ก

คำนำ
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมี ผลกระทบเชื่อ มโยงจากบริบ ทสังคมโลกและ
การเตรียมความพร้ อมเข้ าสู่ป ระชาคมอาเซี ยน การจัดการอาชีวศึ กษานับเป็นกระบวนการที่ส าคัญ ในการพั ฒนา
คนในด้านวิชาชี พ เพื่อให้ ทันต่ อการเปลี่ ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติก ารศึ กษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญั ติก ารอาชี วศึก ษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่ งเน้ น
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ ง สามารถใช้ชีวิ ตอยู่ในสั งคมได้อ ย่างเป็น สุข สานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษา โดย
สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ที่ จั ด การเรี ย นการสอนด้ านวิ ช าชี พ ประเภทวิ ชาอุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม คหกรรม
ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุตสาหกรรมท่อ งเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิช า
อื่นๆ ได้เล็ งเห็น ความสาคัญในการที่จะพัฒนาให้นั กเรีย น นั กศึกษาที่ส าเร็จ การศึ กษา มีประสบการณ์ ทั้งในด้า น
สาขาวิ ชาชี พ มีคุ ณธรรม จริย ธรรม มีทั ก ษะความรู้ใ นด้า นการเป็น ผู้ น า และมี ความเป็น ประชาธิ ป ไตย จึ ง มี
นโยบายให้ ส ถานศึ ก ษาจัด กิ จกรรมเสริ มหลั กสู ต รเพื่ อ พัฒ นาผู้ เรี ยนให้ ส อดคล้อ งกั บ ระบบการเรีย น มุ่ งเน้น ให้
นักเรีย นนัก ศึกษาได้ทากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรีย น โดยให้ด าเนิน การจั ดกิจกรรมต่ าง ๆ ในรูป แบบขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เนื่อ งจากระเบี ยบสานั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาว่ าด้ วยองค์ การนัก วิช าชีพในอนาคต
แห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ และแนวปฏิ บัติ ประกอบระเบี ยบสานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาว่าด้ ว ย
องค์ก ารนั กวิช าชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรั บปรุ ง พ.ศ.2558) ที่ ได้ประกาศใช้ใ นปี พ.ศ.2558
ไปแล้วนั้ น เพื่อให้สอดคล้ องกับการปฏิบั ติงาน คณะกรรมการบริ หารองค์ การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดั บชาติ จึ งได้ ท าการปรับ ปรุงระเบีย บส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ว่ าด้ วยองค์ก ารนัก วิช าชี พใน
อนา คตแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560)และแนวปฏิ บั ติ ป ร ะกอบระเบี ย บ ส านั ก งา น
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาว่ าด้ วยองค์ก ารนั ก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับ ปรุ ง พ.ศ.
2558) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปให้มีประสิทธิภาพ
ขอขอบคุ ณคณะกรรมการที่ ป รึก ษา คณะกรรมการด าเนิ น การ คณะกรรมการฝ่ ายเลขานุก าร
และผู้มีส่ วนเกี่ยวข้ องทุกฝ่า ยที่ได้ช่ว ยเหลือให้ การปรับ ปรุงระเบียบสานั กงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้ว ย
องค์ ก ารนั ก วิ ชาชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) และแนวปฏิ บั ติป ระกอบ
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาว่า ด้วยองค์การนั กวิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 สาเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
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ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยองค์ กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง
๑-๑๐
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
แนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่องที่ ๑ –๑8
๑๑
เรื่องที่ ๑ ว่าด้วยการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)
๑๑
เรื่องที่ ๒ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์และธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
๑๓
เรื่องที่ ๓ ว่าด้วยคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุ กระดั บ ๑9
เรื่องที่ ๔ ว่าด้วยครูที่ปรึกษา
๒๓
เรื่องที่ ๕ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ
๒๕
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ
เรื่องที่ ๖ ว่าด้วยการแต่งกาย
๒๖
เรื่องที่ ๗ ว่าด้วยพิธีการต่างๆ
๒7
เรื่องที่ ๘ ว่าด้วยการเลื่อนระดับสมาชิก และสมาชิกภาพ
๔๘
เรื่องที่ ๙ ว่าด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
๔๙
เรื่องที่ ๑๐ ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดี เด่นและสมาชิกดีเ ด่น
๕๑
ภายใต้การนิเทศ
เรื่องที่ ๑๑ ว่าด้วยการประเมินผล กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
๕๒
เรื่องที่ ๑๒ ว่าด้วยเรื่องการเงิน
๕๔
เรื่องที่ ๑๓ ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
๕๔
เรื่องที่ ๑๔ ว่าด้วยการกาหนดเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
๕๔
แห่งประเทศไทย
เรื่องที่ ๑๕ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ
๕๕
ในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค/ชาติ
เรื่องที่ ๑๖ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในงานประชุมวิชาการ
๕๗
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เรื่องที่ ๑๗ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการสวดมนต์ก่อนนอนในงานประชุมวิชาการ
๕๘
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
เรื่องที่ ๑๘ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมโครงการตามแผนกิจกรรมหลัก
๕๙
แบบฟอร์ม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
๖3
คณะกรรมการผู้จัดทา
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คณะทางานฝ่ายเลขานุการ
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ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
--------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมของนั ก เรี ยน นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน มีความเป็นเอกภาพใน
การพั ฒ นานั กเรีย น นั กศึกษาและกิจ กรรมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาให้ ส อดคล้ องกับพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๒ จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว่ า “ระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗” หรือเรียกโดยย่อว่า “ระเบียบ สอศ. ว่าด้วย อวท.”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๐
บรรดาระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีว ศึกษารักษาการตามระเบียบนี้ และให้ มีอานาจในการออก
ประกาศหรือหลั กเกณฑ์เพื่ อปฏิบั ติ ตามระเบี ยบนี้ รวมทั้งมี อานาจวินิจ ฉัยตีความปั ญ หาเกี่ยวกับ การปฏิ บัติ ต าม
ระเบียบนี้
หมวด ๑ องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
----------------------------ข้อ ๕ ให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ๔ ระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาและให้ใช้ชื่อว่า “องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย” ตามด้วยชื่อของสถานศึกษา และมีตัวย่อว่า “อวท.” ตามด้วยชื่อย่อ ของสถานศึกษา
หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้วย ชื่อภาษาอังกฤษ
ของสถานศึกษา และ มีตัวย่อว่า “AFT.” ตามด้วยชื่อย่อภาษาอังกฤษของสถานศึกษา
(๒) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด และให้ใช้ชื่อว่า “องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด” ตามด้วยชื่อจังหวัด และมีตัวย่อว่า “อวท.จังหวัด” ตามด้วยชื่อย่อของ
จั ง หวั ด หรื อ มี ชื่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “ ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้ ว ยชื่ อ
ภาษาอังกฤษของจังหวัด และมีตัวย่อว่า “AFT.” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัด
(๓) องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ ภาคและให้ ใ ช้ ชื่ อ ว่ า “องค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค” ตามด้วยชื่อภาค และมีตัวย่อว่า “อวท. ภาค” ตามด้วย
/ชื่อย่อ...

-๒–
ชื่อย่อของภาค หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL” ตามด้วย
ชื่อภาษาอังกฤษของภาค และมีตัวย่อ “AFT.” ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของภาค
(๔) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ และให้ใช้ชื่อว่า “องค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่ งประเทศไทย ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา” และมี ตั ว ย่ อ ว่า “อวท.สอศ.” หรื อ มี ชื่ อ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว่ า “ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL OFFICE OF VOCATIONAL
EDUCATION COMMISSION.” และมีตัวย่อ “AFT.OVEC.”
ข้อ ๖. วัตถุประสงค์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๑) เพื่อให้ นั กเรีย น นั กศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยที่บริห าร
จัดการภารกิจและกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
(๒) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(๓) เพื่อการประชาสัมพันธ์ แนะแนว เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่ห ลายและเพิ่มโอกาสในการประกอบ
อาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา
(๔) เพื่ อ สร้ า งความสามั ค คี ความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ทั้ งในสถานศึ ก ษาเดี ย วกั น
และต่างสถานศึกษา
(๕) เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและพั ฒ นาความเจ ริ ญ งอกงามทางด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ของนักเรียน นักศึกษา
(๖) เพื่อ ส่ งเสริมให้ นั กเรีย น นั กศึกษา มีความสนใจ มีส่ วนร่ว มในการพัฒ นาสถานศึกษา โดยใช้
ความรู้ ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
(๗) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่ งป ระเท ศไท ย รวมทั้ งสร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รอื่ น และผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เสี ย กั บ สถาน ศึ ก ษ า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
หมวด ๒ กำรดำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
----------------------------ข้อ ๗ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นองค์การของนักเรียน นักศึกษา โดยนักเรียน
นักศึกษา เพื่อนักเรียน นักศึกษา ดาเนินการตามแผนงานที่กาหนด และมีความเป็นกลางทางการเมือง
ข้อ ๘ การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามข้อ ๕ (๑)(๒) (๓)(๔) ให้ดาเนินการ
ดังนี้
(๑) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จั ดให้ มีอ งค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย โดยให้ ผู้ อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้ รับ ใบอนุ ญ าตหรือ
ผู้จัดการ เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษานั้น
(๒) การจัดตั้งองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับจังหวัด ให้ ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
(๓) การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ให้ประธานคณะกรรมการ
บริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับภาค
/(๔) การจัด...

