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ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

Student Affairs Development Division 

งานกิจกรรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี 
     ความสําคัญของกิจกรรม 
        วัยรุ่นเป็นวัยที่เด็กมีพละกําลังท่ีเข้มแข็งมีความสนใจหลายด้านอยากแสดงออก และอยากรวมกลุ่มกัน
ทํางานอย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏโดยเฉพาะ ในปัจจุบันนี้เยาวชนมีการตื่นตัว และความสนใจในกิจกรรม
ต่างๆ นอกไปจากเรื่องท่ีกําลังศึกษาอยู่เป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรให้มีการแนะนําและสนองความต้องการให้
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นในสถานศึกษาเพื่อเป็นการสนองความต้องการตามวัย ส่งเสริมการเรียนตาม
หลักสูตรในห้องเรียนและส่งเสริมและพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น การคบหาสมาคม การวางแผน วิธีทํางาน 
ฯลฯ อันจําเป็นสําหรับชีวิตเมื่อเป็นผู้ใหญ่นอกจากนี้บางกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ยังได้ทําประโยชน์ต่อ
สังคมอีกด้วยระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาทุก
สถานศึกษาจะต้องให้นักศึกษาสังกัดชมรม ดังต่อไปนี้ 
       ปวช.1 ชมรมลูกเสือวิสามัญ  
       ปวช.2,3 ชมรมวิชาชีพ 
       ปวส.1,2 ชมรมวิชาชีพ 
การประเมินผล  
       เพื่อการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพขององค์การวิชาชีพฯในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วย
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวอุดรธานี เป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริม
ใหส้มาชิกของชมรมวิชาชีพ มีความกระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรม และพัฒนาตนเองให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ และหลักการขององค์การวิชาชีพฯในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยฯจึงกําหนดการ
ประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพขององค์การวิชาชีพฯแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ
ท่องเท่ียวอุดรธานี ไว้ดังนี ้
ข้อ 1 ประเภทของกิจกรรม  
(1) กิจกรรมหน้าเสาธง หมายถึง กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ สมาชิกตรงต่อเวลา ภูมิใจในความเป็นไทย และได้ 
ปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ ก่อนเข้าเรียน  
(2) กิจกรรมชมรม หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดให้สมาชิกชมรม วิชาชีพได้ปฏิบัติในคาบกิจกรรมสัปดาห์ละ 2 คาบ 
(3) กิจกรรมแผนก  
(4) กิจกรรมอื่นๆ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดให้สมาชิกชมรม วิชาชีพได้ปฏิบัตินอกเหนือจาก (1) และ (2) 
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ข้อ 2 การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก  
       (1) สมาชิกวิชาชีพต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรม อย่างครบถ้วน และถูกต้องตามแนวปฏิบัติ
องค์การ วิชาชีพฯในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 ว่า ด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.2537)  
       (2) ให้นายทะเบียนชมรมวิชาชีพบันทึกรายช่ือของสมาชิก ในแบบ อ.ช.ท.10  
       (3) สมาชิกมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีชมรม หรือ อ.ช.ท. หน่วยจัดขึน้  
       (4) ให้นายทะเบียนของแต่ละชมรมวิชาชีพคัดสําเนาผล กิจกรรมชมรมท่ีอนุมัติแล้วตาม (3) เป็น 4 ชุด 
โดยมอบ ให้งานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลของ สถานศึกษา 1 ชุด อ.ช.ท. หน่วย 1 ชุด และ
มอบให้ ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพ ของตนเองทราบ 1 ชุด  
ข้อ 3 เกณฑ์ของการประเมินผล  
       (1) กิจกรรมหน้าเสาธง สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรม
หน้าเสาธงในภาคเรียนนั้น  
       (2) กิจกรรมชมรม สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของกิจกรรม
ท่ีจัดขึ้นในแต่ละภาคเรียน  
       (3) กิจกรรมแผนก (กิจกรรมเสริม)  
       (4) กิจกรรมอื่นๆ สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมท่ีวิทยาลัยจัดไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 ของ
