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1

คํานํา

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 โดย
กําหนดโครงสรางหลักสูตรประกอบดวย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ฝกงาน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหผูสาํ เร็จการศึกษามีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม วินัย
เจตคติ บุคลิกภาพ และเปนผูมีปญญาที่เหมาะสม สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความ
ตองการของตลาดแรงงาน สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและ
ระดับชาติ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสถานศึกษา นับวามีสว นชวยสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู
ดานวิชาการและวิชาชีพเปนอยางมาก โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง สงเสริมการทํางาน การใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ตลอดจนการทํานุบํารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม สอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
จึงเห็นสมควรจัดทําเอกสารแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในหลักสูตรดังกลาวขึ้น เพือ่ เปน
แนวทางใหสถานศึกษานําไปประยุกตใชในการจัดการอาชีวศึกษา
ใหเกิดผลสัมฤทธิต์ ามจุดหมายและ
หลักการของหลักสูตร
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพจึงขอขอบคุณคณะทํางาน ซึ่งประกอบดวย ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอนจากสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและนักวิชาการศึกษาของสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ สํานักอํานวยการ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ไว ณ โอกาสนี้
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1

1 บทนํา
ความสําคัญ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลัก
วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูมาใชในการปองกัน
แกปญหา และเรียนรูจ ากประสบการณจริง
กอปรกับมีการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและ
เทคโนโลยี กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียตอการดําเนินชีวิตในปจจุบันของบุคคล ทําใหเกิดความยุงยาก
ซับซอนมากยิ่งขึ้น จําเปนตองปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีคุณภาพ
มีศักดิ์ศรี และมีความสุข
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ซึ่ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยไดกําหนดโครงสรางของหลักสูตร
ประกอบดวย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี ฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาจึงตองจัด
ดังนั้นเพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาความสามารถไดตามศักยภาพของแตละคน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้น เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเองและสงเสริมการ
ทํางาน ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดย
การวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน

ความหมาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
เปนกิจกรรมที่จัดอยางเปนกระบวนการ ดวยรูปแบบ วิธีการที่
หลากหลาย เพื่อการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในดานความรู ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม มุงสงเสริมเจตคติ คุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยม
ที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปรับตัว
และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546

1

เปาหมาย
กิจกรรมเสริมหลักสูตรมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหรจู ักและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม และมีความสุข มีจิตสํานึกใน
การรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ดังนั้นจึงสามารถสรุปเปาหมายของการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีตอ ผูเรียนไดดังนี้
1. ผูเรียนไดรับประสบการณทหี่ ลากหลาย เกิดความรู ทักษะกระบวนการ และทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น
2. ผูเรียนคนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เห็นชองทาง
ในการสรางงานอาชีพในอนาคตไดอยางเหมาะสมกับตนเอง
3. ผูเรียนเห็นคุณคาขององคความรูตางๆ
สามารถนําความรูและประสบการณไปใชในการ
พัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ
4. ผูเรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ คานิยมในการดําเนินชีวิต และเสริมสรางศีลธรรม จริยธรรม
5. ผูเรียนมีจิตสํานึกและทําประโยชนเพื่อหมูคณะ สังคมและประเทศชาติ

หลักการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รเป น กิ จ กรรมที่ มุ ง พั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะพึ ง ประสงค ต าม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
2. เปนแนวทางการจัดกิจกรรมที่พัฒนาใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
3. ผูเรียนสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของตนเอง
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนกิจกรรมที่ผูเรียนทุกคนรวมกันดําเนินการเองทั้งหมด โดยมีครู
เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา
5. สถานศึกษาสนับสนุนใหผูเรียนดําเนินกิจกรรมที่วางแผนไว โดยผานความเห็นชอบจาก
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษากิจกรรม
6. มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคลองกับกิจกรรม
อยางเปนระบบและตอเนื่อง

2

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

2 แนวคิดในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช
2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานของหลักสูตรฯ โดย
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง สงเสริมการทํางาน การใชกระบวนการ
กลุมในการทําประโยชนตอชุมชน ทํานุบํารุงขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ
ประเมินผลและปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้ ผูเรียนทุกคนตองเขารวมและผานการประเมินกิจกรรมเสริม
หลักสูตรตามที่กําหนด

จุดมุงหมายการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะ ประสบการณในการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
2. เพื่อใหมีทักษะในการทํางานอยางมีระบบ ในดานการวางแผนงาน การดําเนินงาน และการ
ประเมินผลงาน เพื่อพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะ เจตคติและกิจนิสยั ที่ไดจากการจัดกิจกรรมไปประยุกต
ใชในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อใหมีระเบียบวินัยในการทํางานและการดําเนินชีวิต รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและ
สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
5. เพื่อใหตระหนักถึงการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร และพัฒนาสิง่ แวดลอมของชุมชน
และสังคมที่อยูอ าศัย
6. เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมใหเกิดจิตพิสัยในตนเอง

แนวการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม โดยใชการรวมกลุม และนําพลังจากการ
รวมกลุม ไปใช ในทางสรา งสรรคและมี จุด มุง หมาย กิจ กรรมเสริม หลัก สูต รจะเปน เครื่องมื อในการจั ด
กิจ กรรมสํา หรั บผู เ รีย นมีค วามสนใจร วมกั น ดัง นั้ นแนวการจัด กิ จ กรรมเสริม หลัก สู ตรที่ จ ะทํ า ให เ กิ ด
ประโยชนแกผูเรียน มีดังนี้
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1. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม เชน กิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ ความสามารถ ความตองการของ
ผูเรียนและชุมชน เชน ชมรมตาง ๆ เปนตน
3. จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เกื้ อ กู ล การเรี ย นรู ทั ก ษะกระบวนการและทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ส ง เสริ ม ให
ผูเรียนไดคนพบความสามารถของตนเอง
4. จัดกิ จ กรรมประเภทบริ การดา นตา งๆ เพื่ อฝ กการทํา งานที่เ ปนประโยชนตอตนเองและ
สวนรวม
5. จัดกิจกรรมสนับสนุนการสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม เพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันและเกิดการพัฒนาตน

ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จะมีสวนเอื้ออํานวยใหการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรสอดคลองกับหลักสูตรและบรรลุวัตถุประสงค สนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผูจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจึงควรศึกษาและกําหนดแนวทางสําหรับการวางแผนและเตรียมการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสมในเรื่องตอไปนี้

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี้
(1) ความรูเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว
ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึ งความรูเ กี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ความรู แ ละทั ก ษะด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ ง ความรู ค วามเข า ใจและ
ประสบการณ เ รื่ อ งการจั ด การ การบํ า รุ ง รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
(3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช
ภูมิปญญา
4
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(4) ความรูและทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
(5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
มาตรา 24
การจัดกระบวนการเรีย นรู ใหส ถานศึก ษาและหนว ยงานที่เ กี่ ยวขอ ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
(2) ฝ ก ทั ก ษะ กระบวนการคิ ด การจั ด การ การเผชิ ญ สถานการณ และการประยุ ก ต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา
(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา
(5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และ
อํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน สวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน การสอนและแหลง
วิทยาการประเภทตางๆ
(6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครอง และบุคลากรในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ

2. มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (หมวด 6) ตาม พ.ร.บ. การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 (มาตรฐานดานผูเรียน)
มาตรฐานที่ 1
ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พงึ ประสงค
มาตรฐานที่ 4
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ
มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศน
มาตรฐานที่ 5
ผูเรียนมีความรูแ ละทักษะที่จําเปนในการเรียนรูตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง
มาตรฐานที่ 9 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
และมีเจตคติทดี่ ีตออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ 10 ผูเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 12 ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป และ
กีฬา
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3. หลักสูตรและระเบียบการจัดการศึกษา
สถานศึกษาควรกําหนดกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
บุคลากร และสภาพทองถิ่น โดยจัดใหลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคเรียนละ 1 รายวิชา
ดังนี้
3.1 จัดกิจกรรมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานศึกษาจัดใหมีกิจกรรมลูกเสือ
วิสามัญ สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
3.2 จัดกิจกรรมที่พัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ดังนี้
1) กิจกรรมองคการวิชาชีพ
2) กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ที่ ส ถานศึ ก ษา/สถานประกอบการจั ด ขึ้ น ตามที่
เห็นสมควร
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรควรจัดตามจุดหมายของหลักสูตร เพื่อใหการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรสอดคลองกับทิศทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตร
สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค และเปนกิจกรรมที่มีคุณคา มีความหมาย และเปนประโยชนตอผูเรียน ดังนี้

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจัดตามจุดหมาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ที่สําคัญ คือ
1) เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รัก
หนวยงาน สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น (จุดหมาย
ขอที่ 3)
2) เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรว มกัน มีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปญญาทองถิ่น
รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
(จุดหมายขอที่ 4)
3) เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรมจริยธรรม และวินัยในตนเอง มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพนั้นๆ (จุดหมายขอที่ 5)
4) เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ
และโลกปจจุบนั มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุข (จุดหมาย
ขอที่ 6)
สําหรับกิจกรรมเสนอแนะในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง
พ.ศ. 2546) ไดแก
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง/สัปดาห)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
- (2)
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
- (2)
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
- (2)
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
- (2)
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
- (2)
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
- (2)
2002-0007 ถึง 2002-0012 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
- (2)
/สถานประกอบการจัด

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยจัดตาม
จุดหมายหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ที่สําคัญ คือ
1) เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู ทักษะจากศาสตรตางๆ ประยุกตใชในงานอาชีพ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (จุดหมายขอที่ 3)
2) เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตออาชีพ มีความมัน่ ใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพ รักงาน รักองคกร
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น (จุดหมายขอที่ 4)
3) เพื่อใหมีปญญา ใฝรู ใฝเรียน มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการจัดการ การ
ตัดสินใจและการแกปญหา รูจ ักแสวงหาแนวทางใหมๆ มาพัฒนาตนเอง ประยุกตใชความรูในการสรางงาน
ใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนือ่ ง (จุดหมายขอที่ 5)
4) เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับการปฏิบตั ิในอาชีพนั้นๆ (จุดหมายขอที่ 6)
5) เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดี ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม
ไทย ภูมิปญญาทองถิ่น ตระหนักในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม (จุดหมายขอที่ 7)
6) เพื่อใหเห็นคุณคาและดํารงไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปฏิบัติตนใน
ฐานะพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (จุดหมายขอที่ 9)
สําหรับกิจกรรมเสนอแนะในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ไดกําหนดรหัสวิชาไว ตั้งแต 3000-2001 โดยเปดโอกาสใหสถานศึกษาและหรือสถานประกอบการ
สามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามความตองการไดอยางเหมาะสม
โดยไมคิดคาหนวยกิต
และ
กําหนดเวลาสําหรับรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร เปน 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
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4. บุคลากรที่เกี่ยวของ
จัดใหมีการประชุมผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไดแก รองผูอํานวยการ
ฝา ยกิ จ การนั ก เรี ย น-นั กศึ ก ษา/รองผู อํ า นวยการฝ า ยจั ด การศึ กษา หั วหน า งานหลั ก สู ตร หั วหน า งาน
กิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา ครูที่ปรึกษาองคการวิชาชีพ ครูที่ปรึกษากิจกรรม และผูเกี่ยวของ เพื่อทํา
ความเขาใจและพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ โดย
4.1
ผูที่ไดรับมอบหมาย เชน ครูผูสอนรายวิชากิจกรรมใหรวมกับหัวหนาคณะวิชาที่
สังกัด ครูผูควบคุมกิจกรรม คณะกรรมการของชมรม/กลุม รวมกันวางแผนการปฏิบัติงานที่จะดําเนินการ
แตละภาคเรียน และขออนุมัติจากสถานศึกษาตามระเบียบการมอบหมายงานสอน เพื่อใหสอดคลองตาม
ระเบียบการบริหารสถานศึกษา
4.2
ผูที่รับผิดชอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรถือเปนภาระหนาที่การเรียนการสอน ที่นับ
คาบชั่วโมงลงตารางสอนปกติ