-๓(๔) การจั ดตั้งองค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ของส านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกาศจัดตั้ง
ข้อ ๙ ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามข้อ ๕ มีคณะกรรมการ
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ตามข้อ ๙ (๑) มีจานวน
และการได้มาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามกาหนด
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีอานาจหน้าที่
(๑) กาหนดแนวทาง ควบคุม ดูแลและให้การสนับสนุนการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) กาหนดแนวปฏิบั ติ เกณฑ์ กติกา การวัดและประเมินผล เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์ การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยของสถานศึกษาและสมาชิก เพื่อคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐาน
และสมาชิกดีเด่น ทุกปีการศึกษา
(๔) กาหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการทุกระดับ อย่างน้อย
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยกาหนดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหรือการ
เสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลัก และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของ
สมาชิก
(๕) ออกประกาศเกียรติคุณ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่ นในรอบปี และผู้ทาคุณประโยชน์
แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในการจัดประชุมวิชาการทุกระดับ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามข้อ ๙ (๒) มีจานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน และให้มีครูที่ปรึกษา 1 คน ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การ
จานวน ๑ คน
(๒) รองนายกองค์การ
จานวน ๑ คน
(๓) กรรมการ
จานวน ๘ – ๑๘ คน
(๔) เหรัญญิก
จานวน ๑ คน
(๕) ปฏิคม
จานวน ๑ คน
(๖) นายทะเบียน
จานวน ๑ คน
(๗) ประชาสัมพันธ์
จานวน ๑ คน
(๘) เลขานุการ
จานวน ๑ คน
(๙) ครูที่ปรึกษา
จานวน ๑ คน
ให้ นายกองค์การตาม (๑) มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทย
ในระดับ นั้ น ๆ ตามหลั กเกณฑ์ และวิธีการที่ คณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับชาติกาหนด

/ข้อ ๑๓.....

-๔–
ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรมต่ างๆ ตามแนวปฏิ บั ติ เกณฑ์ กติก า ที่ ค ณะกรรมการบริห ารองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ กาหนดเพื่อให้การดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ทุกระดับเป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๒) จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ
๑ ครั้ง โดยกาหนดให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหรือการเสนอผลงานของ
สมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
(๓) ดาเนิ น การจัดกิจกรรมเพื่อรับการประเมินผลการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทยของสถานศึกษา และสมาชิก เพื่อคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานและ
สมาชิกดีเด่น ทุกปีการศึกษา
(๔) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นทุก
ระดับ
ข้อ ๑๔ กรรมการตามข้อ ๑๐ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(๑) ระดั บ สถานศึ ก ษา ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริห ารสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) ระดั บ จั ง หวั ด ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากร
ทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
(๓) ระดั บ ภาค ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รองผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทางการ
ศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค
(๔) ระดับชาติ ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๕) คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
ต้องไม่ มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้าราชการครูแ ละบุ คคลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๓๐ (๔) ถึง (๑๓ )
ข้อ ๑๕ คณะกรรมการตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) ระดับสถานศึกษา ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ถูกต้อง
ตามระเบียบและจะต้องยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา
(๒) ระดับจังหวัด ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
สถานศึกษาที่สังกัดและยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
จังหวัด
(๓) ระดับภาค ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
จังหวัด และยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
(๔) ระดับชาติ ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
และยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
(๕) คณะกรรมการดาเนิ น งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ตาม (๑) (๒) (๓) (๔)
จะต้องไม่เป็นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
/ข้อ ๑๖…..

-๕ข้อ ๑๖ กรรมการตามข้อ ๑๐ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปีการศึกษา และกรรมการ
ตามข้อ ๑๒ ให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๑ ปีการศึกษา ทั้งนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการอาจพ้นจากตาแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณ สมบั ติของการเป็ น สมาชิกองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย และกรรมการ
ดาเนินงาน ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่ตนสังกัด
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) คณะกรรมการบริห ารมีมติส องในสามของจานวนคณะกรรมการบริห ารเท่าที่มีอยู่ขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ ให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่หรือ
หย่อนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระให้ดาเนินการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทนภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตาแหน่งและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดาเนินการก็ได้
ในกรณีที่กรรมการดาเนินงานตามข้อ ๑๒ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ดาเนินการสรรหา และเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่ ล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนของทุกปี และให้ผู้ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระอยู่ในตาแหน่ง
เพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
ข้อ ๑๗ เมื่อได้สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้วให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ
เทศไทย และคณะกรรมการ ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
(๓) ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริห ารองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับจังหวัด
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
(๔) ศู น ย์ พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม ประสานงานกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและกิ จ การพิ เศษ เป็ น ผู้ เสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการบริ ห ารองค์ การนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ ภาค และระดับ ชาติ ให้ เลขาธิก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง
(๕) ให้ ป ระธานคณะกรรมการบริห าร องค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประ เทศไทย ระดั บภาค
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
(๖) ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการ ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ระดับชาติ
ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ปรึกษาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูนย์
หัวหน้าหน่วย
/ใน.....

-๖–
ในสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกิน ๖ คน มาจาก ตัวแทนภาค ๕ ภาคๆ
ละ ๑ คน ตัวแทนจากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ จานวน ๑ คน
ให้ ผู้อานวยการศูน ย์พั ฒ นา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเสนอให้ เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามแต่งตั้ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ ๒ ปีการศึกษา
ข้อ ๑๙ ให้ ศูน ย์ พั ฒ นา ส่ งเสริม ประสานงานกิจการนั กศึก ษาและกิจการพิเศษเป็ นหน่ว ยงานธุรการ
เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้การดาเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปได้โดยความเรียบร้อย
ข้อ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก กรรมการหนึ่ งคนให้ มี ห นึ่ งเสี ย งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓ สมำชิกและสมำชิกภำพ
----------------------------ข้อ ๒๑ ประเภทของสมาชิก มี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) สมาชิ ก สามั ญ ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา ที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา สั งกั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่ง
สมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) สมาชิกวิส ามัญ ได้แ ก่ นั กเรียน นักศึกษา ที่กาลั งศึกษาในสถานศึกษา สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และผู้ที่ เคยเป็นสมาชิกสามัญหลังจากที่สาเร็จการศึกษา
ไปแล้วแจ้งความจานง สมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือบุคคลอื่นๆ ที่ได้รับการยกย่องในด้า นสาขาวิชาชีพต่างๆ และเป็นผู้ให้ความ
อุปถัมภ์ช่วยเหลือเพื่อความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย
ข้อ ๒๒ สิทธิของสมาชิก
(๑) แต่ งเครื่ องแบบและประดั บ เครื่องหมายหรือสั ญ ลั กษณ์ ข ององค์ ก ารนั ก วิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กาหนด
(๒) เข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุม ตามที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดให้มีขึ้นหรือ
ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในนามองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๓) เสนอความคิ ดเห็ น ใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานเพื่ อความเจริญ ก้าวหน้ าขององค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ต่อคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๔) สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่ง
ประเทศไทย
มีสิ ทธิส มั ครรับ เลือกตั้งเป็ น คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ยกเว้นผู้ที่กาลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
(๕) สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีสิทธิเข้าร่วมประกวด แสดง
แข่งขัน กิจกรรมทุกระดับแล้วแต่กรณี
/(๖) ได้รับ...

-๗–
(๖) ได้ รั บ การยกย่ อ งเชิ ด ชู เมื่ อ มี ผ ลงานดี เด่ น ตามข้ อ ก าหนดขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๒๓ สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยเคร่งครัด
(๒) ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย มอบหมาย
(๓) ช่วยเหลือส่งเสริมงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ข้อ ๒๔ การพ้นสภาพของสมาชิก ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ้นสภาพการเป็น นักเรียน
นักศึกษาของสถานศึกษา
(๔) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีมติให้พ้นสภาพ
(๕) สมาชิกกิตติมศักดิ์ พ้นสภาพเมื่อคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
มีมติให้พ้นสภาพและแจ้งมติให้สมาชิกนั้นทราบ
หมวด ๔ กำรจัดกิจกรรมหลัก
----------------------------ข้อ ๒๕ กิจกรรมหลักและการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่
มีวัตถุป ระสงค์ ในการพัฒ นาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพของสมาชิกองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ปรับตัวเข้ากับชุมชน
หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีทักษะความชานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้ อ ๒๖ การจั ด กิ จ กรรมขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ให้ แ บ่ ง กิ จ กรรมหลั ก
ออกเป็น ๒ เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ ๑ การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนดีและมีความสุข ประกอบด้วย แผนพัฒนา ๕ แผน ดังนี้
(๑) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างบุคลิกภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
(๓) แผนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(๔) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๕) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายที่ ๒ การพัฒนาสมาชิกให้เป็น คนเก่งและมีความสุข ประกอบด้วยแผนพัฒนา ๕ แผน ดังนี้
(๑) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๓) แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(๔) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ
/(๕) แผนการ...

-๘(๕) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีมาตรฐานสู่สากล
นอกจากแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อาจจัดให้มีแผนการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ต้องได้รับ ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ข้ อ ๒๗ ให้ อ งค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทยของแต่ ล ะสถานศึ ก ษา จั ด ตั้ ง ชมรมตาม
สาขาวิช าที่ ส ถานศึกษาเปิ ดสอนโดยใช้ชื่อว่า ชมรมวิช าชีพ (ชื่อสาขาวิช า) สั งกัดองค์การ นัก วิช าชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ของสถานศึกษานั้น
ข้ อ ๒๘ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการด าเนิ น งานขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยให้มีการประกวด แสดง แข่งขัน หรือเสนอผลงานของสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก
ข้อ ๒๙ ให้จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก กิจกรรมอื่นๆ ระดับสถานศึกษา ตามข้อ ๒๖
ข้อ ๓๐ การจัดตั้งชมรมวิชาชีพและการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ให้จัดทาเป็นประกาศ
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
หมวด ๕ หมวดกำรเงินและกำรตรวจสอบ
----------------------------ข้อ ๓๑ รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มาจาก
(๑) ค่าบ ารุงกิจกรรมของสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิส ามัญ เฉพาะหลั กสู ตรประกาศนียบั ตรวิช าชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(๒) ค่ า ลงทะเบี ย นซ่ อ มกิ จ กรรม ทั้ ง หลั ก สู ต รประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) และหลั ก สู ต ร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) ภาคเรี ย นละไม่ เกิ น ๑๕๐ บาท ต่ อ คน ทั้ ง นี้ ใ ห้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
(๓) เงินสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๔) เงินจากการหารายได้ขององค์การ
(๕) เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นๆ
(๖) เงินบริจาค
ข้อ ๓๒ การจั ด สรรรายได้ ตามข้อ ๓๑ ให้ เป็ นไปตามแผนงานโครงการกิ จกรรมหลั ก หรือกิ จกรรม
อื่ น ๆ ของสถานศึ ก ษา ทั้ งนี้ ให้ เป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติกาหนด
ข้อ ๓๓ การจั ดเก็บ และการรักษาเงิน ให้ ส ถานศึกษาเป็ นผู้ เก็บ เงินและรักษาเงิน ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา
ข้ อ ๓๔ การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามข้ อ ๓๑ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยเงิน รายได้ ข องสถานศึ ก ษาและ
ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓๕ ให้คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา จัดทา
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมอื่นๆ ต่อสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
/หมวด ๖ เครือ่ ง....

