คู่มอื ปฏิบัตงิ าน
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา
ปี การศึกษา 2558

-

คํานํา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา เป็ นสถาบันการศึกษาในสังกัดสํานักบริ หารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการที่มีแนวนโยบายการจัดการศึกษาให้ นักเรี ยน “ดี เก่ ง มีสุข” ซึ่ง
การจัดการศึกษาหากเป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นเพียงกระบวนการเรี ยนการสอนเชิงวิชาการแต่
เพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าจะไม่บรรลุผลตามแนวนโยบายดังกล่าวได้ เลย เนื่องเพราะการจัดกิจกรรมให้ นกั เรี ยน
นักศึกษาเกิดทักษะในการทํางาน เกิดทักษะการอยู่ร่วมกัน การทํางานเป็ นกลุ่มนันจํ
้ าเป็ นที่จะต้ องเสริ มกิจกรรม
ทางสังคม กิจกรรมที่เน้ นการปฏิบตั ิเอง คิดเอง โดยนักเรี ยนนักศึกษาจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ได้ อย่างตรง
ประเด็นมากที่สดุ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยมุ่งเน้ นที่จะเสริ มสร้ างประสบการณ์ตรง และการกระตุ้นให้
นักเรี ยนมี กระบวนการคิดทางวิท ยาศาสตร์ ดังที่ กล่าวมาแล้ วนัน้ ทางวิท ยาลัยฯได้ เ ล็ง เห็นถึง ความสํ าคัญตรง
ประเด็นนี ้มากจึงให้ ความสําคัญกับฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา โดยให้ การสนับสนุนทางด้ านงบประมาณ ให้
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อให้ นกั เรี ยนนักศึกษา เกิดทักษะและแนวคิดดังกล่าวให้ มากที่สดุ รวมไปถึงมีการกําหนด
บทบาท กําหนดนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อเอื ้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมที่ให้ นกั เรี ยนนักศึกษาได้ ใช้ ความคิด
เชิ ง สร้ างสรรค์ และพร้ อมกัน นัน้ ก็ เ ป็ นกิ จกรรมที่ ส รรค์สร้ างพัฒ นาสัง คมไปพร้ อมกัน ซึ่ง สอดคล้ องกับปรั ช ญา
โรงเรี ยนคือ “ศึกษาดี มีคุณธรรม สัมพันธ์ ประชา” จึงถือเป็ นโอกาสอันดีที่ทางวิทยาลัยฯได้ ให้ การสนับสนุนใน
การจัดกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมในส่วนหนึ่งและถือเป็ นการพัฒนาตัว
นักเรี ยนนักศึกษาเอง เป็ นสิ่งที่จะต้ องปรากฎในสังคมคือเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ค่าอย่างแท้ จริ ง
ยังผลให้ เกิดความเจริ ญรุ่งเรื องทางสังคมในอันดับต่อไป

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา

-

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา เป็ นฝ่ ายที่มุ่งส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนนักศึกษา มีความพร้อม และมีความเจริ ญงอก
งามทางด้านร่ างกาย สติปัญญา และจิตใจ ซึ่ งการจัดกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา ถือเป็ นกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรที่จะ
ส่ งเสริ มประสบการณ์ ทางวิชาการ และวิชาชี พ ส่ งเสริ มพลานามัย ปลูกฝั งคุณธรรมและพัฒนาบุคลิกภาพอันพึง
ประสงค์แก่ นัก เรี ย นนัก ศึ ก ษา โดยจะมี แนวการจัดกิ จ กรรมเป็ นไปตามแนวปฏิ บ ตั ิ ที่ ท างฝ่ ายกิ จกรรมนัก เรี ย น
นักศึกษากําหนดขึ้นมาคือ “เน้ นคุณธรรม นําพาจิตอาสา มุ่งพัฒนาสู่ อาชี พ” กล่าวคือจะเป็ นสิ่ งที่ฝ่ายกิจกรรม
นักเรี ยนนักศึกษาคาดหวังและมุ่งเน้นให้การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็ นไปตามแนวทางที่กาํ หนดคือ กิจกรรมที่จดั ขึ้นจะ
เป็ นกิจกรรมที่ทุกกิจกรรมนั้นจะต้องเป็ นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมจริ ยธรรมให้เกิดขึ้นในทุกรู ปแบบ ทั้งทางด้าน
การมีส่วนร่ วมในการสรรค์สร้างพัฒนาสังคม และพัฒนาตนเองทางด้านจิตใจ และสามารถจะใช้เป็ นแนวทางใน
การประกอบอาชีพได้
ทั้งนี้แนวการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะสอดคล้องกับเป็ นจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนการสอนที่สําคัญคือ
เพื่อพัฒนาคน ซึ่ งก็คือนักเรี ยนนักศึกษาของเราให้มีคุณลักษณะสํ าคัญ ๒ ประการคือ
- เพือ่ เป็ นกําลังคน (Manpower) เป็ นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้ได้มาตรฐานทางวิชาชีพและมาตรฐาน
ทางวิชาการ และตอบสนองความต้องการของสังคม
- เพื่อให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ (Manhood) คือ เป็ นบุคคลที่มีท้ งั ความเรื องปั ญญาและคุ ณธรรม หรื ออาจ
กล่าวว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรมนัน่ เอง
ดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ว จึ ง เป็ นผลสื บ เนื่ อ งถึ ง ลัก ษณะของกิ จ กรรมที่ ฝ่ ายกิ จ กรรมนัก เรี ย นนัก ศึ ก ษามี ค วาม
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมดังกล่าวซึ่ งจะระบุเป็ นแนวทางและหน้าที่หลักต่างๆ ในบทต่อไป