5. นโยบายที่สําคัญ
5.1 นโยบายของนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นโยบายของนายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร แถลงตอรัฐสภา วันพุธที่ 23
มีนาคม 2548 เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ ดังนี้
รั ฐ บาลจะสร า งสั ง คมแห ง การเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต โดยการพั ฒ นาให มี ค วามรู แ ละ
จริยธรรม เริ่มตั้งแตเด็กแรกเกิด โดยใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ครอบครัวที่
อบอุน และสถานศึกษาที่เอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยการปลูกฝงความรูที่ทันโลกและคุณคาที่ดีของ
วัฒนธรรมไทย สรางความเขาใจใหแกพอแมถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกตองตามระดับการพัฒนาของสมองดวย
หนวยบริการเคลื่อนที่เขาถึงตัว ซึ่งเรียกวา “คาราวานเสริมสรางเด็ก”
λ

รั ฐ บาลจะส ง เสริ ม บทบาทของคณะสงฆ วงการศาสนา กิ จ กรรมลู ก เสื อ เนตรนารี
โรงเรียน และครอบครัวที่ตองรวมมือกันอยางใกลชิด ตลอดจนสนับสนุนใหสื่อมวลชนรวมมีบทบาทในดาน
เหลานี้ยิ่งขึ้น และจะจัดใหมีสถานที่เพื่อการปฏิบัติธรรม และความรมเย็นทางจิตใจในทํานองเดียวกับ
พุทธมณฑลใหครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร
λ

รัฐบาลจะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบสําหรับ
ผูที่อยูในวัยศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม และสนับสนุนใหมีกระบวนการเรียนรู
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยคํานึงถึงคุณคาลักษณะเฉพาะและเอกลักษณของทองถิ่น รัฐบาลจะสงเสริมนิสัย
รักการอานหนังสืออยางจริงจังตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิต เพื่อรองรับสังคมเศรษฐกิจบนฐานความรู พัฒนา
ทักษะและการเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ ในชวงวัยทํางานอยางเปนระบบ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของ
แรงงาน เยาวชนไทยทุกคนจะไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางนอย 12 ป รัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนใหกูยืม
เพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (Income Contingency Loans : ICL) สนับสนุน
λ
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การศึกษาของเยาวชนตั้งแต ปวส. ถึง อุดมศึกษา โดยรัฐจะใหโอกาสในการศึกษากอนและผอนชําระเมื่อมี
รายได
5.2 นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายใหผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ได
ตระหนักถึงความสําคัญและถือเปนภารกิจหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะตองปลูกฝงใหเยาวชนไทย
ทุกคนตระหนักถึงความเปนชาติไทย เกิดความรักชาติ หวงแหนแผนดินไทย โดยจะตองมุงเนน การศึกษา
ใหประวัติศาสตรไทย บรรพบุรุษไทย ประเพณี และวัฒนธรรมไทย ไมวาจะศึกษาอยูในระบบการศึกษาใด
ใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตสํานึกในความเปนไทย เห็นคุณคาของแผนดินไทย และความเปนชาติไทย
ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงตองปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการจัดกิจกรรมให
ชัดเจนและเขมขนขึ้น ดวยการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดใหมีการเคารพธงชาติและรองเพลงชาติ
อยางเขมแข็งและพรอมเพรียงกัน
ธงชาติที่ประดับในสถานศึกษา จะตองสีสดใส เดนเปนสงา สวยงาม
2) ใหสถานศึกษาจัดหลักสูตร เนนเรื่องประวัติศาสตรของชาติไทย บรรพบุรุษไทย
ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียนในแตละชั้นเรียน และความพรอมของ
แตละสถานศึกษา
3) ใหจัดการเรียนการสอนเนนศีลธรรม จริยธรรม ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
คิดมิชอบทุกรูปแบบซึ่งเปนการทําลายชาติ
4) ใหจัดกิจกรรมการรณรงคในสถานศึกษา
เพื่อสรางจิตสํานึกในความเปนไทย
อนุรักษเอกลักษณของไทย และหวงแหนแผนดินและทรัพยสินไทย
5) ใหจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และผูบําเพ็ญประโยชน โดยเนนจริงจังในดาน
การรักษาวินัย ความซื่อสัตย ความรักชาติ และความสามัคคีในชาติ
6) สถานศึกษายังสามารถจัดกิจกรรมอื่นๆ เพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมตามความ
พรอมของสถานศึกษา และวัยของผูเรียน
5.3 นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2548 ดานการจัดการ
อาชีวศึกษา โดยการปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ มี 8 กลยุทธหลัก ดังนี้
1) ผูเรียนตองการเรียนสาขาใด ตองไดเรียนสาขานั้น
2) ฝกปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา โดยพัฒนาสถานศึกษาใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก
หองปฏิบัติการตางๆ ใหสมบูรณเพียบพรอม (จัดตั้งโรงงานในสถานศึกษา)
3) จัดใหมีวิธีการเรียนแบบทวิภาคีรวมกับภาคเอกชน เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เชน พนักงานของสถานประกอบการไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง (มีสถานศึกษาในสถานประกอบการ) สําหรับ
นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาไดมีโอกาสเขาไปฝกงานสภาพจริงในสถานประกอบการ ใชวัสดุฝกและ
อุปกรณที่ทันสมัยในสถานประกอบการ
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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4) จัดใหมหี องปฏิบัติการนอกหองเรียน นอกจากผูเรียนจะไดชวยเหลือสังคมแลว
ยังไดฝกปฏิบัติงานจริงนอกสถานศึกษาอีกดวย
5) สรางผูประกอบการรุนเยาวโดยนักเรียน นักศึกษารับงานไปทํา ผลิตชิ้นงานและนํา
ออกจําหนาย ไดฝกปฏิบัติมากยิ่งขึ้นและเปนการหารายไดระหวางเรียนดวย
6) จัดฝกอบรมอาชีพเคลื่อนสูชุมชน
เปนการแกปญหาความยากจนในชนบทได
เพราะเมื่อชาวบานมีความรูจากการฝกอาชีพแลว เขาสามารถนําไปประกอบอาชีพได
7) พัฒนานักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะทาง
8) สงเสริมพัฒนานักเรียน นักศึกษา ในการคิดคนสิ่งประดิษฐใหมๆ เชน สิ่งประดิษฐ
คนรุนใหม เปนแนวทางที่จะสนับสนุนใหนกั เรียน นักศึกษา คิดสรางสรรคงาน เกิดความรูใหม และสามารถ
นําชิ้นงานออกจําหนาย และเปนเสนทางสูการจดสิทธิบัตรคุมครองภูมิปญญาตอไป
นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษายังตองเติมใหเต็มอีก 3 เรื่อง คือ
1) เพิ่มพูนทักษะทางดาน IT และภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ)
2) ผูเรียนตองมีความรูดานการวางแผนธุรกิจแบบงายได เนนใหผูเรียนทําแลวขายได
ผูสอนตองปรับเปลี่ยนเนื้อหาดานเศรษฐศาสตรใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน
และสามารถนําไปใชไดใน
ชีวิตประจําวัน
3) ผูเรียนตองมีความรูในการทําวิจัยแบบงายๆ เพื่อใหมหี ลักคิดอยางเปนระบบ ทั้งนี้
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และการคิดคนผลิตภัณฑแบบใหมๆ

6. ทักษะหลักและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาตามหลักสูตรในแตละระดับ นอกจากจะตองมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ ซึ่งประกอบดวย ทักษะในการทํางานใหบรรลุ ความรูความเขาใจในงานที่ทํา และกิจนิสัย
หรือเจตคติในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลว ยังตองมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม
ในแตละระดับ ไดแก ทักษะหลัก และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี้
6.1 ทักษะหลัก เกิดจากการสั่งสมตั้งแตเยาววัย ทั้งจากการศึกษาและจากสิ่งแวดลอมเปน
ทักษะที่บูรณาการ 3 สิ่งเขาดวยกัน ไดแก ความฉลาดทางปญญา ทักษะทางกายภาพ และความฉลาดทาง
อารมณ ประกอบดวย
1) การสื่อสาร
2) การคิดคํานวณ
3) เทคโนโลยีสารสนเทศ
4) การทํางานรวมกับผูอื่น
5) การแกปญหา
6) การปรับปรุงการเรียนรูและการปฏิบัติงานของตนเอง
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6.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค เปนทักษะสวนตัวดานคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
สังคมตองการ นอกเหนือจากกิจนิสัยในการทํางาน เพือ่ ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดีและมี
ความสุข ไดแก
1) ความเคารพตอระเบียบวินัยของสังคม
2) การเขารวมกิจกรรมของสังคมในการอนุรักษวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมและ

ประเพณีไทย
3)
4)
5)
6)

การมีจิตสํานึกในการตอบแทนประโยชนตอสังคม
การปฏิบัติตนอยูในระบอบประชาธิปไตย
การกลาแสดงความคิดเห็นและแสดงออกในโอกาสที่เหมาะสม
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย รวมทั้งสถาบัน องคการและ

หมูคณะ
7) การมีคุณธรรมประจําใจในการดําเนินชีวิตและการกระทํา
8) ความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดรับมอบหมาย
9) รูจักบริหารเวลาและวางแผนการทํางานทีเ่ หมาะสม
10) มีความเปนผูนําผูตามที่ดี และมีมนุษยสัมพันธกับบุคคลทุกระดับ
11) ใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
12) ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพพลานามัย
13) มีความคิดริเริ่มและสรางสรรค
14) รูจักคิดและวิเคราะหอยางมีเหตุผล
15) มีความกระตือรือรน
ขวนขวายหาความรูเพื่อพัฒนาตนและเพิ่มศักยภาพใน
วิชาชีพของตน
16) มีความพรอมและมั่นใจในการศึกษาและการกาวไปสูอาชีพ
17) มีความรูอยางแตกฉานและสามารถอยางแทจริง รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ
ฯลฯ

ระเบียบการจัดการศึกษาและวัดผลประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 พ.ศ. 2547

2. การวัดผลการประเมินผล
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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การประเมินผลเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรฯ หมวด 3 การตัดสินผลการเรียน ขอ 21 (4) ดังนี้
นักเรียน-นักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมในสถานศึกษาไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห ครบ
5 ภาคเรียน ในระดับ ปวช. และ ครบ 3 ภาคเรียน ในระดับ ปวส. โดยมีเวลาเขารวมกิจกรรม ไมนอยกวา
รอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแตละภาคเรียน และตองผานจุดประสงคของกิจกรรม
หากนักเรียน-นักศึกษา มีเวลาเขารวมปฏิบตั ิกิจกรรมต่ํากวารอยละ 60 ของเวลาที่จดั
กิจกรรมในภาคเรียนใดโดยเหตุสุดวิสัย ใหสถานศึกษาผอนผันเปนรายๆ ไป
เมื่อนักเรียน-นักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมครบถวนในภาคเรียนใด ใหบันทึกชื่อ
กิจกรรม และตัวอักษร “ผ” ในระเบียนแสดงผลการเรียนของภาคเรียนนั้น ซึ่งหมายถึง “ผาน” หาก
นักเรียน-นักศึกษาไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมไมครบถวน หรือไมไดเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเลย
ให
สถานศึกษาพิจารณามอบงานหรือกิจกรรมในสวนที่นักเรียน-นักศึกษาผูนั้นไมไดเขารวมปฏิบัติ ใหปฏิบัติให
ครบถวนภายในเวลาทีส่ ถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
ถือวามีผลตามความในขอ 21 (4)
λ

