนอกสถานศึกษาตามหลักสูตรที่กำ�หนด หรือปฏิบัติกิจกรรม
อืน่ โดยได้รบั อนุญาตจากสถานศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมตามปกติได้ไม่ต้องนำ�คาบกิจกรรมดังกล่าว
มาประเมินผล
ข้อ 8		 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ย้ายสถานศึกษาเดิม
จั ด ส่ ง ผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของสมาชิ ก ไปยั ง
สถานศึกษาใหม่ โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน
(รบ.) และให้สมาชิกชมรมวิชาชีพปฏิบัติตามข้อ 2 (2),
(3) และ 4
ข้อ 9 ให้ใช้ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง เรือ่ งการประเมินผล
กิ จ กรรมชมรมวิ ช าชี พ ขององค์ ก ารช่ า งเทคนิ ค ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นไป