-

วัตถุประสงค์ หลักของการจัดกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิ ชยการเจ้าพระยาได้ให้การส่ งเสริ มและสนับสนุ นนักเรี ยน นักศึกษาในด้านของการ
จัดกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ หลัก ดังนีค้ ือ
1. เพื่อพัฒนาตัวนักเรี ยนนักศึกษา ทั้งทางด้าน ร่ างกาย สติปัญญา และทัศนคติ
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยการเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ที่ฝ่าย กิจกรรม
นักเรี ยนนักศึกษาจัดขึ้น และกิ จกรรมต่างๆ ที่นกั เรี ยนนักศึกษาได้จดั ทําขึ้นมาตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ ทั้งในด้านกิ จกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิ จกรรมด้านศิ ลปวัฒนธรรม กิ จกรรมด้านคุ ณธรรม
จริ ยธรรม และด้านกีฬา เป็ นต้น
3. เพื่ อ เป็ นการปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และรั ก ษาไว้ซ่ ึ งค่ า นิ ย มที่ ดี ง ามทางด้า นศิ ล ปวัฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และเอกลักษณ์ของชาติ
4. เพื่อให้นักเรี ยนนัก ศึกษานําความรู้ ทางวิชาการและบริ ก ารไปสร้ างสรรค์ พัฒนาสังคมให้เกิ ดความ
เจริ ญก้าวหน้า ทั้งในด้านถาวรวัตถุและการดําเนินชีวติ ของประชาชน อีกทั้งเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีระหว่างนักเรี ยนนักศึกษา ครู อาจารย์ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อให้นกั เรี ยนนักศึกษาได้เรี ยนรู้และมีประสบการณ์ตรงในสภาพที่เป็ นจริ งของสังคมอันจะก่อให้เกิด
ความรู ้ความเข้าใจ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีจิตสํานึก
ที่ถูกต้องดีงามและตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม
6. เพื่อเสริ มสร้างค่านิยม ด้านความร่ วมมือ สามัคคี รับผิดชอบ และเสี ยสละเพื่อส่ วนรวม ฝึ กการเป็ นผูน้ าํ
ผูต้ ามที่ดี รู ้จกั การวางแผน กําหนดวิธีการ และขั้นตอนการทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ
7. เพื่อส่ งเสริ มพลานามัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
8. เพื่อเผยแพร่ ชื่อเสี ยงและเกียรติคุณของวิทยาลัยฯ

-

ระบบกิจกรรมนักเรียน
1. ขั้นตอนการปฏิบัติและรายละเอียดวิธีปฏิบัติแต่ ละขั้นตอน
ผังการไหล (Flow chart)
1. วิเคราะห์สภาพปั ญหา / ความต้องการใน
การทํากิจกรรมนักเรี นน

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการทํากิจกรรมนักเรี ยน

3. วางแผนการจัดกิจกรรม / ทําปฏิทิน

4. ดําเนินการจัดกิจกรรม / ประเมินผลกิจกรรม

บรรลุวตั ถุประสงค์

ผ่าน
6. ประมวลผลประจําภาคเรี ยน

7. สรุ ปรายงานผลกิจกรรม

แผนงานที่รับผิดชอบ มีท้ งั หมด 4 แผนงาน ดังนี้

5. ปรับปรุ ง / พัฒนาการจัดกิจกรรม

-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
แผนงานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
แผนงานสัมพันธ์ชมุ ชน
แผนงานด้ านชมรม
แผนงานสํานักงานฝ่ าย
แผนงานประกันคุณภาพ