λ

λ

λ

(หมายเหตุ การนับจํานวนชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร กรณีที่สถานศึกษาจัดกิจกรรม
หรือมอบหมายหนา ที่ที่สอดคล องกั บกิจกรรมใดๆ แก นักเรียน-นั กศึกษา นอกเหนื อ จากเวลาเรีย นที่
กําหนด ใหนับเปนคาบการรวมกิจกรรมของนักเรียน-นักศึกษาดวย)

3. การกรอกรายการเกี่ยวกับกิจกรรมในเอกสารแสดงหลักฐานการศึกษา
การกรอกรายการเกี่ยวกับกิจกรรมในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.) สําหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และในระเบียนแสดงผลการเรียน
(รบ.) สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ขอ 2 มีดังนี้
ขอ 2.4 “ผลการเรียน” ใหกรอกระดับผลการเรียนของแตละรายวิชา ทั้งที่เปนตัวเลขและ
ตัวอักษรของทุกรายวิชาและกิจกรรม
ขอ 2.7 ใหกรอกชื่อกิจกรรมที่นักเรียน-นักศึกษาเขารวมปฏิบัติ ตอจากรายการสรุป หนวย
กิตและคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สําหรับนักเรียน-นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนรู ใหกรอกชื่อกิจกรรมทั้งหมดที่ไดเขารวมทุก
ภาคเรียน เรียงตามลําดับ ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 เปนตนไปจบตรงภาคเรียนที่เรียน
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3 แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การจั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 เปนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่เสนอแนะไวใหในหลักสูตร ไดแก กิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ และกิจกรรมองคการวิชาชีพแลว สถานศึกษายังสามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอื่นๆ
เพิ่มเติมไดอีกตามความตองการ หรือจัดกิจกรรมรวมกับสถานประกอบการที่ผูเรียนไปฝกปฏิบัติเรียนรู
เชน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในองคกร กิจกรรมพัฒนาผลผลิตและบริการ เปนตน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ไมไดแบงแยกประเภทของกิจกรรมเสริมหลักสูตรไว แต
สามารถจําแนกลักษณะของกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบกวางๆ ได ดังนี้
1. กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. กิจกรรมตามนโยบายและกิจกรรมที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด ไดแก
2.1 กิจกรรมสงเสริมทักษะและประสบการณวิชาชีพ ไดแก กิจกรรมในองคการวิชาชีพตางๆ
คือ
- องค ก ารเกษตรกรในอนาคตแห ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ ส มเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.)
- องคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย (อ.ช.ท.)
- องคการนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย (อธท.)
- องคการนักคหกรรมศาสตรในอนาคตแหงประเทศไทย (อคท.)
- องคการชางศิลปหัตกรรมในอนาคตแหงประเทศไทย (อศท.)
2.2 กิจกรรมเสริมสรางประสบการณวิชาการ ไดแก
- กิจกรรมการประกอบอาหารและบริการ
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการพูด ฟง อาน เขียนภาษาไทย
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาตางประเทศ
- กิจกรรมการใชหองสมุด
- กิจกรรมสงเสริมอาชีพและการสหกรณ
- กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร
ฯลฯ
2.3 กิจกรรมเสริมสรางประสบการณพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ไดแก
- กิจกรรมศาสนาและจริยธรรม
- กิจกรรมสุขอนามัยและสุขาภิบาล
- กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
- กิจกรรมตอตานยาเสพยติดและโรคติดตอ
- กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมสงเสริมความรูกฎหมายในชีวิตประจําวัน
- กิจกรรมสังคมและวัฒนธรรม
ฯลฯ

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญเพื่อใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544 โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมนักเรียน เชน ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ
เปนการพัฒนาองครวมของความเปนมนุษยใหครบทุกดาน ทั้งรางกาย สติปัญญา อารมณ และสังคม เปน
ผูมีศีลธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัย

แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือทีส่ อดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
เรียกวา “มวลกิจกรรม” มี 10 หนวยกิจกรรม คือ
1. ระเบียบวินัย และทักษะทางลูกเสือ
2. การดํารงชีวิต
3. ศรัทธายึดมั่น ชาติ ศาสน กษัตริย และวัฒนธรรม
4. สนองพระคุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณ
5. เทิดทูนเกียรติคุณ สถานศึกษา บูชาพระคุณครู อาจารย
6. เพื่อนชวยเพื่อน
7. ลูกเสือทั่วโลกเปนพี่นองกัน
8. วิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อแกปญหาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม
9. สืบสานมรดก ภูมิธรรม ภูมิปญ
 ญาไทย
10. สูความเปนเลิศ
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การกําหนดกิจกรรมจากเนื้อหาสาระของหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ ทุกประเภท และทุก
ชวงชั้นเรียนในแตละป ใหมีสาระการเรียนรูทั้ง 10
สถานศึกษาและลูกเสือแตละประเภท ดังนี้
ป.1 - ป 3 - ลูกเสือสํารอง
ป.4 - ป. 6 - ลูกเสือสามัญ
ม.1 - ม. 3 - ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ม.4 - ม. 6 - ลูกเสือวิสามัญ

หนวยกิจกรรม โดยขึ้นอยูกับความพรอมของ

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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แนวทางการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ใหคํานึงถึง หลักการ วัตถุประสงคและวิธีการเรียนรูของลูกเสือ ตามพันธกิจหลัก (Mission)
ของการลูกเสือ ตามนโยบายขององคการลูกเสือโลก เพื่อใหเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค เปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ โดยครูผูสอนกิจกรรมลูกเสือ ควรทราบ
ขอกําหนด และระเบียบตาง ๆ ดวย เพื่อใหการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือประสบผลสําเร็จ ดังนี้
1. วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2. จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
3. เปาหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
4. ผังมโนทัศนกิจกรรมลูกเสือของกรมวิชาการ
5. วัตถุประสงคของคณะลูกเสือแหงชาติ
6. วัตถุประสงคขององคการลูกเสือโลก
7. มวลกิจกรรมเสนอแนะ 10 หนวยกิจกรรม ของผูตรวจการลูกเสือฝายวิชาการ
8. สาระกิจกรรมเพื่อเครื่องหมายพิเศษ
9. วิชาพิเศษตางๆ สูความเปนเลิศ
10. ความคิดริเริ่มของผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
1. คูหาลูกเสือวิสามัญ
สถานศึ ก ษาต อ งจั ด ตั้ ง คู ห าลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ และแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า กองตาม
ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15)
พ.ศ. 2529 ขอ 6
2. คุณสมบัติของบุคลากรที่เกี่ยวของ
2.1 ผูรับผิดชอบชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือ
- ตองมีวุฒิลูกเสืออยางนอยขั้นความรูเบื้องตนลูกเสือวิสามัญ (B.T.C)
- มีความรูความสามารถ ทักษะทางลูกเสือ
- มีคุณสมบัติที่สอดคลองกับขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529
2.2
พี่เลีย้ งลูกเสือ (Sponsor)
- ตองเปนลูกเสือวิสามัญ
- มีความรู ความสามารถ และผานการฝกอบรมวิชานายหมูลกู เสือ
- ไดรับเครื่องหมายวิชาพิเศษอยางนอย 2 วิชา
- มีคุณสมบัติที่สอดคลองกับขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2529 ขอ 7
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- พี่เลีย้ งลูกเสือทีเ่ ปนสมาชิกองคการวิชาชีพ สามารถใชผลงานของกิจกรรมลูกเสือเปน
ผลงานของชมรมวิชาชีพฯ ในแตละภาคเรียน โดยความเห็นชอบของสถานศึกษา
3. การจัดชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือและการสอบวิชาพิเศษ
- จัดกิจกรรมลูกเสือในวันราชการปกติสัปดาหละ 2 ชั่วโมงตลอดภาคเรียน โดยสามารถ
แบงกลุม ชั้นเรียนจัดกิจกรรมไดตามความเหมาะสม
- จัดกิจกรรม Day Camp ภาคเรียนละไมนอยกวา 2 ครั้ง ครั้งละไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
ติดตอกันเพื่อประเมินผล แบงกลุมประสบการณและทบทวนความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทักษะ
ทางการลูกเสือ และสอบวิชาพิเศษ
- จัดใหมีการอยูพ ักแรมเพื่อทบทวนทักษะทางลูกเสือ และเขาทําพิธีประจํากองในภาคเรียน
ที่ 1 และ / หรือ ใหมีการอยูพ ักแรมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 เพื่อสอบวิชาพิเศษ
- การสอบวิชาพิเศษ ใหดําเนินการสอบเพื่อขอรับเครื่องหมายพิเศษ ตามคูมือวาดวยการ
สอบวิชาพิเศษ
4. การแตงกายของผูบังคับบัญชาและลูกเสือ
แตงเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบ

เมื่อเขารวมพิธีการทางลูกเสือ

ไดแก
- เปด-ปด ประชุมกอง
- พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
- พิธีเขาประจํากอง
- พิธีสวนสนาม
- พิธีถวายราชสดุดี
ฯลฯ
5. การพัฒนากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
- การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ตองใชบุคลากรที่มีคุณวุฒทิ างลูกเสือ
- ฝกอบรมนายหมู โดยจัดฝกอบรมวิชานายหมูลูกเสือวิสามัญ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- นิเทศและประเมินผลการดําเนินงาน
โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทางลูกเสือของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
หัวขอ
1. ปฐมนิเทศ

รายการกิจกรรมหลัก

1. ทําแผนการฝกอบรมและแนวปฏิบัติ
ตามหลักสูตรตลอดภาคเรียน
2. อธิบายการจัดหมู กอง กลุม และหนาที่
ตามขอบังคับ
3. การแตงเครื่องแบบ
3. สาธิตประกอบคําอธิบายตาม
กฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบ
4. การเปดประชุมกอง
4. สาธิตตามขั้นตอน การเปดประชุมกอง
ในสถานศึกษา
5. การประเมินผลเขารวม
5. ชี้แจงเกณฑการประเมินผลการเขารวม
กิจกรรม
กิจกรรม
จัดกลุมตามประสบการณ
2. ประเมิน
1. กําหนดเกณฑประเมินการแบงกลุม
ประสบการณ 3 กลุม คือ
ประสบการณโดยคณะผูกํากับลูกเสือ
พื้นฐาน
2. ประเมินโดยแบงฐานทดสอบตาม
กลุมที่ 1 ผูที่มีความรู
ความรู
หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก
หลักสูตรลูกเสือโลก
ทักษะทาง
และสอบผาน
2.1 ฐานปฏิบัติ (ขอที่ 2 – ขอที่ 9)
ลูกเสือ
เครื่องหมาย
2.2 ฐานทฤษฎี (ขอที่ 1 และขอที่ 10)
ลูกเสือโลก
3. จัดกลุมประสบการณและภาระงาน
กลุมที่ 2 ผูที่มีความรู
3.1 กลุมที่ 1 ภาระงานประกอบดวย
หลักสูตรลูกเสือโลก
เตรียมการจัดพิธีรับเตรียมลูกเสือ
กลุมที่ 3 ผูที่ขาดความรู
วิสามัญเขาประจํากองลูกเสือ
ความเขาใจ
ชวยเหลือผูกํากับ วางแผนเพื่อการ
หลักสูตรลูกเสือโลก
สอบวิชาพิเศษตามกลุมสนใจ
3.2 กลุมที่ 2 ภาระงานประกอบดวย
สอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
เขาพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ
เขาพิธีประจํากองลูกเสือ วางแผน
เพื่อการสอบวิชาพิเศษตามกลุม
สนใจ
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1. ขอบขายกิจกรรม
ลูกเสือวิสามัญ
2. การแบงกลุม กอง หมู