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นในแต่ละภาคเรียน 
       (5) สมาชิกชมรมวิชาชีพจะต้องร่วมกิจกรรมท้ัง 3 ประเภท และผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดใน (1), (2) และ 
(4) จึงถือว่าผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ผ) ในภาคเรียนนั้น 
ข้อ 4 วิธีการประเมินผล  
       (1) ประธานกรรมการบริหาร อ.ช.ท. ระดับหน่วยแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
1 คณะ ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาฯ นักศึกษาเป็นประธานหัวหน้างานกิจกรรม การศึกษาเป็น
รองประธานอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ช.ท. หน่วยเป็นรองประธาน, นายก อ.ช.ท. หน่วยนายทะเบียนทุกชมรม
วิชาชีพเป็นกรรมการและนายทะเบียน อ.ช.ท. หน่วย เป็นกรรมการและเลขานุการตามแบบ อ.ช.ท. 10.1 
เป็นปีๆ ปี  
        (2) นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพตาม ข้อ 2 (4) นําผลการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมวิชาชีพทั้ง 3 
ประเภท ตามข้อ 1 เสนอผ่านประธานชมรม, ครูที่ปรึกษาชมรม และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรม
วิชาชีพตามลําดับ  
        (3) ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพพิจารณาผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกตาม
หลักเกณฑ์ในขอ้3 อนุมัติผลให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ท่ี 20 ของภาคเรียนนั้นๆ ตามแบบ อ.ช.ท. 10.2 โดย
ให้ประธานกรรมการบริหาร อ.ช.ท. หน่วย เป็นผู้ลงนามอนุมัติ  
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       (4) ให้นายทะเบียนของแต่ละชมรมวิชาชีพคัดสําเนาผลกิจกรรมชมรมท่ีอนุมัติแล้วตาม (3) เป็น 4 ชุด 
โดยมอบให้งานทะเบียนของสถานศึกษา 1 ชุด งานวัดผลของสถานศึกษา 1 ชุด อ.ช.ท. หน่วย 1 ชุด และ
มอบให้ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้งให้สมาชิกชมรมวิชาชีพของตนทราบ 1 ชุด 
ข้อ 5 การซ่อมกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ  
       (1) สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (มผ) ตามข้อ 3 (5) จะต้องยื่นคําร้องขอซ่อม
กิจกรรม ชมรมวิชาชีพต่อคณะกรรมการการประเมินผลกิจกรรม ชมรมวิชาชีพตามแบบ อ.ช.ท.10.3 พร้อม
กับชําระเงิน ค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม 50 บาท ภายใน สัปดาห์ท่ี 2 ของภาคเรียนถัดไป และให้เหรัญญิก 
อ.ช.ท.หน่วย ออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง  
       (2) เงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพตาม (1) ให้ถือเป็นเงินกิจกรรมตามแนวปฏิบัติองค์การ
วิชาชีพฯ ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2532 ว่าด้วยการเงิน  
       (3) ให้คณะกรรมการการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายดําเนินการให้สมาชิก
ชมรม วิชาชีพผู้ยื่นคําร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมได้ปฏิบัติ กิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม และ 
ดําเนินการประเมินผล และรายงานผลการรวมกิจกรรม ชมรมตาม 10.4  
       (4) ในกรณีท่ีสมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมไม่ผ่านการ ประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (มผ) ให้
ดําเนินการ ตามข้อ 5 (1), (2) และ(3) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การ ประเมิน (ผ) 
ข้อ 6 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ  
       ลงทะเบียนเรียนเพื่อ ปรับคะแนนให้สูงขึ้นหรือเรียนซ้ําบางรายวิชาให้ ดําเนินการตามข้อ 2 และใช้
เกณฑ์การประเมินผลวิธี การประเมินผล และการซ่อมกิจกรรมตามข้อ 3, ข้อ 4 และข้อ 5 ตามลําดับ 

ข้อ 7 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพออกฝึกงานนอก 
       สถานศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด หรือปฏิบัติกิจกรรม อื่นโดยได้รับอนุญาตจากสถานศึกษา ไม่สามารถ
เข้าร่วม กิจกรรมตามปกติได้ไม่ต้องนําคาบกิจกรรมดังกล่าว มาประเมินผล 
ข้อ 8 ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพย้ายสถานศึกษาเดิม  
       จัดส่งผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกไปยัง สถานศึกษาใหม่ โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน (รบ.) 
และให้สมาชิกชมรมวิชาชีพปฏิบัติตามข้อ 2 (2), (3) และ 4  
 