วิสัยทัศน์ ของฝ่ าย
“เน้ นคุณธรรม นําพาจิตอาสา มุ่งพัฒนาสู่ อาชีพ”
พันธกิจของฝ่ าย ประกอบด้ วย
-จัดให้ มีแผนงานส่งเสริ มด้ านกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
-จัดให้ มีโครงการที่สง่ เสริ มด้ านคุณธรรม จริยธรรม
-ปลูกจิตสํ านึกให้ นักเรี ยน นักศึกษา เกิดความรับผิดชอบในด้ านการเสียสละ บําเพ็ญประโยชน์ ต่อ
สังคม
-ส่ง เสริ ม ให้ นัก เรี ยน นักศึกษา มี ค วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ จ ริ ง เพื่ อนํ าไปใช้ ใ นการ
ประกอบอาชีพ

บุคลากรในฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
1. อาจารย์สมชาย แผลงศร
2. อาจารย์ธีระพงศ์ จันทะชาลี
3. อาจารย์นวพร แสงมาน
4. อาจารย์พรนภา ผลานันต์
5. อาจารย์ชยั ทัศน์ ศิริเปาระยะ

แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน-นักศึกษาวิชาทหาร,แผนงานประกันคุณภาพ
แผนงานส่งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม
แผนงานสัมพันธ์ชมุ ชน-แผนงานด้ านชมรม
งานวัฒนธรรมไทย – งานจิตอาสา, แผนงานสํานักงานฝ่ าย
งานโครงการพิเศษ

หน้ าที่ของบุคลากรฝ่ ายกิจการนักศึกษา

-

มีหน้ าที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการ จัดกิจกรรม / โครงการต่าง ๆ ของฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
รับผิดชอบ วางแผน ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านทุกงานในฝ่ ายกิจกรรมฯ
ประสานงานกับผู้บริ หารและฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมฯ
กําหนด ควบคุมดูแลปฏิทินการจัดกิจกรรมในรอบปี
มอบหมาย ควบคุม ดูแล การปฏิบตั งิ านของอาจารย์ในฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
มอบหมาย ควบคุม ดูแล การปฏิบตั งิ านของอาจารย์ทกุ ท่านที่ได้ รับมอบหมายงานเกี่ยว
กับงานในฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา
7. ดําเนินการให้ การจัดกิจกรรมเป็ นไปตามนโยบายและการวางแผนไปตามแนวทางที่
กําหนดไว้
8. กําหนดให้ มีการประเมินผล การจัดกิจกรรมทุกครัง้ เพื่อนําไปปรับปรุงในคราวต่อไป
9. จัดทําโครงการ แผนงานและงบประมาณประจําปี ของฝ่ ายกิจกรรม
10. รายงานผลการปฏิบตั งิ านกิจการนักศึกษาให้ ผ้ บู ริหารทราบ
11. วางแผนกิจกรรมนักเรี ยน รวบรวมข้ อมูล และศึกษาสภาพความพร้ อมของโรงเรี ยนด้ าน
บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ งบประมาณ
12. เสนอผู้บริ หารยกเลิกหรื อระงับกิจกรรม หรื อชมรมต่าง ๆ ที่เห็นว่าจะก่อให้ เกิดปั ญหา
หรื อไม่เหมาะสม
13. ประเมินการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในรายงานที่รับผิดชอบ
14. รายงานการจัดกิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคเรี ยนให้ ผ้ บู ริหารทราบ
15. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชามอบหมาย

-

แผนภูมิสายการบริหารงานฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา
1.