-๙หมวด ๖ เครื่องแบบสมำชิก คณะกรรมกำร และตรำสัญลักษณ์
----------------------------ข้อ ๓๖ เครื่องแบบของสมาชิกสามัญและวิสามัญ มีดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญและวิสามัญ ใช้เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้น มีตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่ง
ประเทศไทย ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗
เซนติเมตร สาหรับแบบเสื้อและสีเสื้อนั้นให้สถานศึกษาเป็นผู้กาหนด
(๒) คณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ สถานศึ ก ษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ใช้เสื้อสูท กางเกง หรือกระโปรงสีกรมท่าและเน็คไทสีประจาสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ใช้เสื้อซาฟารีแขนสั้ น หรือใช้เสื้อสู ท สี ประจาสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่กระเป๋า เสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗
เซนติเมตร
(๔) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย และครูที่ปรึกษา ทุกระดับ
ใช้เสื้อสูทสีประจาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๕) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ใช้เสื้อสูทสีดา ที่กระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร และใต้ตรา
สัญลักษณ์ปักข้อความว่า “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ด้วยดิ้นสีทอง
ข้อ ๓๗ ตราสัญลักษณ์ของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่กาหนด
หมวด ๗ เบ็ดเตล็ด
----------------------------ข้อ ๓๘ การขอแก้ไขเพิ่มเติม ปรับปรุงระเบียบ วิธีปฏิบัติ หลักเกณฑ์และรายละเอียดขององค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้กระทาในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับชาติ โดยใช้มติ ๒ ใน ๓ ของกรรมการทั้งหมด และเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพิจารณา
หมวด ๘ บทเฉพำะกำล
----------------------------ข้ อ ๓๙ ในระหว่ างที่ ยั งมิ ได้ ป ระกาศหรื อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามระเบี ย บนี้
ให้นาประกาศหรือหลักเกณฑ์ วิธีการ ขององค์การที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้
ข้อ ๔๐ ในระยะแรกที่ยังมิได้ดาเนินการให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้องค์การนัก
ธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย
องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างศิลปหัตถกรรม
/ในอนาคต.......

-10ในอนาคตแห่งประเทศไทย องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่า
ด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่ งประเทศไทยและองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม
ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
ครบวาระ และให้ดาเนินการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ๑๑-

แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
....................................................
เพื่ อ ให้ ก ารจั ด กิ จ กรรมองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) เป็ น ไปอย่ างถูกต้อง เหมาะสมและเรียบร้อยเป็นแนวเดียวกัน จึงอาศัยอานาจตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) กาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ ว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑ สถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิ ช ยกรรม คหกรรม ศิ ล ปกรรม เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร อุต สาหกรรม การ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องการ
จัดรูปองค์การ ประโยชน์และดาเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๒ พิจารณาครูที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย อย่างดีและมีความสามารถเหมาะสมเป็นครูที่ปรึกษาและร่วมในคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ข้อ ๓ จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย
ข้อ ๔ เตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดหาอุปกรณ์
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจาสานักงานตลอดจนเอกสารระเบียบการให้พร้อม
ข้ อ ๕ ประชุ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ท าความเข้ า ใจถึ ง เรื่ อ งขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
(๑) ประวัติและความเป็นมา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
(๓) ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๔) แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคนดีและคนเก่งให้มีความสุข
(๕) การประชุมวิชาการ ในระดับต่างๆ
(๖) ค่าธรรมเนียมและค่าบารุง
(๗) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น
(๘) การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการดาเนินกิจกรรม
(๑๐) ลักษณะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อื่นๆ
(๑๑) เรื่องสาคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๖ ลาดับขั้นตอนการขอจัดตัง้ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
(๑) สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจานวนนักเรียน นักศึกษา
ทั้งหมด ยื่นแสดงความจานงขอจัดตั้ง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยแผนก
/วิชาส่ง…..

-๑๒วิชาส่งชื่อผ่านรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ถึงผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้จัดการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.๐๑/1 )
(๒) เมื่อสถานศึกษาได้รั บ แบบ อวท.๐๑/1 แล้ ว ให้ ส รรหาคณะกรรมการบริห ารองค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามระเบียบ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๔ (๑) และให้ผู้อานวยการ
สถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา(ตามแบบ อวท.02/1) ตามระเบียบ ข้อ ๑๗ (๑)
(๓) คณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ได้
พิจารณาคาขอและไม่ขัดข้องแล้ว ให้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ตามคาขอได้ (ตามแบบ อวท.03)
ข้อ ๗ สถานศึกษาให้ นั กเรี ย น นั กศึ กษา ในชมรมวิช าชีพ ฯ จานวนไม่ น้อ ยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจานวน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของชมรมวิชาชีพฯ ยื่นแสดงความจานงขอจั ดตั้งชมรมวิชาชีพฯ โดยชมรมวิชาชีพฯ ส่ง
รายชื่อผ่านรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ถึงผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้จัดการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.๐๑/2) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ
นั ก วิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บสถานศึ กษา ประกาศจั ดตั้งชมรมวิช าชีพ ตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) (ตามแบบ อวท.๐๔) และแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. ๐๕ ,
อวท.05/1) ให้แต่งตั้งทุกปีการศึกษา
กรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีจานวนน้อยกว่าจานวนขั้นต่าของคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพฯ
สามารถจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯ ได้ แต่การทางานและการดาเนิน กิจกรรมตามแผนงานให้ดาเนินการร่วมกับชมรม
วิชาชีพฯ อื่น
ข้อ ๘ ให้ นักเรียน นั กศึกษา ยื่น ใบสมัครเป็นสมาชิก ชมรมวิชาชีพ ต่อนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (ตามแบบ อวท. ๐๖) และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา (ตามแบบ อวท. ๑๐)
ข้อ ๙ หมายเลขทะเบียนสมาชิก ให้ใช้เลขรหัสประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อใน ศธ ๐๒
(อวท.26)
ข้อ ๑๐ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา โดยประกาศรับสมัคร รายงานผล และประกาศแต่งตั้ง (ตาม
แบบ อวท.๐๗, อวท.07/1, อวท.๐๘, อวท.๐๙, อวท.๑๑,อวท.11/1, อวท.๑๒ และ อวท.๑๓)
ข้อ ๑๑ การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้
เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๗(๒) (๓) และ (๔)
ข้อ ๑๒ ให้ องค์ก ารนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา ใช้ชื่อ เต็ม และชื่ อย่อเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระเบี ยบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิช าชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๕(๑)
ตัวอย่าง
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
อวท.วท.มวกเหล็ก
ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL MUALEK
TECHNICAL COLLEGE
AFT. MTC.
/ข้อ 13…

-๑๓ข้ อ ๑๓ จั ด ท าป้ า ยชื่ อ องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ให้ มี ข นาดไม่ น้ อ ยกว่ า
กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔๐ เซนติเมตร มีข้อความดังภาพ แล้วติดตั้งไว้ในที่เหมาะสม
ตัวอย่ำง

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL MUALEK TECHNICAL COLLEGE

ข้อ ๑๔ สาหรับการใช้ชื่อและป้ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค
และระดับชาติ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๕ ที่ตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ระดับจังหวัด ให้จัดตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาที่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด มอบหมาย
(๒) ระดับภาค ให้จัดตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาที่
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ปฏิบัติหน้าที่อยู่
(๓) ระดับชาติ ให้จัดตั้งสานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในศูนย์พัฒ นา
ส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

เรื่องที่ ๒ ว่ำด้วยตรำสัญลักษณ์และธงองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๖ วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเป็นเอกลักลักษณ์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๒) เพื่ อ ก าหนดเป้ า หมาย และสร้ า งมาตรฐานการด าเนิ น การกิ จ กรรมองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๗ ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๓
ข้อ ๑๘ ตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

(๑) ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ประกอบด้ ว ย
สัญลักษณ์ ๖ ประการ
๑) เสมาธรรมจักร
๒) อักษรย่อ ทุ ส นิ ม ใต้ฐานเสมาธรรมจักร
๓) กนกลายไทยสีทอง
๔) พื้นสีประจาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕) ดอกจันทน์
๖) วงกลมสีเหลืองทอง
/สัญลักษณ์…