กิจกรรมเสนอแนะ

หมายเหตุ
แผนการฝก
ขอบังคับ
กฎกระทรวง
ระเบียบการฝก
เกณฑ
การประเมิน
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หัวขอ

รายการกิจกรรมหลัก

กิจกรรมเสนอแนะ

หมายเหตุ

3.3 กลุมที่ 3 ภาระงานประกอบดวย
อบรมพัฒนาความรู ความเขาใจและ
ทักษะตามหลักสูตรเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก สอบเพื่อรับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก เขาพิธีรับเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ เขาพิธีประจํากองลูกเสือ
วางแผนเพื่อการสอบวิชาพิเศษตาม
กลุมสนใจ
4. จัดแบงหมู กอง กลุม
5. มอบหมายภาระหนาที่ภายในหมู
6. แบงหนวยการฝกอบรมและเวลาตาม
ความเหมาะสมของกลุมประสบการณ
และความพรอมของสถานศึกษา
1. จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญในชั่วโมง
กิจกรรม หรือจัดพิธีรับเตรียมลูกเสือ
วิสามัญในโอกาส Day Camp
2. จัดพิธีเขาประจํากองลูกเสือวิสามัญ
โดยเลือกใชสถานที่ที่เหมาะสม
3. การปฏิบัติกิจกรรมพิเศษควรดําเนินการ
พัฒนาตามกลุมสนใจโดยสมัครใจ

3. จัดกิจกรรม ดําเนินกิจกรรม
กลุม ที่ 1 จัดพิธีรับเตรียม
ตามกลุม
ลูกเสือวิสามัญ
ประสบการณ
พิธีเขาประจํากอง
ลูกเสือวิสามัญ
ใหทําหนาที่
ชวยเหลือผูกํากับ
- ปฏิบัติกิจกรรม
วิชาพิเศษ
ตามกลุมสนใจ
กลุมที่ 2 จัดใหมีการสอบ จัดสอบเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก
เพื่อรับเครื่องหมาย ในชัว่ โมงกิจกรรม
- สรุปผลการประเมิน
ลูกเสือโลก
- จัดพิธีรับเตรียม
- ผูผา นการประเมินควรจัดใหมีพิธี
ลูกเสือวิสามัญ
ประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกแลว
ควรบันทึกกิจกรรมตามขอเสนอแนะ
- จัดพิธีเขาประจํา
ของกลุมที่ 1
กอง
- ปฏิบัติกิจกรรม
- ผูไมผานการประเมินใหจัดไวใน
วิชาพิเศษ
กลุมที่ 3
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หัวขอ

รายการกิจกรรมหลัก

กิจกรรมเสนอแนะ

หมายเหตุ

กลุมที่ 3 จัดกิจกรรมพัฒนา จัดกิจกรรมฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ
ความรู ความเขาใจ ตามหลักสูตรลูกเสือโลก
- ดําเนินการสอบและประเมินเพื่อขอรับ
และทักษะตาม
หลักสูตร
เครื่องหมายลูกเสือโลก
เครื่องหมาย
- จัดใหมีพิธีประดับเครื่องหมายลูกเสือ
ลูกเสือโลก
วิสามัญ
- จัดพิธีรับเตรียม
- จัดใหมีพิธีเขาประจํากอง
ลูกเสือวิสามัญ
- ปฏิบัติกิจกรรมพิเศษตามกลุมสนใจ
- จัดใหมีการสอบ
โดยสมัครใจ
เพื่อรับเครื่องหมาย
ลูกเสือโลก
- จัดกิจกรรมพิธี
เขาประจํากองฯ
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ตัวอยางการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
หัวขอ

รายการกิจกรรมหลัก

กิจกรรมเสนอแนะ

ปฏิบัติกิจกรรม
วิชาพิเศษ

1. วิชาพิเศษ 11 รายวิชา
โดยใหเลือกวิชาโครงการ
วิชาบริการ และวิชาอื่นๆ
อีกไมนอยกวา 3 รายวิชา
เพื่อขอรับเครื่องหมาย
วชิราวุธ
2. กิจกรรมอื่นๆ ที่สอดคลอง
กับกฎ-คําปฏิญาณ และ
คติพจนของลูกเสือ
วิสามัญ

1. ใหความรู ความเขาใจ ในโครงสรางของ
หลักสูตรวิชาพิเศษทุกรายวิชา
2. ปฏิบัติตามขอบังคับ

ใหปฏิบัติตาม
เอกสาร
รายวิชาพิเศษ

กิจกรรมเสนอแนะ ไดแก กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมบริการชุมชน กิจกรรม
บรรเทาสาธารณะภัย กิจกรรมวันสําคัญ
ของชาติ กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ
กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด ฯลฯ

กิจกรรมวิชา
พิเศษแตละ
รายวิชามีขอบังคับ
ในรายละเอียด
เฉพาะรายวิชา
ตามขอบังคับของ
คณะกรรมการฯ
จึงสมควรศึกษา
และจัดกิจกรรม
ใหสอดคลอง
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แนวการจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะวิชาชีพ
กิจกรรมองคการวิชาชีพของสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
มีวัตถุประสงคในการจัด
กิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถ และประสบการณใหแกสมาชิก ซึ่งเปนนักเรียน นักศึกษาของ
สถานศึกษา โดยเนนการปฏิบัติจริงจนเกิดความชํานาญ มีความมั่นใจทีจ่ ะไปประกอบอาชีพ รวมทั้งฝกให
สมาชิกทํางานรวมกันโดยสงเสริมดานการเปนผูนําและผูตามที่ดี
และการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติ
ปจจุบันกรมอาชีวศึกษาไดเปลี่ยนเปนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแลว
สถานศึกษาในสังกัดยังคงดําเนินการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง เพราะตระหนักถึงประโยชนที่
เกิดขึ้นโดยตรงกับผูเรียนในการเขารวมกิจกรรมองคการวิชาชีพดังกลาว ไดแก
- องคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- องคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย (อ.ช.ท.)
- องคการนักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย (อธท.)
- องคการนักคหกรรมศาสตรในอนาคตแหงประเทศไทย (อคท.)
- องคการชางศิลปหัตกรรมในอนาคตแหงประเทศไทย (อศท.)