ผู้อาํ นวยการ
ผู้ช่วยผู้อาํ นวยการ

ภาระกิจหลัก

แผนงาน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

แผนงาน
ส่ งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม

แผนงาน
สั มพันธ์
ชุ มชน

แผนงาน
ด้ านชมรม

แผนงาน
สํ านักงาน
ฝ่ าย

แผนงาน
ประกัน
คุณภาพ

-

ขอบข่ ายงานสํานักงานกิจการนักเรี ยน
1. ดําเนินงานธุรการของฝ่ าย
1.1 รั บ หนัง สื อ และจัด ลงทะเบี ย นหนัง สื อ เข้ า –ออก พร้ อมประสานงานและติด ตามผลการ
ดําเนินงานให้ เป็ นปั จจุบนั
1.2 จัดทําเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของฝ่ าย
1.3 ปฏิบตั หิ น้ าที่เลขานุการฝ่ ายในการจัดทําวาระ บันทึกและรายงานการประชุม
1.4 จัดทําระบบ 5 ส ของสํานักงานฝ่ าย
1.5 ตรวจสอบ ดูแลบํารุงรักษา วัสดุครุภณ
ั ฑ์ให้ อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อยและพร้ อมใช้ งาน
1.6 ดูแลรับผิดชอบในการใช้ งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่ าย
1.7 ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของฝ่ าย
1.8 ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
2. ดําเนินการด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่ วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้ อง
2.1 ให้ ความรู้ ความเข้ าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธี การเก็บรวบรวมข้ อมูลตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 ประสานงานภายในฝ่ ายเพื่อการเก็บและรวบรวมข้ อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวข้ อง
1.3 สรุป รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ าย
1.4 จัดทําแฟ้มข้ อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ าย
1.5 ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย
3. ดําเนินการด้ านแผนงานฝ่ าย
3.1 ดูแ ลติ ด ตามและประสานงานภายในฝ่ ายในการจัด ทํ า แผนงาน โครงการ กิ จ กรรมและ
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี
3.2 จัดทําปฏิทินปฏิบตั งิ านของฝ่ าย
3.3 ร่วมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรี ยนในการจัดทําโครงการ กิจกรรม และผนปฏิบตั ิาร
ประจําปี ของโรงเรี ยน
3.4 ดูแล กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ให้ เป็ นไปตามแผนและ
ปฏิทินปฏิบตั งิ านของฝ่ าย
3.5 รายงานผลการดําเนินงานของฝ่ ายต่อแผนงานโรงเรี ยน เมื่อสิ ้นภาคเรี ยน
3.6 รวบรวมข้ อมูลผลสําเร็ จและปั ญหาอุปสรรคและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของฝ่ ายเพื่อ
การพัฒนา
3.7 ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

-

แผนงานกิจกรรมด้ านคุณธรรม จริยธรรม

หน้ าที่และขอบข่ ายความรับผิดชอบ
อาจารยธีระพงษ์ จันทะชาลี

1. จัดกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาด้ านคุณธรรม จริ ยธรรมในด้ านการประหยัดและการออม การเสียสละ ความ
อดทน อดกลัน้ ความขยัน หมั่น เพี ยร ความเมตตากรุ ณา ความสามัคคี โดยมี การจัดกิ จ กรรมส่ง เสริ ม
สนับสนุนให้ การยกย่องชมเชยและประกาศเกียรติคณ
ุ ให้ ทราบโดยทัว่ กันโดยทําเป็ นประจําโดยต่อเนื่อง
2. จัดประชุมสวดมนต์ไหว้ พระ อบรมด้ วยวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ กัน เรื่ องชาติ ศาสนาพระมหากษัตริ ย์
วิธี ก ารเรี ย น ศี ล ธรรม จรรยามารยาทและวัฒ นธรรมประเพณี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม สถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย์ และวิทยาลัยฯ
3. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ การ
ปฏิบตั ิตามกฎจราจร การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน การให้ความรู ้แก่เยาวชน โดยการจัด
กิจกรรมอย่างเป็ นประจําต่อเนือง มีการปรับแก้ไข มีการเผยแพร่ แก่ผเู ้ กี่ยวข้องทราบอยูเ่ สมอ
4. จัดกิจกรรมส่ งเสริ มพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินยั ของบุคลากรในสถานศึกษา เช่น การตรงต่อเวลา
ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อบังคับและแนว
ปฏิบตั ิ ของวิทยาลัยฯ โดยจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอบรม หรื อส่งเสริ มความประพฤติดี ปฏิบตั ิชอบและมี
วินยั ในตนเอง เป็ นต้ น
5. วิเคราะห์วิจยั ปั ญหาและสาเหตุอนั เป็ นที่มาของความประพฤติที่ไม่พึงประสงค์ของบุคลากรในสถานศึกษา
แล้ วประสานงานแก้ ไข
6. จัดกิจ กรรมยกย่องให้ กําลังใจแก่ผ้ ูเ รี ยนที่ปฏิบัติตวั ดีเด่น ดําเนินการในด้ านการให้ เกี ยรติการยกย่อง
สรรเสริ ญแก่บคุ ลากรที่ประพฤติดีมีระเบียบวินยั เพื่อเป็ นตัวอย่างแก่บคุ คลทัว่ ไป มอบประกาศเกียรติคณ
ุ
แก่ผ้ ปู ฏิบตั งิ านดีเด่นเป็ นพิเศษ
7. การจัดกิ จกรรมส่งเสริ มการพัฒนาการใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ ในการศึกษาหาความรู้ โดยการจัด
บรรยายในโรงเรี ย น ให้ มี คํ า ขวัญ คติ พ จน์ บอร์ ด ความรู้ สู่ชุ ม ชนนํ า ความรู้ ความคิ ด สู่นัก เรี ย น การ
นันทนาการ การกีฬา การบําเพ็ญให้ เป็ นประโยชน์ ดนตรี การหารายได้ โดยสุจริ ต ฯลฯ โดยการจัดกิจกรรม
อย่างเป็ นประจําต่อเนื่อง มีการปรับแก้ ไข มีการเผยแพร่แก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบอยูเ่ สมอ
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบตั งิ านต่อผู้อํานวยการสถานศึกษา
9. ปฏิบตั ิงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