-๑๔สัญลักษณ์ทั้ง ๖ ประการ ปรากฏเป็นวงกลม ๒ วงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงกลมมีข้อความ
ว่า “องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า “ ASSOCIATION OF
FUTURE THAI PROFESSIONAL”
(๒) ตราสัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แทนความหมาย ดังต่อไปนี้
๑) เสมาธรรมจั ก ร เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง ความดี ความจริ ง ความยุ ติ ธ รรมและความ
ถูกต้อง
๒) อริ ย สั จ ๔ สี ท องบนฐานเสมาธรรมจั ก ร เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความจริ งอั น ประเสริ ฐ
๔ ประการ
(๓) กนกลายสีทอง เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของนักวิชาชีพทุกสาขาวิชา
(๔) พื้นสีประจาสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขาวิชา สู่ความเป็นเลิศและสง่างามด้วยความดีความเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข
(๕) ดอกจันทน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความหอมหวนฟุ้งกระจาย ด้วยความมีชื่อเสียงในการเป็นคนดี
คนเก่ง และมีความสุข ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขา
(๖) วงกลมสีเหลืองทอง เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่ล้าเลิศ
ในการพัฒ นานั กวิช าชีพ ของสมาชิก ความหมายรวมของตราสั ญ ลั กษณ์ ขององค์การนักวิช าชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทยคือ การพัฒนาภาพลักษณ์ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขาวิชาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขด้วยการ
ยึดมั่นบนฐานแห่งความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มีความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคม เพืค่ วามก้าวหน้าในวิชาชีพ
ข้อ ๑๙ ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(๑) ระดั บ สถานศึ ก ษา ใช้ พื้ น ธงสี ป ระจ าสถานศึ ก ษาขนาดกว้าง 8๐ เซนติ เมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่ างปั กชื่อสถานศึกษาแนวตรงอยู่ใต้สั ญ ลั กษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
(๒) ระดับจังหวัด ใช้พื้นธงสีเดียวกับของจังหวัดกว้าง 8๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ เซนติเมตร
ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓๐
เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อจังหวัดแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อ
ภาษาไทยด้ า นหนึ่ ง และภาษาอั ง กฤษอี ก ด้ า นหนึ่ ง ส าหรั บ อาชี ว ศึ ก ษากรุ ง เทพ ด้ า นล่ า งปั ก ชื่ อ ภาษาไทย
กรุงเทพมหานคร (อศก.) และอาชีวศึกษามหานคร ด้านล่างปักชื่อภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศม.) อีกด้านหนึ่ง
ให้ปักชื่อภาษาอังกฤษ BANGKOK
(๓) ระดั บ ภาค ใช้ สี แ ตกต่ า งที่ แ ต่ ล ะภาค ก าหนด ขนาดกว้ า ง 8๐ เซนติ เมตร ยาว ๑๒๐
เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อภาคแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
๑) ภาคเหนือ สีเหลือง
๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สีแสด
๓) ภาคกลาง สีขาว
๔) ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร สีฟ้า
๕) ภาคใต้ สีเขียว
/(4) ระดับชาติ…

-๑๕(๔) ระดับชาติ ขนาดกว้าง ๑๐๐ เซนติเมตรยาว ๑๕๐เซนติเมตร ใช้สีขาว แดงเลือดหมู และน้า
เงินเข้ม ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อ
ภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง
ข้อ ๒๐ คาขวัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
คำขวัญ ภำษำไทย
คำขวัญภำษำอังกฤษ
เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ
Learn for Vocational Competency
อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต
Service for Standard of living
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง
Cherish for Self-Sufficient Economy
เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน
Sustain Social Balance Development
เรี ย นเพื่ อ รู้ สู่ ป ฏิ บั ติ มี ส มรรถนะ (Learn for Vocational Competency) หมายถึ ง การเรี ย น
ที่ผ สมผสานความรู้ ทั่ ว ไป กั บ ความรู้ใหม่ ในเรื่องต่ าง ๆ อย่ างละเอียดลึ ก ซึ้ง หมายรวมถึ งการฝึ ก ฝนวิธีเรีย นรู้
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการ ที่มีอยู่ในตัวเองนาไป
สู่การฝึกหัด การปฏิบัติ เกิดการพัฒนา ก้าวหน้า ถึงขั้นเชี่ยวชาญ
อำชีวะบริกำรสร้ำงมำตรฐำนชีวิต (Service for Standard of living) หมายถึงการมีจิตใจในการ
ให้บริการที่ดี การเรียนรู้จากการบริการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจผู้อื่น และตระหนักดีว่า มนุษย์เราจะต้องพึ่งพาอาศัย
กัน ดาเนินโครงการร่วมกัน และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย
ความเข้าใจอันดีต่อกันและสันติภาพ ว่าเป็นสิ่งล้าค่า คู่ควรแก่การหวงแหนสร้างเป็นมาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
เศรษฐกิ จ สร้ ำ งสรรค์ ยึ ด มั่ น หลั ก พอเพี ย ง (Cherish for Self-Sufficient Economy) หมายถึ ง
การศึกษาวิชาชีพที่สร้างสรรค์กำรพึ่งตนเองทำงเศรษฐกิจ โดยกำรจัดกำรที่ทำให้เกิดควำมเพียงพอของรำยได้
เคี ย งสั ง ค มสมดุ ลสู่ ทุ กรุ่ น ที่ ยั่ ง ยื น (Sustain Social Balance Development) ห มายถึ ง
ความพึงพอใจของบุคคลทีมีความสมดุลแห่ง สั มพันธ์ บุคคลพึงพอใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นที่มีคุณลั กษณะ
เหมื อ นกั น กั บ ตน หรื อ ไม่ เหมื อ นกั บ ตน ในประเด็ น ส าคั ญ ๆ ที่ ต นยอมรั บ การตอบสนองความต้ อ งการของ
คนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต ด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๒๑ คติพจน์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
“มีคุณธรรม ล้าเลิศความรู้ เป็นผู้ชานาญ บริการดีเยี่ยม”
ข้อ ๒๒ คาปฏิญาณ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามคาขวัญ ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ของ
องค์การตลอดไป
ข้อ ๒๓ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑ ต้องใช้ความรู้และทั กษะของข้าฯ ในการพั ฒ นาวิชาชีพ ของข้าฯ และถ่ายทอดผู้ อื่น ที่จะ
ตามมา
ข้อ ๒ ต้องเสริมสร้างวิจารณญาณ และความเป็นพี่น้องกันกับผู้มีวิชาชีพเดียวกัน
/ข้อ 3 ต้อง….

-๑๖ข้อ ๓ ต้องยกย่องรักษาเกียรติและฐานะของวิชาชีพส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตัว
ข้อ ๔ ต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความก้าวหน้าหรือความ
มั่นคงของวิชาชีพ
ข้อ ๕ ต้องวางตัวเป็นธรรม สุภาพเรียบร้อย ต่อพี่น้องร่วมอาชีพ
ข้อ ๖ ต้องประพฤติหรือวิจารณ์ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพ ก็แต่ด้วยความเคารพ ทั้งนี้เพื่อเกียรติยศแห่ง
วิชาชีพ และจะงดเว้นจากการวิจารณ์เพื่อให้ตนเองได้รับผลประโยชน์
ข้อ ๗ ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดเสี่ยงภัยแทนในงานวิชาชีพซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย
ข้อ ๘ ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างพี่น้องร่วมวิชาชีพ
ข้อ ๙ ต้องประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ต่อพี่น้องร่วมวิชาชีพและคนทั่วไป
ข้อ ๑๐ ต้องกระตือรือร้นกับความสาเร็จของพี่น้องร่วมอาชีพเสมือนของตนเอง
ข้อ ๒๔ เครื่องหมายประจาตาแหน่ง และภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย
(๑) นำยกองค์กำร
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง
ภำระหน้ำที่
นำยกองค์ กำร มีห น้ าที่ บ ริห ารกิจการขององค์ การ นายกองค์ การเป็ น ผู้ แ ทน
องค์การ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ขององค์การและควบคุมการประชุมดังกล่าว
ให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมดูแลการดาเนินงานทั่วไปขององค์การให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การ ลงลายมือชื่อใน
เอกสารต่างๆ ในนามองค์การ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบดาเนินการอื่นๆ ตามที่
นำยกองค์กำร
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ
คาสั่งขององค์การ กรณีที่นายกองค์การและรองนายกองค์การ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ได้ ให้ น ายกองค์ ก ารมอบหมายหน้ าที่ ให้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินงานคนใดคนหนึ่งทาการแทน
(๒) รองนำยกองค์กำร
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

รองนำยกองค์กำร

ภำระหน้ำที่
รองนำยกองค์กำร มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกองค์การ ในการบริหารกิจการองค์การ
ปฏิ บั ติ ต ามหน้ าที่ ที่ น ายกองค์ ก ารได้ ม อบหมาย และเป็ น ผู้ ท าการแทนนายก
องค์การ เมื่อนายกองค์การไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติการ
ตามที่นายกองค์การมอบหมาย ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนิน งาน
มอบหมายให้ ภ ายใต้ ก ฎหมาย ข้ อ บั งคั บ ระเบี ย บ มติ และค าสั่ งขององค์ ก าร
ประสานงานและให้ ความร่ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานต่ างๆ ดู แ ล บ ารุงรัก ษา และ
รับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

/(3) กรรมการ…

-๑๗(๓) กรรมกำร
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

ภำระหน้ำที่
กรรมกำร มี ห น้ า ที่ ร่ ว มในของสมาชิ ก ทุ ก คนในคณะกรรมการองค์ ก าร
ประสานงาน และให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดูแล บารุงรักษา และ
รับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย

กรรมกำร
(๔) เหรัญญิก
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

เหรัญญิก

(๕) ปฏิคม
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

ภำระหน้ำที่
เหรั ญ ญิ ก มี ห น้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น ทั้ งหมดขององค์ ก ารจั ด ท าบั ญ ชี รายรั บ
รายจ่าย ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน สรุปรายงานฐานะทางการเงิน ขององค์การ
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ -จ่าย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินขององค์การ
ให้ เป็ น ไปโดยถูกต้องเรียบร้อย ประสานงานและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ดูแล บารุงรักษา เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย และเก็ บ เอกสารหลั ก ฐานต่ า งๆ ขององค์ ก ารไว้ เพื่ อ ตรวจสอบ
ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายให้ ภ ายใต้กฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งขององค์การ
ภำระหน้ำที่
ปฏิคม มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกขององค์การ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ขององค์การ และจัดเตรียมสถานที่ประชุม ต่างๆ ขององค์การ ประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดูแล บารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สิน
ขององค์การ เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิคม
(๖) นำยทะเบียน
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

ภำระหน้ำที่
นำยทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดขององค์การประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สิน
ขององค์การ เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