แนวปฏิบัติขององคการวิชาชีพ
1. แนวปฏิบัติองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย
แนวปฏิบัติองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการ
ประเมิน-ผลกิจกรรมชมรมของหนวย อ.ช.ท.
ขอ 1 วัตถุประสงคและผูเขารับการประเมิน
(1) การประเมินผลกิจกรรมชมรมตามแนวปฏิบัตินี้ เปนการประเมินเพื่อใหสมาชิก
ไดสําเร็จการศึกษาครบตามขอกําหนดในหลักสูตรนั้นๆ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการรวมกิจกรรมของ
องคการระดับหนวย
(2) ผูเขารับการประเมินผล คือ สมาชิกสามัญขององคการที่เรียนในทุกหลักสูตร ทุก
ระดับ และทุกระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้นๆ
ขอ 2 ประเภทของกิจกรรม
(1)
กิจกรรมสําหรับนักศึกษาในระบบชั้นเรียนปกติ คือ กิจกรรมที่จัดโดย
สถานศึกษาหรือชมรม ไดแก กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมชมรมตามเวลาทีก่ ําหนด หรือกิจกรรมอื่นๆ
(2) กิจกรรมสําหรับนักศึกษานอกระบบชั้นเรียนปกติ
คือ
กิจกรรมที่จัดโดย
หนวยงานชมรม สมาคม หรือองคกรอื่นนอกสถานศึกษา อันไดแก กิจกรรมประจําของหนวยงานนั้นๆ
กิจกรรมพิเศษที่หนวยงานนั้นกําหนด กิจกรรมที่สมาชิกเขารวมกับชุมชน สังคม หรือองคกรพิเศษอื่นๆ
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ขอ 3 การเขารวมกิจกรรมของสมาชิก
(1) สมาชิกชมรมตองชําระคาลงทะเบียนกิจกรรมอยางครบถวนและถูกตอง ตามแนว
ปฏิบัติองคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2540 วาดวยการเงิน
(2) ใหนายทะเบียนชมรมแตละชมรมบันทึกรายชื่อของสมาชิกในแบบ อ.ช.ท.22
(3) สมาชิกมีสิทธิเขารวมในกิจกรรมตางๆ ที่กําหนดไวใน ขอ 2
(4) ใหนายทะเบียนของชมรมหรือผูที่ไดรับมอบหมาย บันทึกหลักฐานการเขารวม
กิจกรรมของสมาชิกทุกครั้ง และเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรม ตามขอ 2 (1) และ
หรือ ขอ 2 (2) ไวเพื่อตรวจสอบ และรายงานตอคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมตามที่กาํ หนด
ขอ 4 เกณฑการประเมินผล
(1) สมาชิกชมรมจะตองเขารวมกิจกรรมตามขอ 2 (1) และหรือขอ 2 (2) และ
ผานเกณฑการประเมินที่กําหนดในขอ 4 (2) จึงถือวาผาน (ผ) กิจกรรมชมรม ในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อ
สําเร็จหลักสูตรได และหรือเพือ่ รับหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมของหนวย อ.ช.ท. นั้นๆ
(2) การประเมินผลการเขารวมกิจกรรม ใหประเมินทั้งดานปริมาณและคุณภาพใหได
ไมต่ํากวารอยละ 60 ของการประเมินกิจกรรม ตามขอ 2 (1) หรือขอ 2 (2)
(3) หลักฐานที่ใชในการประเมินผล อาจเปนระเบียนบันทึกการเขารวมกิจกรรมที่
หนวย อ.ช.ท. กําหนด หรือหลักฐาน/หนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมของหนวยงาน/องคกรภายนอก
สถานศึกษาก็ได
(4) สมาชิกชมรมทีไ่ มผานเกณฑการประเมินตามขอ 4
ถือวาไมผาน (มผ)
กิจกรรมชมรมในภาคเรียนนัน้ ๆ ไมอาจสําเร็จการศึกษาได และหรือไมอาจไดรับหนังสือรับรองการเขารวม
กิจกรรมของหนวย อ.ช.ท.ได
ขอ 5 วิธีประเมินผล
(1) ประธานกรรมการบริหาร อ.ช.ท. ระดับหนวย แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
กิจกรรมชมรม ประกอบดวย ผูชวยผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียนนักศึกษาเปนประธาน
หัวหนางาน
กิจกรรมเปนรองประธาน อาจารยที่ปรึกษา อ.ช.ท. หนวย อาจารยที่ปรึกษาชมรม นายก อ.ช.ท. หนวย
เปนกรรมการ และเลขานุการ (ตามแบบ อ.ช.ท.23) เปนปๆ ไป
(2) นายทะเบียนของชมรมตามขอ 3 (4) นําหลักฐานการเขารวมกิจกรรมของ
สมาชิกตามขอ 2 เสนอผานประธานชมรม อาจารยที่ปรึกษาชมรม และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมตามลําดับ
(3) ใหคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมพิจารณา และประเมินผลการเขารวม
กิจกรรมของสมาชิกตามหลักเกณฑในขอ 4 อนุมัติผลใหแลวเสร็จภายในสัปดาหสุดทายของภาคเรียนนั้นๆ
(ตามแบบ อ.ช.ท.24) โดยใหประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมเปนผูลงนามอนุมัติ
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(4) ใหนายทะเบียนแตละชมรม คัดสําเนาผลการประเมินผลกิจกรรมชมรมที่อนุมัติ
แลวเปน 4 ชุด โดยมอบใหงานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลของสถานศึกษา 1 ชุด อ.ช.ท.
หนวย 1 ชุด และมอบใหชมรมติดประกาศแจงใหสมาชิกของตนทราบ 1 ชุด
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ขอ 6 การซอมกิจกรรมชมรม
(1) สมาชิกชมรมผูใดไมผานกิจกรรมชมรม (มผ) ตามขอ 4 (4) ซึ่งไมอาจสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรได และหรือไมอาจไดรับหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมของหนวย อ.ช.ท. ได
จะตองยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมชมรมตอคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม (ตามแบบ อ.ช.ท.
25) พรอมกับชําระเงินที่งานการเงินของวิทยาลัยฯ
(2) ใหคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม หรือผูที่ไดรับมอบหมายดําเนินการ
ใหสมาชิกชมรมยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมชมรม ไดปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับมอบหมายตามความเหมาะสม
หรือใหผูยื่นคํารองขอซอมกิจกรรมชมรมนั้นปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มเติม ตามขอ 2 (1) และหรือขอ 2 (2) ก็
ไดใหกรรมการประเมินผลรวบรวมหลักฐานดําเนินการเพื่อการประเมินผล แลวรายงานผลการซอมกิจกรรม
ชมรม (ตามแบบ อ.ช.ท. 26)
(3) ในกรณีที่สมาชิกผูขอซอมกิจกรรมชมรม
ไมผานการประเมินผลตามเกณฑที่
กําหนด (มผ) ใหดําเนินการตามขอ 6 (1) และขอ 6 (2) จนกวาจะผานเกณฑการประเมินผล (ผ)
(4) ในกรณีที่สมาชิกผูขอซอมกิจกรรมชมรม เปนผูที่ผานกระบวนการเรียนการสอน
ครบถวนตามหลักสูตร พรอมที่จะสําเร็จการศึกษาแลว แตยังไมผานกิจกรรมชมรมเปนจํานวนไมเกิน 2
ภาคเรียน และเมื่อไดลงทะเบียนตามขอ 6 (1) แลวใหคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม หรือผูที่
ไดรับมอบหมายดําเนินการใหสมาชิกผูนั้นทําการซอมกิจกรรมชมรมใหเสร็จสิ้นในเวลาไมนอยกวา 15 วัน
ตอการลงซอมกิจกรรมชมรม 1 ภาคเรียน การซอมกิจกรรมชมรมตามกรณีนี้ใหทาํ ไดหลังจากวันประกาศ
ผลการเรียนประจําภาคเรียนนั้นๆ
ขอ 7 ในกรณีที่สมาชิกชมรมลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับคาระดับคะแนนใหสูงขึ้น หรือ
เรียนซ้ําบางรายวิชา โดยที่สมาชิกผูนั้นไดปฏิบัติกิจกรรมผาน (ผ) การประเมินมาทุกภาคเรียนปกติ
แลว ใหสมาชิกผูนั้นดําเนินการตามขอ 3 (1) และขอ 3 (2) แตไมตองปฏิบัติกิจกรรมชมรมในภาค
เรียนทีล่ งทะเบียนเรียนนั้น โดยใหคณะกรรมการประเมินผลประเมินใหผาน (ผ) กิจกรรมไดโดยชอบตาม
เกณฑการประเมินผล ขอ 4 (1) และขอ 4 (2)
ขอ 8 ในกรณีที่สมาชิกชมรมไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษาใหออกฝกงานนอก
สถานที่ตามหลักสูตรที่กําหนดหรือเรียนวิชาทหาร หรือปฏิบัติกิจกรรมอื่นในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม
สามารถเขารวมกิจกรรมตามขอ 2 ได ไมตองประเมินผลการเขารวมกิจกรรมของสมาชิก ในชวงเวลา
ดังกลาวนั้น
ขอ 9 ในกรณีที่สมาชิกชมรมยายสถานศึกษา ใหสถานศึกษาเดิมจัดสงหลักฐานการเขารวม
กิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเขารวมกิจกรรมตามขอ 2 พรอมหลักฐานการประเมินผลกิจกรรมอื่นๆ
ของสมาชิกผูนั้นไปยังสถานศึกษาใหม โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา
ขอ 10 ใหใชแนวปฏิบัติขององคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย พ.ศ.
2540 วาดวยการประเมินผลกิจกรรมชมรมนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2540 เปนตนไป
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(หมายเหตุ

องคการวิชาชีพ ไดแก อธท.

อคท. และ อศท. ใชแนวปฏิบัติเดียวกับ

อ.ช.ท.)
นโยบายกรมอาชีวศึกษา ป พ.ศ. 2542 มุงสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาไดพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพใหมีคุณลักษณะเปนคนเกง ดี และมีความสุข ตามหลักการพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งองคการวิชาชีพ ไดแก องคการชางเทคนิคในอนาคตแหงประเทศไทย (อชท.) องคการ
นักธุรกิจในอนาคตแหงประเทศไทย (อธท.)
องคการนักคหกรรมศาสตรในอนาคตแหงประเทศไทย
(อคท.) และองคการชางศิลปหัตกรรมในอนาคตแหงประเทศไทย (อศท.) ไดดําเนินการจัดกิจกรรม
องคการวิชาชีพ ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาสมาชิกใหเปน
“คนดีและมีความสุข” โดยเสนอแนะใหองคการวิชาชีพระดับหนวยดําเนินการดานทั่วไป 11 โครงการ
ไดแก
1. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพยติดฯ
2. โครงการเสริมสรางประชาธิปไตย
3. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
4. โครงการเสริมสรางภาวะผูนํา
5. โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
6. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมทองถิ่น และมารยาทไทย
7. โครงการนักศึกษาวิชาชีพภายใตการนิเทศ
8. โครงการแขงขันกีฬา
9. โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
10. โครงการสงเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
11. โครงการพัฒนาจิต
เปาหมายการพัฒนาสมาชิกใหเปน “คนเกงและมีความสุข” โดย เสนอแนะใหองคการวิชาชีพ
ระดับหนวยดําเนินการดานวิชาชีพ 11 โครงการ ไดแก
1. โครงการจัดแขงขันทักษะวิชาชีพ
2. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอื ทางวิชาชีพ
3. โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร
4. โครงการประกวดผลงานและสิ่งประดิษฐนักศึกษา
5. โครงการการแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
6. โครงการทดสอบมาตรฐานการใชคอมพิวเตอร
7. โครงการสงเสริมทักษะภาษาตางประเทศ
8. โครงการสงเสริมการหารายไดพิเศษระหวางเรียน
9. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรและสิ่งประดิษฐจากสิ่งของเหลือใช
10. โครงการสงเสริมเทคนิคการทํางานเปนทีม (Co- Project)
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11. โครงการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูด วยตนเอง (Self-Access)
สถานศึกษาดําเนินการทั้ง 22 โครงการขางตน ใหสอดรับกับสภาพการจัดการเรียนการสอน
และสอดรับกับโครงการที่จะนําผลไปปฏิบัติตอในระดับภาคและระดับชาติ
เมื่อดําเนินการแตละโครงการสิ้นสุดลงแลว ใหสถานศึกษาจัดการประเมินโครงการ ผลงานแตละ
โครงการสามารถนําไปเปนผลงาน และสามารถนําไปประเมินเพื่อเขาสูมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาได

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพ
การจัดกิจกรรมองคการวิชาชีพของสถานศึกษา
ตามแนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดใหมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสเลือกไดตามความถนัด
และความสนใจ ซึ่งในการดําเนินการจัดกิจกรรมนี้จําเปนตองอาศัยปจจัยหลายดาน เชน บุคลากร สถานที่
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และงบประมาณ เปนตน นอกจากนี้ สถานศึกษาควรมีการประชุมวางแผนงาน
รวมกันจัดระบบงานใหมีประสิทธิภาพ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่เกี่ยวของใหชัดเจน
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

ขั้นตอนการดําเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1. ลงทะเบียนเรียน
2. แตงตั้งคณะกรรมการชมรม/กลุม
3. จัดทําแผนกิจกรรมชมรม/กลุม
4. จัดทําโครงการและขออนุมัติ
5. ดําเนินการตามโครงการ
6. ติดตามและประเมินผล
7. สรุปผลและรายงานสถานศึกษา
(ดังแผนภูมิที่ 1)
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แผนภูมิ ที่ 1 : แสดงขั้นตอนการวางแผนและดําเนินการจัดกิจกรรมรายกิจกรรม
สถานศึกษา

รอง. ผอ. ฝายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา /
รอง.ผอ.ฝายจัดการ
หน.งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูที่ปรึกษาองคการวิชาชีพ / ครูที่ปรึกษากิจกรรม
จัดรายวิชากิจกรรมในแผนการเรียน