-

ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ร่ างโครงการ / วางแผนงาน

นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณา

นําเสนอเพื่อเซ็นอนุมตั ิโครงการ

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
โดยฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา ร่ วมกับฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง
ประเมินผลโครงการ และสรุ ปผลโครงการที่ดาํ เนินการ

-

แผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน

หน้ าที่และขอบข่ ายความรับผิดชอบ
อาจารย์ สมชาย แผลงศร

1. ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ให้ กว้ างขวางลึกซึง้ ยิ่ง ขึน้ ในลักษณะเป็ นกระบวนการเชิ ง บูรณาการโดยยึดหลัก
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ตลอดจนสามารถบู ร ณาการระหว่ า ง กิ จ กรรมนั ก เรี ย น และกิ จ กรรมเพื่ อ สัง คมและ
สาธารณประโยชน์
2.เป็ นกิ จ กรรมที่ ต อบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้ องการของผู้เ รี ยนตามความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคล เน้ นการให้ ผ้ ูเ รี ยนเห็ นคุณ ค่าของวิช าความรู้ อาชี พ และการดําเนิน ชี วิตที่ ดีง าม ตลอดจนเห็ น
แนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
3.เป็ นกิจกรรมที่ปลูกฝั งและส่งเสริ มจิตสํานึกการทําประโยชน์ตอ่ สังคมในลักษณะต่าง ๆ สนับสนุนค่านิยม
ดีงามและเสริ มสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4.เป็ นกิจกรรมที่ฝึกการทํางานและการให้ บริ การด้ านต่าง ๆ ทังที
้ ่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
เพื่อเสริ มสร้ างความมีนํ ้าใจ ความเอื ้ออาทร ความเป็ นพลเมืองดีและความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และ
สังคม
5. การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
5.1 ตรวจสอบเวลาเข้ าร่วมกิจกรรมของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด
5.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนจากการปฏิบตั กิ ิจกรรม และผลงาน/ชิ ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรี ยน
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดด้ วยวิธีการหลากหลาย เน้ นการมีสว่ นร่วมของผู้เกี่ยวข้ องในการปฏิบตั กิ ิจกรรม
5.3 ผู้เรี ยนมีเวลาเข้ าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบตั ิกิจกรรม และมีผลงาน/ชิ ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากําหนด เป็ นผู้ผา่ นการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยนรายกิจกรรม และนําผลการประเมิน ไปบันทึกใน
ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
5.4 ผู้เรี ยนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาเข้ าร่วมกิจกรรมการปฏิบตั ิกิจกรรม และผลงาน/
ชิ ้นงาน/คุณลักษณะตามที่สถานศึกษากํ าหนด ครู หรื อผู้รับผิดชอบต้ องดําเนินการซ่อมเสริ มและประเมินจนผ่าน
ทังนี
้ ้ควรดําเนินการให้ เสร็ จสิ ้นในปี การศึกษานัน้ ๆ ยกเว้ นมีเหตุสดุ วิสยั ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของสถานศึกษา

-

แผนงานสัมพันธ์ ชุมชน

หน้ าที่และขอบข่ ายความรับผิดชอบ
อาจารย์ นวพร แสงมาน

1. ประสานงานในการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ ายสัมพันธ์ชมุ ชนกับผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆทัง้
ในและนอกวิทยาลัยฯ
2. วางแผนประสานผู้ที่เกี่ยวข้ องและดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
3. จัดวางแผนการประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ โดยมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ในท้ องถิ่น
4. จัดทํา จดหมายข่าวเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผลงาน กิจกรรมของโรงเรี ยน
5. จัดทํา วารสารภู เผยแพร่ให้ ผ้ ู ปกครองและชุมชนไดรับทราบ
6. ดูแล ควบคุมการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในวิทยาลัยฯ
7. จัดทํา ระบบประชาสัมพันธ์ ทงใน
ั ้ และนอกวิทยาลัย ให้ ถกู ต้ อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
8. ช่วยเหลืองานด้ านพิธีกรในกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัย และชุมชน จัดขึ ้น
9. ติดตาม สรุ ป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน /โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
10. ปฏิบตั งิ านอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย

-

แผนงานกิจกรรมชมรม

หน้ าที่และขอบข่ ายความรับผิดชอบ
อาจารย์ นวพร แสงมาน

แนวทางการจัดตั้งชมรม

หากอาจารย์ ท่านใดมี ความประสงค์ ที่ จ ะจัดตัง้ ชมรมใหม่ ด้ วยการได้ รับแจ้ ง จากนักเรี ยนบางกลุ่ม ว่า
ต้ องการให้ อาจารย์เป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่จะตังขึ
้ ้นใหม่หรื อด้ วยความสามารถที่ตนเองมีอยู่และประสงค์ที่จะ
ถ่ายทอดสิ่งเหล่านันสู
้ น่ กั เรี ยน มีวิธีการจัดตังชมรมใหม่
้
ดงั นี ้คือ
1. ช่วงก่อนเปิ ดการเรี ยนการสอนในแต่ละต้ นปี การศึกษา ทางฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาจะออก
หนังสือเวียนเพื่อให้ อาจารย์ทกุ ท่านแจ้ งความประสงค์การจัดตังชมรมใหม่
้
2. อาจารย์ ที่ ประสงค์ จ ะตัง้ ชมรมใหม่ใ ห้ บัน ทึกลงในหนัง สื อเวี ยนฉบับนัน้ เพื่ อฝ่ ายกิ จ กรรมนักเรี ย น
นักศึกษาพิจ ารณาตามความเหมาะสมแล้ วจึงจะหาอาจารย์ที่ปรึ กษาชมรมร่ วมและเปิ ดรับสมัคร
สมาชิกชมรมใหม่อนั ดับต่อไป
3. หากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะจัดตังชมรมใหม่
้
สามารถบันทึกแจ้ งลงในหนังสือเวียนฉบับนัน้
ได้ ไม่ว่าจะด้ วยเหตุผลใดก็ ตามให้ อาจารย์แจ้ งเป็ นการส่วนตัวกับอาจารย์ในฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยน
นักศึกษาทุกท่าน แล้ วฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาจึงจะดําเนินการต่อไป
ข้ อปฏิบัตขิ องนักเรี ยน นักศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมชมรม
1. ระดับชันประกาศนี
้
ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
2. ระเบียบ และกฏเกณฑ์การเลือกชมรม
3. นักเรี ยนนักศึกษา ระดับชัน้ ปวช./ปวส. ทุกคนต้ องมีชื่อเป็ นสมาชิกชมรม และมีสิทธิเป็ นสมาชิกชมรมใด
ชมรมหนึง่ เท่านัน้
4. แต่ละชมรมมีสมาชิกได้ ไม่เกินชมรมละ 50 คน
5. นักเรี ยน นักศึกษา ต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมชมรมตามวัน เวลา สถานที่ ที่วิทยาลัย หรื ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
กําหนดให้
6. ในกรณีที่จะมีการขอเปลี่ยนชมรมในระหว่างปี การศึกษาผู้เรี ยนจะต้ องยื่นเรื่ องต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ชมรม
เดิม และอาจารย์ ที่ปรึ กษาชมรมที่ผ้ ูเรี ยนขอสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกชมรมใหม่แล้ วจึงพิจารณาตามความ
เหมาะสม

-

ขั้นตอนการจัดตั้งกิจกรรมชมรม
การจัดตั้งกิจกรรมชมรม
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ร่ วมกับคณะกรรมการ
นักเรียนนักศึกษาประชุ มพิจารณากําหนดเป้าหมายในด้ าน
ต่ าง ๆ ของชมรม
แจ้ งทีป่ ระชุ มกลุ่มงานสภานักเรียนนักศึกษาและ
คณะกรรมการประสานงาน
ประกาศแต่ งตั้งอาจารย์ทปี่ รึกษาชมรม และ
1.) กําหนดบทบาทหน้ าทีอ่ .ที่ปรึกษาชมรม

2) การรับสมัครสมาชิ กชมรม
ชมรม คัดเลือกประธานชมรม รองประธานชมรม
และ คณะกรรมการชมรม
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา คณะกรรมการนักเรียนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ประธาน
และคณะกรรมการชมรมประชุ ม เพือ่ กําหนดโครงการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดําเนินงาน
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา อาจารย์ทปี่ รึกษาชมรม ประธาน-รองประธานชมรม
คณะกรรมการนักเรียน ประชุ มกําหนดกิจกรรมบูรณาการชมรม