นำยทะเบียน
/(7) ประชาสัมพันธ์…

-๑๘(7) ประชำสัมพันธ์
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

ภำระหน้ำที่
ประชำสัมพัน ธ์ มีห น้าที่เผยแพร่กิจการผลงานที่ดีขององค์การ และชื่อเสียง
เกียรติคุณขององค์การ ให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ประสานงานและให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดูแล บารุงรักษา และ
รับ ผิ ดชอบทรั พย์สิ นขององค์การ เสนอโครงการและรายงานการปฏิบั ติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประชำสัมพันธ์
(๘) เลขำนุกำร
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

เลขำนุกำร

(๙) ครูที่ปรึกษำ
เครื่องหมำยประจำตำแหน่ง

ภำระหน้ำที่
เลขำนุกำร มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการขององค์การทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ขององค์ ก าร ในการปฏิ บั ติ กิจ การขององค์ก ารและปฏิ บั ติต ามคาสั่ งของนายก
องค์การ ตลอดจนทาหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆขององค์การ จัดทา
รายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ง
ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมขององค์การให้เรียบร้อยอยู่เสมอ แจ้ง
นัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดาเนินการแล้วแต่กรณีดาเนินการ
อื่น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การมอบหมายให้ ภายใต้ กฎหมายข้อ บั งคั บ
ระเบียบ มติ และคาสั่งขององค์การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดูแลบารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ เสนอโครงการและ
รายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ภำระหน้ำที่
ครู ที่ ป รึ ก ษำ มี ห น้ าที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาแนะน าให้ ค วามเห็ น ติ ด ตามให้ ค วาม
ช่ ว ยเหลื อ แก่ ส มาชิ ก ขององค์ ก ารทุ ก คน เพื่ อ สร้ า งแนวทางความคิ ด การท า
กิจกรรมองค์การให้สมาชิกได้ก้าวไปสู่ความสาเร็จ แนะนาหาทางป้ อ งกั น ปัญหา
อันพึงมี ติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามอบหมาย

ครูที่ปรึกษำ

/เรื่องที่ 3…

-๑๙-

เรื่องที่ ๓ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรดำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ
ข้อ ๒๕ ให้ทุกชมรมมีคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ จานวนไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน
ข้อ ๒๖ คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพประกอบด้วย
(๑) ประธานชมรม
(๒) รองประธานชมรม
(๓) กรรมการ (ไม่เกิน ๑๘ คน)
(๔) เหรัญญิก
(๕) ปฏิคม
(๖) นายทะเบียน
(๗) ประชาสัมพันธ์
(๘) เลขานุการ
ข้อ ๒๗ คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ อยู่ในตาแหน่งคราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม จน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และอาจได้รับเลือกให้ดารงตาแหน่ งใหม่ได้ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
ข้อ ๒๘ กรณีกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ตาแหน่งใดตาแหน่งหนึ่งว่างลงก่อนหมดวาระ และจะทาให้
การดาเนินงานของชมรมนั้นไม่เรียบร้อย จะต้องมีการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทน ภายใน ๑๕ วัน เว้นแต่วาระ
เหลือไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ต้องดาเนินการก็ได้ และให้อยู่ในตาแหน่งเท่ากับกาหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน
ข้อ ๒๙ กรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระกรรมการอาจพ้นจากตาแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น สมาชิ ก องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศ ในองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด
(๔) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
(๕) คณะกรรมการบริหาร มีมติสองในสามของจานวนคณะกรรมการบริหาร เท่าที่มีอยู่ขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้ออกเพราะความประพฤติเสื่ อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ ๓๐ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
(๑) บริหารงานทั่วไปของชมรมวิชาชีพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบแนวปฏิบัติ ตลอดจน
มติของคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
(๒) บริหารงานของชมรมวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยสอดคล้องกับ
ระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา กฎกระทรวง และขนบธรรมเนียม อันดีงามของชาติ
(๓) วางแผนงานหรือโครงการกิจกรรม และแผนการใช้เงินของชมรมวิชาชีพ ให้เหมาะสมและ
เป็ น ไป ตามแนวปฏิ บั ติ ข ององค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ว่าด้ ว ยเรื่อ งการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
อย่างรอบคอบรัดกุม
(๔) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมอื่นของชมรมวิชาชีพและ
สถานศึกษา
/(5) รักษาความ….

-๒๐(๕) รักษาความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการทางานระหว่างสมาชิกของชมรมวิชาชีพ
(๖) ควบคุมสมาชิกชมรมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาโทษการ
กระทาที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของสมาชิกโดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา
(๗) การพิจ ารณาความผิดตาม (๖) ให้ มีโทษด้วยการงดใช้สิทธิตามระเบี ยบฯ ข้อ ๒๒ (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) และรายงานผลการพิจารณาความผิดให้ประธานคณะกรรมการบริ หารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ทราบ
(๘) รายงานผลการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
(๑) ต้ องเป็ น นั กเรี ย น นั ก ศึก ษาที่ ก าลั งศึก ษาอยู่ในสถานศึ กษานั้ น ๆ เว้น แต่ ผู้ ที่ กาลั งศึ ก ษาใน
ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร
(๒) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงว่า ได้ชาระเงินค่าลงทะเบียนและ
เงินค่าบารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
เรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
(๓) มี ค วามประพฤติ ดี โดยมี ห นั ง สื อ รั บ รองจากครู ที่ ป รึ ก ษาประจ าชั้ น หรื อ ประจ ากลุ่ ม
เป็นหลักฐาน
ข้อ ๓๒ คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา นั้น
(๒) ต้องเป็ น สมาชิกของชมรมวิช าชีพ นั้ น ๆ และมีห ลั กฐานแสดงว่าได้ชาระค่าลงทะเบีย นและ
ค่าบารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓๓ การสมั ครรับ เลื อกตั้ ง ผู้ มีคุณ สมบั ติตามข้อ ๓๑ กรอกใบสมัครให้ ครบถ้ว น ยื่น ต่อครูที่ป รึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ ๓๔ การดาเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้ ค ณะกรรมการด าเนิ นงานชมรมวิช าชี พ ชุด ปั จจุบั น จัด ให้ มี ก ารเลื อกตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดใหม่ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดปัจจุบัน ดาเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้อง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการับ
สมัครและการหาเสียงเลือกตั้ง ให้สมาชิกชมรมวิชาชีพ ได้ทราบโดยทั่วถึง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗ วันและให้
จัดเตรียมบัตรหีบบัตร คูหาเลือกตั้ง ใบรวมคะแนน ใบรายงานผลการเลือกตั้ง ตลอดจนเอกสารจาเป็นอื่นๆ
(๓) ให้ ผู้ สมัครรับ เลื อกตั้งแต่ล ะคน ได้กล่าวปราศรัยหาเสี ยงอย่างเป็นทางการต่อหน้าสมาชิก
ของชมรมวิชาชีพทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง จะเป็นที่ในแผนก หรือหอประชุม หรือหน้าเสาธงชาติหรือที่เหมาะสม
ก่อนการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า ๑ วัน
(๔) กาหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการดาเนินงาน
ชมรมวิชาชีพกาหนด
(๕) เมื่อถึงกาหนดปิ ดการลงคะแนนเสี ยงเลื อกตั้ง ให้ นับคะแนนในทั นทีโดยจั ดทาป้ายแสดง
คะแนนให้เห็นทั่วกัน แล้วรายงานผลการเลือกตั้ง ต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยของสถานศึกษา ผ่านครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
(๖) การจัดสรรตาแหน่ง คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพตามข้อ ๒๖ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็ น ประธานชมรม ผู้ได้คะแนนอัน ดับ ที่ ๒ เป็นรองประธานชมรม ส่ วนตาแหน่งอื่นๆ ให้ ผู้ ที่ได้รับเลื อกเป็ น
ประธานพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาหรือพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกของชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม
/ข้อ 35 ให้มี…

-๒๑ข้อ ๓๕ ให้มีการรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์
ข้อ ๓๖ ให้ มีคณะกรรมการดาเนิ นงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๑๒
ข้อ ๓๗ การจั ด สรรต าแหน่ ง คณะกรรมการด าเนิ น งานตามข้ อ ๓๖ ให้ ผู้ ได้ค ะแนนสู งสุ ด เป็ น นายก
องค์การ ผู้ได้คะแนนอันดับที่ ๒ เป็นรองนายกองค์การ ส่วนตาแหน่งอื่นๆ ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การ
พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา หรือพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม
ข้อ ๓๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
(๑) มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ ๓๑ ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพประเภทวิชาเท่านั้น
(๓) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพที่สังกัดลงชื่อรับรองในใบสมัคร
ข้อ ๓๙ ผู้ มี สิ ท ธิในการออกเสี ย งเลื อ กตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งาน ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๒๒ (๔)
ข้อ ๔๐ การดาเนิ น การเลื อกตั้งให้ ป ฏิ บั ติตามข้อ ๓๔ ส่ ว นการมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการ
ดาเนินงานชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ นั้น ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕
ข้อ ๔๑ จ านวนและต าแหน่ งของคณะกรรมการด าเนิ น งานระดั บ จังหวัด ให้ ถื อ ตามข้ อ ๓๖ ในฐานะ
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
ข้อ ๔๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนายกองค์การระดับสถานศึกษาเท่านั้น
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานระดับสถานศึกษาที่ต้นสังกัดลงชื่อรับรอง
ข้อ ๔๓ ผู้ มี สิ ท ธิล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ต้ อ งเป็ น คณะกรรมการด าเนิ น งานชุ ด ใหม่ ของสถานศึ ก ษาใน
จังหวัดนั้นๆ
ข้ อ ๔๔ การสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ให้ ผู้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๔๒ กรอกใบสมั ค รให้ ค รบถ้ ว นยื่ น ต่ อ
คณะกรรมการดาเนินงาน ระดับจังหวัด ภายในวัน เวลาที่กาหนด
ข้อ ๔๕ การดาเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้ มี ก ารเลื อ กตั้ ง คณ ะกรรมการด าเนิ น งาน ระดั บ จั ง หวั ด ในการประชุ ม วิ ช าการ
ระดับจังหวัด
(๒) ในการด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ให้ ยึ ด ถื อ วิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง ตามระบอบประชาธิ ป ไตย และให้
ด าเนิ น งานเลื อ กตั้ ง ให้ เสร็ จ สิ้ น ภายในการประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดคราวนั้น
ข้อ ๔๖ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดาเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ให้ดาเนินการใน พิธีปิด
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
ข้ อ ๔๗ จ านวนและต าแหน่ ง ของคณะกรรมการด าเนิ น งานระดั บ ภาค ให้ ถื อ ตามข้ อ ๓๖ ในฐานะ
ของภาค
ข้อ ๔๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนายกองค์การระดับจังหวัด เท่านั้น
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานระดับสถานศึกษาที่ตนสังกัดลงชื่อรับรอง