นักเรียน-นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน

อนุมัติแผนการเรียน

แตงตั้งคณะกรรมการชมรม/กลุม

จัดทําแผนกิจกรรมชมรม/กลุม

จัดทําโครงการและขออนุมัติ

นักเรียนนักศึกษา ดําเนินกิจกรรม

ติดตามและประเมินผล

สรุปผลและรายงานสถานศึกษา
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ขั้นที่ 1 ลงทะเบียนเรียน
1. สถานศึกษาจัดใหผูเรียนลงทะเบียนวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน
(สําหรับ
นักเรียนชั้น ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1 ลงทะเบียนเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 และภาคเรียนที่ 2
ลงทะเบียนเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2)
2. ผูเรียนที่ลงทะเบียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรแลว (ยกเวน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 และ
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2) ใหเลือกสมัครเขาชมรม/กลุมตามความสนใจ ที่ครูที่ปรึกษาชมรม/กิจกรรม/
กลุม (สถานศึกษาบางแหงอาจจัดทําบันทึกการเขารวมกิจกรรม เพื่อใหนกั เรียน นักศึกษาบันทึกผลการเขา
รวมกิจกรรมตางๆ สําหรับ 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปการศึกษา โดยใหผูเรียนรับบันทึกการเขารวมกิจกรรมได
ที่ครูที่ปรึกษา/กิจกรรม/กลุม)
ขั้นที่ 2 แตงตั้งคณะกรรมการชมรม/กลุม
1. สมาชิกชมรม/กลุม ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม โดยมีตําแหนง ไดแก
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ หรือกรรมการ
ตําแหนงอื่น ๆ
2. เสนอรายชื่อคณะกรรมการชมรม/กลุม เพื่อใหสถานศึกษาจัดทําคําสั่งแตงตั้งฯ โดยประธาน
ชมรม/กลุมเปนผูทําบันทึกผานครูที่ปรึกษากิจกรรม รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ขั้นที่ 3 จัดทําแผนกิจกรรมของชมรม/กลุม
คณะกรรมการและสมาชิกผูเกี่ยวของประชุมหารือ วางแผนการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของชมรม/
กลุม ประกอบดวย โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ ซึ่งครอบคลุมตลอด 1
ภาคเรียน (20 สัปดาห)
ขั้นที่ 4 จัดทําโครงการและขออนุมัติ
1. จัดทําโครงการ โดยสมาชิกและคณะกรรมการรวมกันกําหนดโครงการตางๆ ของชมรม/
กิจกรรม/กลุม ตามความเหมาะสมตลอด 1 ภาคเรียน โดยโครงการควรประกอบดวย
1.1 ชื่อโครงการ ควรเปนชื่อที่มีความหมายเฉพาะเจาะจง และบอกลักษณะของโครงการได
อยางชัดเจน
1.2 ผูรับผิดชอบโครงการ อาจเปนบุคคลหรือกลุมก็ได โดยจะเปนผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามโครงการ
1.3 หลักการและเหตุผล เปนใจความสําคัญที่แสดงเหตุผลในการจัดทําโครงการ โดยบอก
ถึงความเปนมากอนที่จะดําเนินการทําโครงการ เหตุผลและความจําเปนในการจัดทําโครงการ สรุปเหตุผล
หรือวิธีการจัดทําโครงการสั้น ควรเขียนใหกระชับ เขาใจงายและสอดคลองกัน
1.4 วัตถุประสงค ควรระบุความตองการที่จะกระทําดวยความชัดเจน ไมคลุมเครือ สามารถ
ปฏิบัติได มีเหตุผล สามารถวัดประเมินผลได มีชวงเวลาที่เหมาะสม และควรเขียนเปนขอๆ
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1.5 เปาหมาย เปนการกําหนดถึงความตองการที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับการดําเนินการและ
ความสําเร็จของโครงการและคุณภาพบรรลุตามวัตถุประสงค เปาหมายมี 2 ดาน คือ ดานคุณภาพ และ
ดานปริมาณ
1.6 สถานที่ ระบุสถานที่ที่ใชดําเนินกิจกรรม
1.7 ระยะเวลาดําเนินการ
1.8 ความพรอมของโครงการ ไดแก
1) บุคลากร (สถานภาพของสมาชิก จํานวนสมาชิก)
2) งบประมาณ ระบุที่มาของแหลงเงินทุน หรืองบประมาณที่ใชดําเนินโครงการ
1.9 วิธีดําเนินการ โดยระบุวาจะดําเนินการจัดกิจกรรมอยางไร รูปแบบใด ลักษณะใด เขียน
เปนขั้นตอน
1.10 แผนการดําเนินงาน ประกอบดวย กิจกรรม เวลา อาจเขียนเปนความเรียง หรืออยูใ น
รูปตารางก็ได
1.11 คาใชจาย เปนการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจายในการดําเนินโครงการ อยูใน
งวดใด มีคาใชจายแตละหมวดมีอะไรบาง และเปนจํานวนเงินเทาใด
1.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ โดยคาดวาเมื่อดําเนินกิจกรรมเสร็จเรียบรอยแลว คาดวาจะมีผล
อยางไรบาง สมาชิกเมื่อเขารวมโครงการแลวเปนเชนไร สมาชิก สถานศึกษา หรือชุมชนไดรับการพัฒนา
อะไรบาง
1.13 ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ แบงออก 3 ดาน ไดแก
1) ตัวชี้วัดดานปริมาณ เปนการระบุจาํ นวนสมาชิกที่เขารวมโครงการ และปริมาณ
ผลสัมฤทธิ์ หรือปริมาณผลผลิต
2) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ใหรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ/ลักษณะของผลที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิกทีเ่ ขารวมโครงการ
3) ตัวชี้วัดดานเวลา เปนการแสดงชวงเวลาของแตละกิจกรรมวาไดดําเนินการสําเร็จ
ตามเวลาที่กําหนดไว
2. ขออนุมัติโครงการตามลําดับขั้น โดยทําบันทึกเสนอขออนุมัติผูอํานวยการสถานศึกษา โดย
ผานความเห็นชอบของประธานชมรม/กลุม หัวหนางานกิจกรรมฯ รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลว จึงแตงตั้งและมอบหมาย
ใหสมาชิกรับผิดชอบงานตางๆ ในแตละโครงการ/กิจกรรม
ขั้นที่ 5 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
1. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม โดยกําหนดผูรับผิดชอบ การประสานงาน การดําเนินงาน
และงบประมาณ
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ไดกําหนดไว และสมาชิกผูเขารวมกิจกรรมของชมรม/กลุม
เขารวมกิจกรรม
บันทึกประสบการณและความรูที่ไดรบั ลงในสมุดบันทึกการเขารวมกิจกรรมและใหครู
ประจํากิจกรรมลงลายมือชื่อเปนหลักฐานการเขารวมกิจกรรม
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ขั้นที่ 6 ติดตามและประเมินผล
1. การติดตามการดําเนินกิจกรรม ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ครูที่ปรึกษากิจกรรม และผูมี
สวนเกี่ยวของ รวมกันติดตามและใหคําปรึกษาแนะนําในการดําเนินกิจกรรมแตละโครงการ
2. การประเมินผลโครงการ แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก
1) การประเมินผลดวยตนเอง โดยสมาชิกและคณะกรรมการผูร ับผิดชอบรวมกันประเมินผล
การจัดกิจกรรมแตละโครงการ ตามแบบประเมินที่กําหนดไว
2) การประเมินผลดวยผูอื่น โดยคณะกรรมการชมรม/กลุม และครูที่ปรึกษากิจกรรม
รวมกันประเมินผลจากการจัดกิจกรรมตามสภาพจริง และบันทึกการเขารวมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา
(สําหรับการประเมินผลรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ดําเนินการโดยครูที่ปรึกษาเปนผู
รวบรวมผลการเขารวมกิจกรรมของผูเรียนและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งภาคเรียน
ของผูเรียนทุกคน และกรอกผลการประเมินลงในแบบประเมินผล พรอมทั้งสงผลการประเมินกิจกรรม
ใหกับฝายวัดผล/ฝายทะเบียน)
ขั้นที่ 7 สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงานสถานศึกษา
1. สรุปผลการจัดกิจกรรม โดยคณะกรรมการแตละโครงการ ครูประจํากิจกรรม และครูที่ปรึกษา
กิจกรรม รวมกันสรุปผลการจัดกิจกรรมทุกโครงการของชมรม/กลุม
2. คณะกรรมการแตละโครงการและผูมีสวนเกี่ยวของ รวมกันจัดทํารายงานการดําเนินกิจกรรม
ทุกกิจกรรมของชมรม/กลุม ตลอด 1 ภาคเรียน เพื่อรายงานตอสถานศึกษา โดยผานครูที่ปรึกษากิจกรรม
รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และผูอํานวยการสถานศึกษา

2. วิธีการปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพระราชูปถัมภ

วิธีการปฏิบัติขององคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วาดวยการดําเนินกิจกรรมหลัก พ.ศ. 2548 มีดังนี้
โดยที่เปนการสมควรใหมีการจัดกิจกรรมองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใชเปนเครื่องมือเพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
และความเปนเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก อกท. ภายใตการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง สถานการณจริง ดังนั้น
เพื่อใหการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของ อกท. มีความสอดคลอง เปนรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ อาศัย
อํานาจตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยองคการเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2547 หมวด 6 ขอ
35.2 ใหยกเลิกวิธีปฏิบัติของ อกท. วาดวยการดําเนินกิจกรรมขององคการ พ.ศ. 2534 และกําหนด
วิธีการปฏิบัติไวดังนี้
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ตอนที่ 1 การดําเนินกิจกรรมหลัก อกท.
ขอ 1 การดําเนินกิจกรรมหลัก อกท. เปนการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมาชิกดานวิชาการ
ดานทักษะ ดานการหารายได ดานการเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา ดานการสรางเสริมทักษะชีวิต
ดานความสัมพันธกับชุมชน และการเปนพลเมืองดีของสังคม ประกอบดวย 5 กิจกรรมหลัก คือ
1.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
1.2 กิจกรรมสงเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา
1.3 กิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา
1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
1.5 กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธชุมชน
ขอ 2 การดําเนินกิจกรรมหลัก อกท. ใหเปนการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ประกอบดวย
คณะกรรมการดําเนินงาน อกท. ระดับหนวย คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพ คณะอนุกรรมการกิจกรรม
สงเสริมธุรกิจและออมทรัพย
คณะอนุกรรมการกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา
คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และคณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธชุมชน
ขอ 3 การดําเนินกิจกรรมหลัก อกท. ใหดําเนินกิจกรรมโดยสมาชิกของหนวย หรือกลุมสมาชิก
ตามที่คณะกรรมการ อกท. ระดับหนวยเห็นชอบ
ขอ 4 ใหมีคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. โดยการแตงตั้งของนายก อกท. ระดับหนวย
ประกอบดวย ประธานอนุกรรมการ รองประธานอนุกรรมการ อนุกรรมการ และเลขานุการ จํานวนไมนอย
กวา 5 คน
ขอ 5 ใหคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกิจกรรมหลัก อกท.
และความตองการของสมาชิกภายในหนวย
ขอ 6 ใหสมาชิกเขารวมกิจกรรมหลัก อกท. ทุกกิจกรรม และกิจกรรมอืน่ ๆ ที่จัดขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 80 ในแตละปการศึกษา

ตอนที่ 2 วัตถุประสงคกิจกรรมหลัก อกท.
ขอ 7 วัตถุประสงคกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
7.1 เพื่อพัฒนาความรู ทักษะและประสบการณในวิชาชีพของสมาชิก โดยการปฏิบัติจริงใน
สถานการณจริง สามารถนําไปประกอบอาชีพและแนะนําผูอื่นได โดยการนิเทศของครูที่ปรึกษา
7.2 เพื่อสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาชีพของสมาชิก
7.3 เพื่อกอใหเกิดความรัก ศรัทธา ความภาคภูมใิ จและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ขอ 8 วัตถุประสงคกิจกรรมสงเสริมธุรกิจและออมทรัพย
8.1 เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู จากการเรียนจนเกิดทักษะและประสบการณในการดําเนิน
ธุรกิจระหวางเรียน
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8.2 เพื่อใหรูจักทําธุรกิจการคาหารายไดระหวางเรียน
8.3 เพื่อเสริมสรางใหมีพฤติกรรมในการออมทรัพย
ขอ 9 วัตถุประสงคกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความเปนผูนํา
9.1 เพื่อพัฒนาใหเกิดบุคลิกลักษณะความเปนผูนําทางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และจิต
วิญญาณ รวมถึงการฝกทักษะที่จําเปนสําหรับผูนํา อาทิ มนุษยสัมพันธ การติดตอสื่อสาร ผูนําในที่ประชุม
การขจัดความขัดแยง การมอบอํานาจหนาที่ การตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการ การประสานงาน การ
ประเมินผลงาน เปนตน
9.2 เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาทภาระหนาที่ของผูนํา
9.3 เพื่อสรางภาวะผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่ดีงาม
ขอ 10 วัตถุประสงคกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
10.1 เพื่อใหสามารถมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดวิเคราะหอยางมีวิจารณญาณ และมีมโนทัศน
10.2 เพื่อใหมีความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง ความ
รับผิดชอบตอสังคม รักษาผลประโยชนของสวนรวม
10.3 เพื่อใหมีรางกาย จิตใจ และสติปญญาที่สมบูรณ มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มี
สัมพันธภาพและการสื่อสารทีด่ ี รูจักแกปญหาและการตัดสินใจ ประพฤติตนเปนพลเมืองดีของสังคม
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
10.4 สงเสริมกิจกรรมชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา
ดนตรี ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
10.5 เพื่อใหสามารถใชทักษะชีวิตพัฒนาตนเองและสังคม
ขอ 11 วัตถุประสงคกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธชุมชน
11.1 เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมสรางความสัมพันธกบั ชุมชน สังคมและองคกรอื่นๆ
11.2 เพื่อใหมีความเสียสละ มีความเอื้ออาทร มีความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม
11.3 เพื่อใหสามารถทํางานไดดวยตนเอง พึ่งพาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่นได
11.4 เพื่อใหมีทักษะการประชาสัมพันธและประสานสัมพันธกับชุมชน