กิจกรรมชมรม

-

ระยะเวลา และกิจกรรม

3) การเขียนโครงการชมรม
4) การติดตาม/ดูแลกิจกรรมชมรม
5) อ.ทีป่ รึกษาชมรมประเมินผลสมาชิกชมรม และ
รายงานผลชมรมส่ งฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาประเมินผลชมรมตอนสิ้นภาคเรียน

-

1) บทบาท หน้ าทีข่ องอาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรม
อาจารย์ ทุกท่ านต้ องให้ ความร่ วมมือในการเป็ นทีป่ รึกษาชมรม
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมต้ องร่ วมประชุ มกับฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เพือ่ กําหนดโครงการบูรณาการชมรม และแนวการจัดกิจกรรมชมรม
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรม ประธานและรองประธานชมรม ต้ องร่ วมประชุ มกับ
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาเพือ่ กําหนดกิจกรรมบูรณาการของกลุ่ม
โครงการ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมต้ องควบคุมให้ มีการดําเนินกิจกรรมตามโครงการชมรม
และ จัดการประชุ มคณะกรรมการชมรม/สมาชิกชมรมอย่ างน้ อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง

ประชุมครั้งที่ 1..
การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม
และโครงการชมรม

ประชุมครั้งที่ 2,3,..
กิจกรรมตามวาระ กิจกรรมบูรณาการ
หรื อกิจกรรมอื่น ๆ

ประชุมครั้งสุ ดท้ าย..
การประชุมเกี่ยวกับการสรุ ป
กิจกรรมชมรม

การจัดกิจกรรมชมรมให้ คณะกรรมการชมรมเป็ นผู้ดําเนินการ
โดย อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรม เป็ นทีป่ รึกษาและ
ดูแลเกีย่ วกับเอกสารให้ ถูกต้ องตามหลักการทีก่ าํ หนด
2) การรับสมัครสมาชิกชมรม

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาประกาศรายชื่อชมรมและคําอธิบาย
ชมรม
เพือ่ ให้ นักเรียน-นักศึกษาทราบ และเลือกชมรมทีส่ นใจ

-

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษากําหนดวันเลือกชมรม
และ ประกาศให้ นักเรียน-นักศึกษาทราบ
นักเรียน-นักศึกษาเลือกชมรมตามวันและเวลาทีก่ าํ หนด
โดยต้ องแจ้ งรหัสนักศึกษา ชื่ อ-สกุล ระดับชั้ น กับอาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรม
กรรมการชมรมส่ งรายชื่ อ และสรุ ปรายชื่อสมาชิกชมรมแจ้ งให้ กบั อาจารย์ ทปี่ รึกษา
ชมรมทราบ
นักเรียน-นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อในสั ปดาห์ แรกของการเข้ าร่ วมกิจกรรมชมรม

3) การเขียนโครงการชมรม

ประชุ มภายในชมรม
อาจารย์ ทปี่ รึกษา แจ้ งกลุ่มโครงการบูรณาการชมรมให้ สมาชิกชมรมทราบ
ประธานและรองประธานชมรมแจ้ งกิจกรรมบูรณาการชมรมและกําหนดการ
สมาชิ กชมรมร่ วมกันกําหนดกิจกรรมชมรม ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับกลุ่มโครงการ
คณะกรรมการชมรมร่ างโครงการ และนําเสนอฝ่ ายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
1) ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พิจารณาอนุมัติ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมเสนอโครงการฉบับจริงส่ งที่ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา

-

2) ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา เสนอโครงการ
ต่ อผู้อาํ นวยการ พิจารณาอนุมัติ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมรับโครงการชมรม
ฉบับสํ าเนาเก็บไว้ ในแฟ้มชมรม

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ

4) การติดตามและดูแลกิจกรรมชมรม
การเบิกจ่ ายงบประมาณชมรม

อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมรวบรวมเอกสาร ส่ งฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
1. สํ าเนาโครงการชมรม
2. บันทึกข้ อความชี้แจงการเงิน
3. รายงานการประชุ ม (การจัดกิจกรรมทีจ่ ะเบิกเงิน/การเปลีย่ นแปลงกิจกรรม)
หมายเหตุ ยืน่ เรื่องเสนอเบิกเงินล่วงหน้ า 2 สั ปดาห์

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา ตรวจสอบความเรียบร้ อยของเอกสาร
และพิจารณาตามโครงการ
ฝ่ ายกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานําเสนอผู้อาํ นวยการ

-

การเสนอขอกิจกรรมชมรมนอกสถานศึกษา
หลังจากขออนุมัติเบิกเงินกิจกรรมนั้นๆในโครงการผ่านได้
หมดแล้ วประสานงานกับฝ่ ายกิจกรรมฯ เพือ่ ขอทําหนังสื อขอ
อนุญาต