-๒๒ข้อ ๔๙ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับสถานศึกษา ปีการศึกษาถัดไป ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดนั้น
ข้อ ๕๐ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๘ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการ
ดาเนินงานระดับภาคภายในวัน เวลาที่กาหนด
ข้อ ๕๑ การดาเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับภาค ในการประชุมวิชาการ ระดับภาค
(๒) ในการดาเนิ น งานเลื อกตั้ง ใช้วิธีการเลื อกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ ดาเนินงาน
เลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคคราวนั้น
ข้อ ๕๒ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการดาเนินงานชุดปัจจุบัน กับชุดใหม่ให้ดาเนินการในพิธีปิด
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
ข้ อ ๕๓ จ านวนและต าแหน่ งของคณะกรรมการด าเนิ น งาน ระดั บ ชาติ ให้ ถื อ ตามข้ อ ๓๖ ในฐานะ
ของชาติ
ข้อ ๕๔ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง
(๑) ต้องเป็นนายกองค์การ ระดับภาค เท่านั้น
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงาน ระดับสถานศึกษา ที่ตนสังกัดลงชื่อรับรอง
ข้ อ ๕๕ ผู้ มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ต้ อ งเป็ น คณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งผู้มีรายชื่อ ตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ในภาคนั้น
ข้อ ๕๖ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕๔ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการ
ดาเนินงานระดับชาติภายในวัน เวลาที่กาหนด
ข้อ ๕๗ การดาเนินการเลือกตั้ง
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ
(๒) ในการดาเนิ น การเลื อกตั้ งใช้วิธีการเลื อ กตั้ งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ ดาเนิ น งาน
เลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ คราวนั้น
ข้อ ๕๘ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการการดาเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ ให้ดาเนินการในพิธี
ปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
ข้อ ๕๙ ถ้าคณะกรรมการด าเนิ น งาน ในทุกระดับ ต าแหน่ งใดว่างลงก่อนหมดวาระ และจะท าให้ การ
ดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นั้นไม่เรียบร้อยให้ดาเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 16
ข้อ ๖๐ หน้าที่วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการดาเนินงานทุกระดับให้
เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖
ข้อ ๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ประธานชมรมหรือนายก
องค์ ก ารเป็ น ประธานในการประชุ ม กรณี ป ระธานชมรมหรื อ นายกองค์ ก ารไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ให้
รองประธานชมรม หรือรองนายกองค์การ ปฏิบัติหน้าที่แทน และในการประชุมทุกครั้งต้องแจ้งให้ค รูที่ปรึกษาเข้า
ประชุมด้วย เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา
ข้อ ๖๒ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖๑ ทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้ ง หมดจึ ง ถื อ ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม การลงมติ ใ ห้ ถื อ เสี ย งข้ า งมากเป็ น เกณ ฑ์ ก รรมการคนหนึ่ ง
มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
/ข้อ 63…

-๒๓ข้อ ๖๓ ให้คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จัดประชุมเป็นประจาอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ในการประชุม
ทุกครั้ง ต้องจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามที่
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับนั้นๆ กาหนด
ข้อ ๖๔ แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ต้องจัดการประชุมสมาชิกในโอกาสต่อไปนี้
(๑) การรับสมาชิกสามัญ
(๒) การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน
(๓) การประชุมวิชาการ
(๔) การเลือกตั้งกรรมการดาเนินงาน
(5) อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เห็นชอบ
ข้อ ๖๕ หากมีโอกาสหรือกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๖๓ ให้แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จัดการประชุม
สมาชิกได้ ตามความเหมาะสม

เรื่องที่ ๔ ว่าด้วยครูที่ปรึกษา
ข้อ ๖๖ ครูที่ปรึกษามี ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
(๒) ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(๓) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๖๗ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มี ๔ ระดับ
ดังนี้
(๑) ครูที่ปรึกษาระดับสถานศึกษา
(๒) ครูที่ปรึกษาระดับจังหวัด
(๓) ครูที่ปรึกษาระดับภาค
(๔) ครูที่ปรึกษาระดับชาติ
ข้ อ ๖๘ เพื่ อ สร้ า งศรั ท ธาแก่ ส มาชิ ก และเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ของชมรมวิ ช าชี พ หรื อ องค์ ก ารทุ ก ระดั บ
ครูที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีความรู้ความสามารถในเรื่องชมรม องค์การและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
(๒) มีประสบการณ์เกี่ยวกับชมรม องค์การ หรือกิจกรรมเยาวชน
(๓) มีจิตวิทยาในการทางาน การจูงใจ เกี่ยวกับเยาวชน
(๔) มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียน นักศึกษา
และมวลสมาชิก
(๕) มีความเสียสละ กระตือรือร้น และให้ความสนใจอย่างจริงจัง ในด้านกิจกรรมเยาวชน
(๖) มีความรู้เรื่องการทางาน และการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย
(๗) สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออก และเกิดความคิดสร้างสรรค์
(๘) สามารถจัดหรือวางแผนการดาเนินงานของชมรม หรือองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ตามลาดับที่เหมาะสม
(๙) สามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ
/(10) สามารถ…

-๒๔(๑๐) สามารถทางานหรือประสานงานกับบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี
(๑๑) มี ค วามสามารถในการปรั บ เปลี่ ย นแนวทางในการท างานหรื อ การแก้ ปั ญ หาจนไปสู่
จุดประสงค์ของชมรม หรือองค์การได้เป็นอย่างดี
(๑๒) มีระบบในการวางแผนงานหรือโครงการ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานหรือโครงการได้
ข้อ ๖๙ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพี่เลี้ยงและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมวิชาชีพในเรื่องทั่วไป
(๒) ให้ ค าแนะน าในการเขี ย นหรือ เสนอโครงการ ของชมรมวิช าชี พ ให้ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
ตลอดจนสรุปและรายงานผล
(๓) ดูแลเรื่องควบคุม ให้การดาเนินงานของชมรมวิชาชีพเป็นไปด้วยดี ตามโครงการและถูกต้อง
ตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่างๆ
(๔) รับผิดชอบเรื่องการเงิน ของชมรมวิชาชีพร่วมกับประธานและเหรัญญิกชมรมวิชาชีพ ตามแนว
ปฏิบัติประกอบระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
(๕) ดูแลรับผิดชอบสานักงาน, ทรัพย์สิน , เอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของมวล
สมาชิกของชมรมวิชาชีพ
(๖) ช่วยวางแผนหรือหาแนวทางในการพัฒนาให้ชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก เจริญก้าวหน้าหรือมี
ส่ วนร่ว มในโครงการ ได้ฝึ กทั กษะสอดคล้ องกับความสามารถความต้องการส่ ว นบุ คคลตลอดจนคุณ ธรรมและ
จริยธรรม อันดีงามอื่นๆ
(๗) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก หรือกรรมการกับครู เจ้าหน้าที่ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา
(๘) เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพ หรือสมาชิกหรือกรรมการกับชมรมวิชาชีพ องค์การ
ระดับต่างๆ
ข้อ ๗๐ ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหน้าที่ตามข้อ ๖๙ (๑), (๒), (๓) และ(๖) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศของตน
(๒) ติดตามผลงานของสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิ เทศของตนโดยใกล้ ชิดตลอดจนให้
คาแนะนาในการแก้ปัญหานั้นๆ อย่างจริงจัง
ข้อ ๗๑ ครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑ ) มี ห น้ าที่ ตามข้ อ ๖ ๙ ในฐาน ะและบ ท บ าท ของระดั บ สถาน ศึ ก ษ าระดั บ จั ง ห วั ด
ระดับภาคและระดับชาติ
(๒) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของหน่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า
(๓) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของสถานศึกษาให้ทาโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ เพื่อ
คัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ตามลาดับ
(๔) กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกพัฒนาตนเอง ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มากขึ้น
(๕) กระตุ้นและส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิก พัฒนาองค์การของตน ให้เป็นที่ยอมรับของระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ
ข้อ ๗๒ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
ให้ ชมรมวิช าชีพ เสนอชื่อครูที่มีคุณ สมบัติตามข้อ ๖๘ จานวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการบริห าร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดาเนินงานชมรมวิชาชีพ มีกาหนดวาระ ๑ ปี เช่นเดียวกับคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
/ข้อ 73 การแต่ง…

-๒๕ข้อ ๗๓ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
(๑) สมาชิกของชมรมวิชาชีพ ที่ทาโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ พิจารณาเห็นว่าครูที่
ปรึกษาของตนหรือชมรมวิชาชีพอื่น คนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และยินดีที่จะให้คาแนะนา
ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของตนได้เป็นอย่างดีแล้ว ยื่นคาร้องขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้มีประกาศแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ
(๒) ครูที่ป รึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ๑ คน จะเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศกี่โครงการก็ได้ และวาระการเป็นครูที่ปรึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้น
ข้อ ๗๔ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับ สถานศึ กษา ให้ ค ณะกรรมการบริห ารองค์ก ารนั กวิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ สถานศึ กษา
พิจารณาคัดเลือก ครูที่ป รึกษาจากชมรมวิช าชีพ ใดชมรมวิช าชีพ หนึ่ง ที่มีคุณ สมบัติ ตามข้อ ๖๘ แล้ว เสนอให้
ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ข้อ ๗๕ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับจั งหวัด ให้ ป ระธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ประกาศแต่งตั้งครูที่ ปรึกษาขององค์การที่นายกองค์การ
ระดับจังหวัดสังกัด
ข้อ ๗๖ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับภาคให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประกาศแต่งตั้ง
ครูทปี่ รึกษาขององค์การ ที่นายกองค์การ ระดับภาคสังกัด
ข้อ ๗๗ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับ ชาติ ให้ป ระธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประกาศ
แต่งตั้งครูทปี่ รึกษาขององค์การที่นายกองค์การ ระดับชาติ