ตอนที่ 3 หนาที่ของคณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท.
ขอ 12 คณะอนุกรรมการกิจกรรมหลัก อกท. มีหนาที่ ดังนี้
12.1 ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการ โครงการกิจกรรมหลัก อกท.
12.2 กลั่นกรองแผนปฏิบัติการโครงการกิจกรรมหลัก อกท. รวมกับคณะกรรมการดําเนินงาน
อกท. ระดับหนวย และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ
12.3 ใหการสงเสริมสนับสนุนและประสานงานในการดําเนินกิจกรรมหลัก อกท.
12.4 ติดตามและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมหลัก อกท.
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12.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินกิจกรรมหลัก อกท. ตอคณะกรรมการดําเนินงาน อกท.
ระดับหนวย ในแตละภาคเรียน

ตอนที่ 4 การอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ขอ 13
แผนปฏิบัติการกิจกรรมหลัก อกท. ที่ผานการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม หลัก อกท. ใหเสนอครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินงานพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการ
อํานวยการ อกท. ระดับหนวย พิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ 14 แผนปฏิบัติการกิจกรรมหลัก อกท. ที่ไดผานความเห็นชอบแลว ใหคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อกท. ระดับหนวย จัดทําเปนปฏิทินประจําปของหนวย

ตอนที่ 5 แผนภูมิการดําเนินกิจกรรมหลัก อกท.
ขอ 15 การบริหารกิจกรรมหลัก อกท. ใหยึดแนวทางการบริหารตามแผนภูมิ ดังนี้
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แผนภูมิที่ 2 : การดําเนินกิจกรรมหลัก อกท.
คณะกรรมการอํานวยการ อกท. ระดับ
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
การดําเนินงาน อกท. ระดับหนวย

คณะกรรมการการดําเนินงาน อกท. ระดับหนวย

ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพ

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพ

ครูที่ปรึกษา
กิจกรรม
เสริมสราง
พฤติกรรมความ
เปนผูนํา

ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมสงเสริม
ธุรกิจและออม
ทรัพย

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมสงเสริม
ธุรกิจและ
ออมทรัพย

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมเสริมสราง
พฤติกรรม
ความเปนผูนํา

ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต

ครูที่ปรึกษา
กิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ
ชุมชน

คณะอนุกรรมการ
กิจกรรมพัฒนา
ความสัมพันธ
ชุมชน

สมาชิก
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แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

ตัวอยาง
แบบสมัครชมรมวิชาชีพ
ที่………………………….
ภาคเรียนที่ ………………
ปการศึกษา………………

แบบที่ 1

ชมรม ………………………………………………........
หนวย ……….………. วิทยาลัย ………………………..
กลุม (ชั้นแผนก) …………………………………………
วันที่ ……….. เดือน ……………………….. พ.ศ. …………….

เรื่อง สมัครสมาชิกชมรมวิชาชีพ
ดวยขาพเจา (นาย,นางสาว) ……………………………………………..….. ชั้น …………………………..
มีความประสงคจะขอสมัครเปนสมาชิกองคการวิชาชีพ …………………………...…………………………………..
หนวย …………………………………………. ของชมรม …………………………...………………………………
จึงเรียนมาเพื่อขอสมัครเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ………………………………………………….
(………………………………………..…….)
…………...…/……....………/…….……….
1. ครูที่ปรึกษาชมรม
ขอรับรองวาเปนนักเรียน/นักศึกษาจริง
ลงชื่อ …………………………… ครูที่ปรึกษาชมรม
(……………………………)
………../…………/……….
3. หัวหนางานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
สมควรพิจารณา
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….

2. งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
สมควรพิจารณา
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….
4. รองผูอํานวยการฝายกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
ทราบ
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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ตัวอยาง
แบบขอแตงตั้งคณะกรรมการชมรม
ที่………………………….
ภาคเรียนที่ …..ปการศึกษา…………

แบบที่ 2

ชมรม ……………………………………………………………...
หนวย ……….……………. วิทยาลัย ……………………………….
วันที่ ………….. เดือน ……………………….. พ.ศ. ………………….

เรื่อง ขออนุญาตแตงตั้งคณะกรรมการชมรม
เรียน ผูอ ํานวยการวิทยาลัย…………………..
ด ว ยตั ว แทนของชมรมได ทํ า การเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการของชมรมเรี ย บร อ ยแล ว เพื่ อ ให ค ณะกรรมการได
ดํ า เนิ น งานกิ จ กรรมของชมรมตามขั้ น ตอนต อ ไปนี้ จึ ง ขอเสนอรายชื่ อ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาผู ที่ ทํ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
ประสานงานกิจกรรรมชมรม จํานวน …… คน ดังนี้
1. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. ประธาน
2. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. รองประธาน
3. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. เลขานุการ
4. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. เหรัญญิก
5. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. ประชาสัมพันธ
6. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. ปฏิคม
7. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. ทะเบียน
8. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. กรรมการ
9. ………………………………………………….. ตัวแทนแผนก ………………….. กรรมการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตและแตงตัง้ ใหคณะกรรมการดังกลาวไดดําเนินงานกิจกรรมของชมรมได
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ่ ) ………………………………………. ประธานกรรมการชมรม
(………………………………………..)
…………./……………/………….
1. ครูที่ปรึกษาชมรม
พิจารณาแลวเห็นชอบตามเสนอและควรอนุญาต
ลงชื่อ …………………………………… ครูที่ปรึกษาชมรม
(……………………………………)
………../…………/……….
3. ครูที่ปรึกษาประจําองคการ
ตรวจสอบแลวมีรายชื่อครบทุกกลุมชมรม
3.1 …………...……………………..……ครูที่ปรึกษา อคท.
3.2 ………………………..………………ครูที่ปรึกษา อธท.
3.3 …………...……………………...……ครูที่ปรึกษา อศท.

2. งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….
4. รองผูอํานวยการฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
อนุญาตและดําเนินการได
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….

หมายเหตุ : ใหประธานเปนผูถือหนังสือไปติดตอใหผานการอนุญาตทุกขั้นตอนแลวสงไปเก็บไวที่สํานักงานกิจกรรมฯ
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แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

ตัวอยาง
แบบขออนุมัติโครงการชมรมวิชาชีพ
ที่……………………………..
ภาคเรียนที่ ………………….
ปการศึกษา………………….

แบบที่ 3

ชมรม …………………………………………………….
หนวย ……….………. วิทยาลัย ………………………..
กลุม (ชั้นแผนก) …………………………………………
วันที่ ……….. เดือน ……………………….. พ.ศ. ………….

เรื่อง ขออนุญาตดําเนินโครงการ
เรียน ผูอํานวยการวิทยาลัย…………………..
ดวยสมาชิกชมรมประสงคจะจัดกิจกรรมตามโครงการที่แนบมาแลวนี้ในระหวางเวลา ………...….น. ของ
วันที่ …….. เดือน …………… พ.ศ. ………. ถึงเวลา ……… น. ของวันที่………เดือน ……..……พ.ศ. …….….
ณ ………….……………ตําบล…………………….อําเภอ…………………. จังหวัด …………………………..
โดยใชเวลาที่สมาชิกเขารวมกิจกรรมครั้งนี้จํานวน ………. ชัว่ โมง และสมาชิกไดเขารวมกิจกรรมมาแลวทั้งหมด
จํานวน ……… คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ………………………………………………. ประธานกรรมการชมรม
(……………………………………………..)
…………./……………/………….
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา
พิจารณาแลวเห็นชอบ
ลงชื่อ …………………………..……..…… ครูที่ปรึกษา
(………………………………….…)
………../…………/……….
3. รองผูอาํ นวยการฝายกิจการนักเรียน-นักศึกษา
อนุญาตและดําเนินการได
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….

2. งานกิจกรรมนักเรียน-นักศึกษา
เห็นสมควรพิจารณาอนุญาต
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….
4. ผูอํานวยการสถานศึกษา
อนุญาต
ลงชื่อ ……………………..…………..………
(………………………………………)
………../…………/……….

หมายเหตุ : ใหประธานเปนผูถือหนังสือไปติดตอใหผานการอนุญาตทุกขั้นตอนแลวสงไปเก็บไวที่สาํ นักงานกิจกรรมฯ
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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ตัวอยาง
ปฏิทินปฏิบตั ิกิจกรรมเสริมหลักสูตรของสถานศึกษา

แบบที่ 4

องคการวิชาชีพ……………………………………….………………..
หนวย ………………………… วิทยาลัย …………………………….
ประจําภาคเรียนที่…………….. ปการศึกษา………………………….
สัปดาห
วัน เดือน ป
ที่

กิจกรรม

สมาชิก

ผูรับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

ตัวอยาง
ปฏิทินปฏิบตั ิกิจกรรมเสริมหลักสูตรของชมรม/กลุม

แบบที่ 5

ชมรม/กลุม…………..……………………………………………….
องคการวิชาชีพ…………………………………….………………….
หนวย ………………………… วิทยาลัย ……………………………
ประจําภาคเรียนที่…………….. ปการศึกษา…………………………
สัปดาห
วัน เดือน ป
ที่

กิจกรรม

สมาชิก

ผูรับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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แบบที่ 6

ตัวอยาง
ตารางโครงการของชมรม/กลุม
ชมรม/กลุม …………..………………………………………………..
องคการวิชาชีพ …………………………………….…………………..
หนวย ………………………… วิทยาลัย ……………….…………….
ประจําภาคเรียนที่ …………….. ปการศึกษา……………….………….
ลําดับที่

ชื่อโครงการ

วัน เดือน ป

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

42

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

ตัวอยาง
แบบรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

แบบที่ 7

โครงการ/กิจกรรม ………………………………………………………..
ชมรม …………………………………………………………………….
หนวย ……………………….. วิทยาลัย …………………….………….
ประจําภาคเรียนที่ ……..…….. ปการศึกษา ……………………….…….

ผูดําเนินงาน

ประธานชมรม/กลุม …………………………………………………………………..
ครูที่ปรึกษาชมรม/กลุม ……………………………………….………………………

ระหวางวันที่ ……เดือน………………... พ.ศ. …… ถึง วันที่ ……. เดือน……………. พ.ศ. ……
สถานที่ดาํ เนินการ ……………………………………………..