กรณี คา้ งคืน

 ฝ่ ายกิจกรรมฯทําหนังสื อขอ
อนุญาตสํานักงานการศึกษา
 รอหนังสื ออนุญาตจากสํานักงาน
การศึกษาเอกชน






กรณี ไม่คา้ งคืน






ทําหนังสื อ ขออนุญาตผูป้ กครอง
รวบรวมใบตอบรับ
แจกนักเรี ยน
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกําหนด

ทําหนังสื อ ขออนุ ญาตผูป้ กครอง
รวบรวมใบตอบรับ
แจกนักเรี ยน
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามกําหนด

กรรมการชมรมชมรมสรุ ปประเมินผลการจัด
กิจกรรมส่ งฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษาเมื่อ
สิ้ นภาคเรี ยน

-

เกณฑ์ การให้ ผลการเรียนชมรม
คะแนนรวม 100 คะแนน
มีเวลาเข้าชมรมไม่ ครบร้อยละ 80

ขร.

มีเวลาเข้าชมรมครบร้อยละ 80

ผ

ผลรวมของคะแนนตํ่ากว่ าร้อยละ 80
หากไม่ ส่งงาน

มผ.
มส.

ผลรวมของคะแนนไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 80

ผ.

ไม่ ผ่าน

ผ่ าน

ฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา ติดตาม อ.ทีป่ รึกษาชมรม ทํากิจกรรม
ชมรม
เพือ่ ช่ วยตามกระบวนการของฝ่ ายทะเบียนและวัดผล

ประสานงานฝ่ ายทะเบียนและวัดผล

-

การรายงานผลชมรม

เมื่อชมรมได้ ดําเนินการจัดกิจกรรมชมรมครบ 1 ภาคการศึกษา และ
1 ปี การศึกษาต้ องมีการรายงานผลชมรม อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมทุกท่ าน
จะต้ องส่ งคืนแฟ้ม
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมดําเนินการ
ใบเช็ คชื่ อทีม่ ีการเช็ คชื่ อตลอดทั้งภาคเรียน (แสดงเป็ นลายมือใบเดิมทีม่ ีใช้ เช็คชื่อประจํา)
กรอกเวลาเรียนในโปรแกรมบันทึกเวลาขาดเรียนสมํ่าเสมอ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาชมรมดําเนินการ
ใบรายละเอียดการลงคะแนนโดยเกณฑ์ การผ่านชมรม ให้ ใช้ เกณฑ์ ตามทีฝ่ ่ ายกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษาแจ้ งไว้
โดยผลการเรียนจะปรากฎดังนี้ คะแนนรวม 80 คะแนนขึน้ ไป “ผ” ตํ่ากว่า 80 คะแนน “มผ”
คณะกรรมการชมรมและสมาชิ กชมรมร่ วมดําเนินการ
สรุ ปโครงการทีด่ ําเนินการตลอดภาคเรียน พร้ อมแนบภาพถ่ ายกิจกรรมทั้งหมด
คณะกรรมการชมรมดําเนินการ
ใบรายงานการประชุ มไม่ น้อยกว่ า 4 ครั้ง ต่ อภาคเรียน
ประชุ มครั้งที่ 1 การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม และโครงการชมรม
ประชุ มครั้งที่ 2,3,..กิจกรรมตามวาระ กิจกรรมบูรณาการหรื อกิจกรรมอื่น ๆ
ประชุ มครั้งสุ ดท้ าย..การประชุมเกี่ยวกับการสรุ ปกิจกรรมชมรม
แนบสรุ ปประเมินกิจกรรมชมรมจากแบบสอบถาม

-

แผนงานประกันคุณภาพฝ่ ายกิจกรรมนักเรี ยน
หน้ าที่และขอบข่ ายความรั บผิดชอบ
อาจารย์ สมชาย แผลงศร

1. รับผิดชอบดําเนินงานประกันคุณภาพของฝ่ าย
2. รับผิดชอบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการและแผนกลยุทธ์ ของใย
กิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้ าพระยา
3. รับผิดชอบการจัดทําแผนงานประจําปี ของวิทยาลัยฯ
4. รับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยฯ
5. จัดทําคูม่ ือประกันคุณภาพระดับภายในฝ่ ายกิจกรรม
6. พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซด์ของฝ่ ายประกันคุณภาพภายในฝ่ ายฯ
7. รับผิดชอบ การประชุม ของฝ่ ายประกันคุณภาพภายในฝ่ ายฯ
8. อื่น ๆ ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ การ