เรื่องที่ ๕ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย ทุกระดับ
ข้อ ๗๘ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จานวนไม่
น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการเป็น
ประธานคณะกรรมการ รองผู้ อานวยการฝ่ ายพั ฒ นากิจการนั กเรียน นั กศึกษาเป็ น รองประธานคณะกรรมการ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ครูป ระจาแผนกวิชา จานวนไม่เกิน ๑5 คน หัวหน้างานพัสดุ หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็ นกรรมการ หั วหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้ น จากตาแหน่ ง และการประกาศแต่งตั้ งให้ เป็น ไปตามระเบี ยบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗(๑)
ข้ อ ๗๙ คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ จั งหวั ด จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อานวยการสถานศึกษา 1 คน เป็นรองประธานคณะกรรมการ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา รองผู้ อานวยการฝ่ ายพั ฒ นากิจ การนักเรียน นักศึ กษา ทุ กสถานศึกษา เป็น กรรมการ ให้ ประธาน
คณะกรรมการเลือกรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
/วาระการ…..

-๒๖วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้น จากตาแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้ เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗(๒)
ข้ อ ๘๐ คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ ภำค จ านวน
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา
วาระการดารงตาแหน่ ง การพ้ น จากตาแหน่ งและการประกาศแต่งตั้ งให้ เป็น ไปตามระเบี ยบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗(๔)
ประธานคณะกรรมการบริ ห าร ระดับ ภาคและคณะกรรมการมาจากความเห็ น ชอบของประธานคณะ
กรรมการบริ ห าร ระดั บ จั ง หวั ด กรรมการและเลขานุ ก าร มาจากการเสนอของประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร ระดับภาค
ข้อ ๘๑ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ จานวน ๓๓ คน
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ ๑ คน คณะกรรมการบริหาร ระดับภาค ที่เป็นตัวแทนภาค ภาคละ ๕ คน
ผู้ อ านวยการศู น ย์ พั ฒ นา ส่ งเสริ ม ประสานงานกิ จการนั ก ศึ ก ษาและกิจ การพิ เศษ เป็ น กรรมการโดยตาแหน่ ง
กรรมการและเลขานุการ ๑ คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5 คน มาจากกรรมการและเลขานุการภาค
วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งและการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๑๖
และ ข้อ ๑๗(๔)
ประธานคณะกรรมการบริ ห าร ระดั บ ชาติ มาจากความเห็ น ชอบของประธานคณะกรรมการบริ ห าร
ระดับภาค กรรมการและเลขานุการมาจากการเสนอของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับชาติ
คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาค ให้ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค และกรรมการ
ตามความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค

เรื่องที่ ๖ ว่ำด้วยกำรแต่งกำย
ข้อ ๘๒ เครื่องแบบของสมาชิกสามัญ วิส ามัญ คณะกรรมการดาเนินงานทุกระดับ สมาชิกกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
มีดังนี้
(๑) สมาชิกสามัญและวิสามัญ ใช้เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้น มีตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งป ระเท ศ ไท ย ที่ ก ระเป๋ าเสื้ อด้ าน ซ้ า ยปั ก ต ราอ งค์ ก ารนั กวิ ช าชี พ ใน อ น าค ต แ ห่ งป ระเท ศ ไท ย
ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง ๗ เซนติ เ มตร ส าห รั บ แบ บ เสื้ อ และสี เ สื้ อ นั้ น ให้ สถาน ศึ ก ษ าเป็ น ผู้ ก าห น ด
(๒) คณะกรรมการดาเนิน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ระดับ จั งหวัด ระดั บ ภาค และระดั บ ชาติ ให้ ใช้เสื้ อสู ท กางเกง หรือ กระโปรงสี ก รมท่ าและเน็ คไทสี ป ระจ า
ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ก ระเป๋ า เสื้ อ ด้ า นซ้ า ยปั ก ตราองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๓) สมาชิกกิต ติ มศักดิ์ ใช้ เสื้ อซาฟารีแขนสั้ น หรือ ใช้เสื้ อสู ท สี ป ระจาส านั กงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ก ระเป๋ า เสื้ อ ด้ า นซ้ า ยปั ก ตราองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ขนา ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
(๔) คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย และครู ที่ ป รึ ก ษา
ทุ กระดั บ ใช้ เสื้ อสู ทสี ประจ าส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ที่ ก ระเป๋ า เสื้ อ ด้ า นซ้ า ยปั ก ตราองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร
/(๕) ที่ปรึกษา…

-๒๗(๕) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใช้เสื้อสูทสีดา ที่กระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตรและใต้ตรา
สัญลักษณ์ปักข้อความว่า “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ด้วยดิ้นสีทอง

เรื่องที่ ๗ ว่ำด้วยพิธีกำรต่ำง ๆ
ข้อ 83 ประเภทของพิธีการ ประกอบด้วย
(1) พิธีเปิดค่ายผู้นา (ค่ายพัก)
(2) พิธีปิดค่ายผู้นา (ค่ายพัก)
(3) พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
(4) พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ
(5) พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การฯ แบบสากล
(6) พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น
(7) พิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา
ข้อ ๘๔ กาหนดการพิธีเปิดค่ายผู้นา (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/
ระดับชาติ
(๑) สมาชิกองค์การทุกคนเข้าแถวบริเวณลานกิจกรรมที่กาหนดและตามกลุ่มที่ได้จัดไว้
(๒) พิ ธี ก ร ทั ก ทาย เชิ ญ ชวนสมาชิ ก เข้ า แถว จั ด แถว แจ้ ง ล าดั บ ขั้ น ตอนพิ ธี ก ารนั ด หมาย
ผู้ ชั ก ธงชาติ แ ละธงระดั บ ภาค/ชาติ ธงองค์ ก าร (ธงละ ๒ คน) ผู้ น าร้ อ งเพลงชาติ ผู้ น าสวดมนต์ ผู้ น าสวด
ดูอาร์
(๓) พิธีกรนาเข้าสู่พิธีการ
-สั่งแถวตรง
-ผู้นา นาร้องเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
-ผู้นา นาสวดมนต์/สวดดูอาร์
-สงบนิ่ง
-ผู้นา นากล่าวคาขวัญและคติพจน์องค์การฯ ทุกองค์การฯ
(๔) พิธีกรแนะนาและเชิญประธานในพิธีกล่าวต้อนรับสมาชิก ให้โอวาทและเปิดค่ายผู้นา
(๕) พิธีกรแนะนาและเชิญนายกองค์การ ระดับภาค/ชาติ กล่าวขอบคุณประธานในพิธีและกล่าว
ต้อนรับสมาชิก
(๖) พิธีกรเชิญผู้ชักธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา
(สั่งแถวตรงพร้อมเปิด/ร้องเพลงมาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมกัน)
(๗) พิธีกรนั ดหมายเตรียมพิธีลอดซุ้มธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เพื่อเข้าสู่
การประชุม
พิธีลอดซุ้ม
- เปิด/ร้องเพลงมาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
- ขบวนผู้ถือธงจานวน ๓๐ คน หรือตามจานวนที่เหมาะสม นาธงไปตั้งซุ้มธง ณ จุดนัดหมาย
- คณะผู้ บ ริ ห าร/คณะกรรมการ /คณะครูที่ ป รึกษาทุ กท่ าน/สมาชิ กองค์การนั กวิช าชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย/ลอดซุ้มธงเข้าสู่การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๘) เสร็จพิธีเปิดค่ายผู้นา
/ข้อ ๘๕ กาหนด…