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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ตัวอยาง
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม

แบบที่ 8

โครงการ……………….……………………...……………...……..……………………………….
ผูรับผิดชอบ………………………….………………………………………………………………
ครูที่ปรึกษาโครงการ………………………..….…………...……………………………………….
สถานที่ดําเนินการ…………………………………..……....……………………………………….
ระยะเวลาที่ดําเนินการ ตั้งแตวันที่ …….…เดือน…..…………………..…... พ.ศ. ……….…… ถึง
วันที่ ……. เดือน ……..……………. พ.ศ. ………… รวม …….. วัน ……. ชั่วโมง
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม (เปาหมายที่กําหนดไว …….. คน)
จํานวน (คน)

ระดับชั้น
ชาย

คิดเปนรอยละของ
จํานวนเปาหมาย

รวม
หญิง

ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
ปวส.1
ปวส.2

สรุปคาใชจาย
ที่

44

รายการ

จํานวน

ราคา
(ตอหนวย)

รวม

หมายเหตุ

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

(หนา 2)
ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม

ผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรม

หมายเหตุ

ขอเสนอแนะแนวทางแกไข

หมายเหตุ

ปญหาและอุปสรรคและแนวทางแกไข
ปญหาและอุปสรรคที่พบ

สรุปในภาพรวม
…………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………………………...………………………………………….
…………………………………………..………………………………………………………….
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546

45

ตัวอยาง
แบบบันทึกการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบที่ 9

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………..
รหัสประจําตัว ……………………………………………………….
ชื่อองคการวิชาชีพ ………………………………………………….
หนวย …………………………………….………..………………
วิทยาลัย …………………………………..……………………….
ประจําภาคเรียนที่……….….. ปการศึกษา…………………..…….
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แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

(หนา 2)
รายการกิจกรรมที่เขารวม
สัปดาห
ที่

วัน เดือน ป

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

ครูที่ปรึกษา
กิจกรรม

จํานวน
ชั่วโมง

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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(หนา 3)
รายการบันทึกผลความรูหรือประสบการณที่ไดรับ
กิจกรรมที่ วัน เดือน ป

ความรู/ประสบการณที่ไดรับ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

(หนา 4)
รายการรางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ
ลําดับที่

วัน เดือน ป

กิจกรรม /การปฏิบัติงาน

ผลงาน

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

ผลการประเมินการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรม 1 ภาคเรียน จํานวน ………………..… ครั้ง …………………….………. ชั่วโมง
จํานวนที่เขารวมกิจกรรม ……………………… ครั้ง ………………………….…. ชั่วโมง
คิดเปนรอยละ …………………………
ผลการประเมิน

ผาน

ไมผาน

(ลงชื่อ) …………………………………. ประธานกรรมการชมรม
(………………………………..)
………./…….……../………….
กรณีไมผานกิจกรรม ใหดําเนินการซอมกิจกรรม
ผลการประเมินการซอมกิจกรรม
ผาน

ไมผาน

(ลงชื่อ) …………………………………… ครูที่ปรึกษา
(…………………………………..)
…………./…….……../…………
แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) และปวส. 2546
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ตัวอยาง
แบบประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

แบบที่

ระดับชั้น ………………………………………………………… กลุม ………………………………………………
แผนก ……………………………………………………………… ภาคเรียนที่ …….. ปการศึกษา ………………..
ลําดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

กิจกรรม

กิจกรรม

ชมรม/กลุม

รวม

ผาน

ไมผาน

ผาน

ไมผาน

ประเมิน
รวม
ผาน

ไมผาน

ผลการซอม
ผาน

ไมผาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ลงชื่อ …………………………..……………… ครูที่ปรึกษา ลงชื่อ ………………………..……รอง ผอ.ฝายกิจกรรมฯ
(………………..……….………)
(.……………………………..……….…)
………../…………./………….
………../…….……/……….….

50

แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเสริมลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง พ..ศ. 2546) และ ปวส.2546

แนวการจัดกิจกรรมเสริมสรางประสบการณพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 73 บัญญัติไววา “รัฐตองใหความ
อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น สงเสริมความเขาใจอันดีและความสมานฉันทระหวาง
ศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใชเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต” มาตรา 81 บัญญัติวา “รัฐตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม ...” ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนด
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่
สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” (มาตรา 6) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดมุงเนนการพัฒนาคนเปนหลักสําคัญ
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายและแนวการดําเนินการ
เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกแหงนําไป
ปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง นโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษา
ในสถานศึกษา ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 (ภาคผนวก)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีภาระหนาที่ในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร
เขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งกําลังขยายตัวทั้งดาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และธุรกิจบริการนั้น ไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความรับผิดชอบตอหนาที่
ความมีระเบียบวินัย ความอดทน ความสามัคคี ตลอดจนสามารถทํางานรวมกับผูอื่น โดยเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาสวนตน จึงไดกําหนดใหมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมควบคูไปกับการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาตางๆ รวมทั้งสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพือ่ สรางประสบการณ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแกผูเรียนใหสามารถดํารงตนและมีสวนเกื้อหนุนสังคมใหมคี วามสงบสุข ตาม
นโยบายดังกลาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมใหนักเรียน นักศึกษาในสังกัด สวดมนตไหวพระและหรือปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนาที่นับถือในวันสุดสัปดาห ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการสวดมนตไหวพระ
ของนักเรียน พ.ศ. 2503 ลงวันที่ 29 เมษายน 2503 อยางจริงจังและตอเนื่องตลอดปการศึกษา
2. ใหสถานศึกษาสนับสนุน
และดําเนินการใหบุคลากรทางศาสนาไดเขาไปสอนและอบรม
นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาอยางจริงจัง โดยประสานการดําเนินการกับหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ
รวมทั้งใหมีการพัฒนา ยกยองเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาอยางตอเนื่อง
3. สนับสนุนใหนกั เรียน นักศึกษาในสังกัด ศึกษาและเขาสอบธรรมศึกษา โดยจัดใหมีการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาหรือที่เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอการเรียนการสอนตามปกติ
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4. ใหสถานศึกษารวมกับหนวยงาน องคกร เอกชน จัดฝกอบรมนักเรียน นักศึกษาทุกคน โดย
การเขาคายเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เวลา 2-3 วัน ปละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย
5. ใหมีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย โดยใหทกุ สวนในสถานศึกษาและชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินการ
6. ระดมสรรพกําลังในการสนับสนุน เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในรูปแบบตาง ๆ
ทั้งนี้ ใหผูบริหารสถานศึกษาทุกระดับ สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
นี้อยางจริงจังและตอเนื่อง

แนวการดําเนินการ
1. จัดใหนักเรียน นักศึกษาทุกคนในสถานศึกษาไดปฏิบัติกิจกรรมสวดมนตไหวพระ และหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่นบั ถือ รวมทั้งไดรับการอบรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมจากบุคลากรทาง
ศาสนาหรือผูทรงคุณวุฒิ สัปดาหละ 1 ครั้ง เปนอยางนอย โดยใหสถานศึกษาพิจารณาดําเนินการจัดอยาง
เหมาะสม ตอเนื่องตลอดปการศึกษา
กิจกรรมที่ควรจัดเพิ่มเติมจากการสวดมนตไหวพระ หรือการปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาที่
นับถือตามปกติ เชน
- การสวดมนตทํานองสรภัญญะ
- การสาธิต/ประกวดมารยาทไทย บรรยายธรรม
- การปฏิบัติศาสนพิธีในวันสําคัญทางศาสนา
- การประกวดเขียน/เลา/แสดงนิทานธรรม นิทานพุทธสุภาษิต
- การจัดนิทรรศการ/เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนา
- การจัดบรรพชาสามเณรและการบวชธรรมจาริณีระหวางปดภาคเรียน
- การประกาศเกียรติคุณผูทําความดี “คนดีศรีอาชีวะ”
- การแขงขันตอบปญหาธรรมะ
- การเสวนาเกี่ยวกับธรรมะ โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
- การจัดทัศนศึกษาสถานทีส่ ําคัญทางศาสนาและโบราณสถาน
ฯลฯ
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2. อาราธนา/เชิญบุคลากรทางศาสนา เชน พระสงฆ ผูสอนศาสนาอื่นๆ ไดเขาไปสอนวิชา
พระพุทธศาสนา ธรรมศึกษา และวิชาการทางศาสนาที่เกี่ยวของ โดยประสานกับผูนําทางศาสนาในทองถิ่น
หนวยงาน องคกรเอกชนที่เกี่ยวของรวมดําเนินการ โดยสถานศึกษาอํานวยความสะดวกในดานตางๆ เชน
พาหนะรับ-สง อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ
3. สนับสนุนและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรบั การพัฒนาทุกดาน
โดยการ
ฝกอบรม สัมมนา ศึกษาตอ ดูงาน ฯลฯ รวมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติครูตนแบบดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อใหการปฏิบัติงานดานนี้เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. สนับสนุนและประสานใหพระสงฆเขาไปสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
หรือในสถานที่ที่
เหมาะสม พรอมทั้งสงนักเรียน นักศึกษาเขาสอบในระบบการศึกษาธรรมศึกษา โดยใหหนวยงานระดับกรม
ประสานเพื่อใหมีการเทียบโอนผลการเรียน และการนําผลการเรียนไปประกอบการพิจารณารับเขาศึกษาตอ
ในระดับอุดมศึกษา
5. รวมกับคณะสงฆ บุคลากรทางศาสนา หนวยงานและองคกรเอกชนจัดและสนับสนุนการ
จัดการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยการเขาคายพุทธบุตร 2-3 วัน สวนกิจกรรมที่เปนเนื้อหา
การฝกอบรมใหเนนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําหลักธรรมทางศาสนาไปใช เชน การแสดงตนเปนพุทธมามกะ ความกตัญูกตเวทิตา อิทธิบาท เปนตน
6. จัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานศึกษา
เพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบที่
หลากหลาย เชน
- การใชเพลงหรือบทอาขยานทีเ่ กี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เปนเครื่องมือในการใหเกิดการ
ซึมซับคานิยมทางคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษา โดยเลือกใชในเวลาทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้ อาจใหมี
กิจกรรมที่เกี่ยวของ เชน การประกวดแตงเพลงและรองเพลงสรางสรรค การประกวดแตงกลอน บทอาขยาน
ฯลฯ ดวยก็ได
- การสงเสริมใหครู นักเรียน นักศึกษาจัดตั้งชมรมเกี่ยวกับศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม
เชน ชมรมพุทธศาสน ชมรมผูบําเพ็ญประโยชน ชมรมอาสาบรรเทาทุกข ฯลฯ โดยใหครู นักเรียน นักศึกษา
รวมกันจัดทําโครงงานของชมรม และถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามปกติ
- การจัดสภาพแวดลอมในสถานศึกษาใหมีบรรยากาศเหมาะสมแกการปลูกฝงและเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม เชน นิทรรศการและแผนปายคติธรรม สวนธรรมะ บอรดกิจกรรมทางศาสนา ฯลฯ
- กิจกรรมการปลูกฝงกระแสและคานิยมที่ดีทางคุณธรรมจริยธรรม เชน ยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศาสนา และนักเรียน นักศึกษา ใหเปนตนแบบทางคุณธรรมจริยธรรม การ
มอบสัญลักษณที่บงบอกถึงการยกยองดานคุณธรรมจริยธรรมแกหนวยงาน สถานศึกษา องคกร และ
บุคลากรประเภทตางๆ
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- การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและถูกตองตามหลักจริยธรรมเผยแพร
- กิจกรรมการศึกษาความรูทางศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมดวยตนเอง เชน ชุดการเรียน
การสอน บทเรียนสําเร็จรูป โปรแกรมคอมพิวเตอร ฯลฯ
- ผลิตสื่อ อุปกรณการศึกษา โดยนําตนแบบที่มีความรูความสามารถเปนผูนําเสนอขอมูล
ฯลฯ
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมทุกชนิดใหตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิด วิธีการ การดําเนินการ ฯลฯ ที่
สอดคลองกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542
7. เชิญชวนและประสานกับหนวยงานในระดับสูงและระดับทองถิ่น องคกรศาสนา องคกร
เอกชน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งประชาสัมพันธกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
สถานศึกษาในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง
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