-๒๘ข้อ ๘๕ กาหนดการพิธีปิดค่ายผู้นา (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/
ระดับชาติ
(๑) พิธีกร ทักทาย เชิญชวนสมาชิกเข้าแถว จัดแถว แจ้งลาดับขั้นตอนพิธีการนัดหมาย
(๒) ผู้ชักธงชาติและธงระดับภาค/ชาติ ธงองค์การ (ธงละ ๒ คน) ผู้นาร้องเพลงชาติ
(๓) ผู้นาสวดมนต์ ผู้นาสวดดูอาร์
(๔) พิธีกรนาเข้าสู่พิธีการ
- สั่งแถวตรง
- ผู้นา นาร้องเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
- ผู้นา นาสวดมนต์/สวดดูอาร์
- สงบนิ่ง
- ผู้นา นากล่าวคาขวัญและคติพจน์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๕) พิธีกรเชิญประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท/ข้อคิด สาหรับกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า
(๖) ประธานในพิธีกิจกรรมยามเช้าประจาวัน กล่าวให้โอวาท/ข้อคิด และมอบของที่ระลึก ให้กับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีวันคล้ายวันเกิด ในระหว่างวันที่จัดการประชุม (ถ้ามี)
(๗) พิธีกรแนะนา เพื่อเข้าสู่กิจกรรมพิธีปิดค่ายผู้นา
(๘) พิธีกร เชิญนายกองค์การ ปัจจุบัน กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณ และกล่าวอาลาเพื่อน
สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุม
(๙) นายกองค์การ ปัจจุบัน กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณ และกล่าวอาลาเพื่อนสมาชิกที่
เข้าร่วมการประชุม
(๑๐) พิธีกรเชิญประธานในพิธีปิดค่ายผู้นา กล่าวให้โอวาท ข้อคิด กล่าวอาลาและมอบของที่ระลึก/
รางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น
(๑๑) ประธานในพิธีปิดค่ายผู้นา กล่าวให้โอวาท ข้อคิด กล่าวอาลา และมอบของที่ระลึก/รางวัล
ให้กบั ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น
(๑๒) พิธีกร เชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมการ ดาเนินการชักธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ลงจากยอดเสา
(๑๓) ตั ว แ ท น ผู้ เข้ าร่ ว ม ก ารป ระ ชุ ม ฯ ชั ก ธ งอ งค์ ก าร นั ก วิ ช าชี พ ฯ ล งจ าก ย อ ด เส า
(เปิดเพลง มาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย)
(๑๔) พิ ธี ก รเชิ ญ ตั ว แทนผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ฯ ชั ก ธงชาติ (ตามที่ ก าหนด) ด าเนิ น การ
ชักธงชาติ ลงจากยอดเสา
(๑๕) ตั ว แทนผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ฯ ชั ก ธงชาติ (ตามที่ ก าหนด) ด าเนิ น การชั ก ธงชาติ
ลงจากยอดเสา
(๑๖) พิธีกร เชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จับมือล้อมวง ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมและเพลงที่กาหนดให้
ตามที่ฝ่ายนันทนาการซักซ้อม
(๑๗) พิธีกรเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าสู่ห้องประชุม เพื่อรับฟังการนาเสนอสรุปผลการประชุม/
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่กรรมการควบคุมกิจกรรมได้มอบหมาย
(๑๘) เสร็จพิธีเปิดค่ายผู้นา
หมำยเหตุ :
กิจ กรรมพิ ธีปิ ดค่ายผู้ น า ให้ ดาเนิ น การ ต่อจากกิจ กรรมหน้ าเสาธงประจาวัน ในเช้าวัน สุ ดท้ ายของการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ตามกาหนดการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง
/ข้อ ๘๖ พิธี…

-๒๙ข้อ ๘๖ พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ
พิธีเปิด
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ.......(ภาค/ชาติ)........ครัง้ ที่...............ประจาปีการศึกษา..................................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ....................
ณ..................................................................จังหวัด............................................................
_______น. * คณะครู คณะกรรมการดาเนินงาน สมาชิก องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท่าน
ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน
ณ............................(สถานที่ จัดประชุม)................................................................................
* นายกองค์การระดับภาค ภาค...................................และคณะ ตั้งแถวรอรับประธานในพิธี
(บริเวณทางเข้าด้านหน้าห้องประชุม)
_______น. ** ชื่อ-สกุล……………………(ประธานในพิธี)…............................... ตาแหน่ง………………………
ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี(บริเวณทางเข้าด้านหน้าห้องประชุม)
- นายกองค์การและคณะให้การต้อนรับ(กลัดช่อดอกไม้)และเรียนเชิญประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......
ครั้งที่........................ประจาปีการศึกษา.............................................
พิธีกร
- “เคารพประธาน ทั้งหมด – ตรง ” (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์)
ทาความเคารพประธานในพิธี
- นายกองค์การ และปฏิคม นาประธานไปส่งเข้าประจาที่นั่งรับรองในพิธี
บริกร
- เสิร์ฟน้าให้ประธาน
นายกองค์การ - นายกองค์การ นาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การฯ ระดับ.........(ภาค/ชาติ).......เข้าแนะนา
ตัวต่อประธานในพิธี
- นายกองค์การ มอบ(ช่อดอกไม้ สูจิบัตร และของที่ระลึก) ให้แก่ประธานในพิธี
นายกองค์การ และคณะเดินกลับไปยืน ณ ที่กาหนดไว้
พิธีกร
- ลาดับต่อไปเป็นพิธีเชิญธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดั บ .....(ภาค/ชาติ )....เข้ าสู่ พิ ธีเปิ ด การประชุ ม วิช าการองค์ก ารนั กวิ ช าชีพ ในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......ครั้งที่.......................
พิธีกร
- สมาชิก ตรง (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมาร์ช องค์การ)
- สมาชิกเชิญธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......และธงองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยขึ้นสู่เวที (ปัก ณ ที่กาหนดไว้)
พิธีกร
- เรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานบู ช าพระรั ต นตรั ย และเข้ า ประจ า ณ แท่ น พิ ธี รั บ ฟั ง ค ากล่ า ว
รายงานการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ...........(ภาค/ชาติ)...........ครั้งที่...................................
ปฏิคม
- (เรียนเชิญประธาน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญประธาน ประจาบริเวณแท่นพิธีเปิด)
พิธีกร
- ลาดับต่อไปขอเชิญ (นาย/นางสาว)…………………..….…(ชื่อนายกองค์การ).....................……
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......ครั้งที่............
กล่าวรายงาน
นายกองค์การ - กล่าวรายงาน
/ประธาน…

-๓๐ประธาน

- “กล่ า วให้ โ อวาท ” และกล่ า วเปิ ด การประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับ.............(ภาค/ชาติ)............ครั้งที่...................................
ปฏิคม
- เมื่อประธานกล่าวจบแล้ว (นาประธานในพิธีกลับเข้าประจาที่นั่งรับรอง)
พิธีกร
- ลาดับต่อไปเป็นการเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ...............(ภาค/ชาติ)................ประจาปีการศึกษา………………………………
นายกองค์การ - นายกองค์การและคณะเข้าสู่วาระการประชุมวิชาการองค์การ
ระดับ.........(ภาค/ชาติ)...........สมัยสามัญ ประจาปีการศึกษา...........................
นายกองค์การ - เคาะค้อน ๒ ครั้ง (กล่าวนาคากลอน)
(คาขวัญ)
เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ
อำชีวะบริกำรสร้ำงมำตรฐำนชีวิต
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง
เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน
ขอเปิดการประชุมองค์การฯ สมัยสามัญครั้งที่ ๑ ประจาปีการศึกษา..............................
ขอให้เพื่อนสมาชิกอยู่ในความสงบตามระเบียบการประชุม
นายกองค์การ - “รองนายกกรรมการทุกท่านเข้าประจาที่แล้วหรือยัง”
รองนายกองค์การ - “(ผม/ดิฉัน) ขอเรียกชื่อตาแหน่งของกรรมการทุกท่าน เพื่อที่จะได้ทราบว่าคณะกรรมการ
ดาเนินงาน ได้เข้าประจาที่แล้วหรือยัง และจะรายงานให้ทราบภายหลัง” (ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “ปฏิคม”
ปฏิคม
- (ผม/ดิฉัน)................................ชื่อ......................................................ดารงตาแหน่ ง ปฏิคม
มีหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและดูแลความสะดวกสบายต่าง ๆในที่ประชุมตลอดจนดูแลวัสดุ
ต่างๆ อันเป็นสมบัติขององค์การฯ (ผม/ดิฉัน) จะทางานเพื่อความสะดวกสบายของเพื่อนสมาชิก
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ ตลอดจนจะพยายามช่วยนายกฯ รักษาระเบียบของที่ประชุมให้
ดีที่สุด” (ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “ประชาสัมพันธ์”
ประชาสัมพันธ์ - “(ผม/ดิฉัน).............................. ชื่อ.......................................ดารงตาแหน่ง ประชาสัมพันธ์
มี ห น้ า ที่ ป ระสานงานและเผยแพร่ ข่ า วสารให้ ส มาชิ ก และชาวไทย ได้ รู้ จั ก ชื่ อ เสี ย งและ
ผลงานที่ดีขององค์การฯ” (ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “เหรัญญิก”
เหรัญญิก
- “(ผม/ดิฉัน)...................................ชื่อ.........................................ดารงตาแหน่ง เหรัญญิก
มีหน้าที่เก็บบันทึกรายรับ/รายจ่ายขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งระเทศไทย
ระดับ..........(ภาค/ชาติ)...........บนพื้นฐานของความรอบคอบและซื่อสัตย์สุจริต(ผม/ดิฉัน)
จะสนับสนุนให้สมาชิกทุกท่าน ได้ฝึกฝนความมัธยัสถ์ ให้รู้จักการออมทรัพย์ และการลงทุนที่ดี
(ผม/ดิฉัน) จะมุ่งสร้างฐานะการเงินขององค์การนักวิชาชีพฯ ระดับภาค ภาค................ให้มั่นคง
อย่างดีที่สุด” (ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “นายทะเบียน”
นายทะเบียน
- “(ผม/ดิฉัน)...................................ชื่อ........................................ดารงตาแหน่ง นายทะเบียน
มีห น้ าที่รวบรวมหลักฐานเอกสารทะเบี ยนของสมาชิก และผลสรุปการดาเนิ นงานกิจกรรม
ขององค์การนักวิชาชีพฯ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกได้รับการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น”(ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “เลขานุการ”
/เลขานุการ…

-๓๑เลขานุการ

- “(ผม/ดิฉัน)...................................ชื่อ.........................................ดารงตาแหน่ง เลขานุการ มี
หน้ า ที่ จ ดบั น ทึ ก การประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
ระดับ.........(ภาค/ชาติ)..............และมีหน้าที่ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์การอื่นๆ เพื่อพัฒนา
วิ ช าชี พ ทุ กสาขา ให้ เจริ ญ ก้ า วห น้ าอั น เป็ น การส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ น าป ระเท ศไท ย
ในอนาคต และ(ผม/ดิฉัน) จะมุ่งทางานเพื่อส่วนรวมเสมอ” (ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “ครูที่ปรึกษา”(ครับ/ค่ะ)
ครูที่ปรึกษา
-“(ผม/ดิฉัน).....................................ชื่อ........................................ดารงตาแหน่งครูที่ปรึกษา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ........(ภาค/ชาติ).......ในฐานะที่ครูอาวุโส
กว่ าเธอทั้ งหลาย ครู มี ห น้ าที่ ให้ ค าแนะน าแก่ ส มาชิก ขององค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ฯ ทุ ก คน เพื่ อ
สร้างแนวทางความคิดให้สมาชิกได้ก้าวไปสู่ความสาเร็จ”
ครูที่ปรึกษา
- “รองนายกฯ ท่านมีหน้าที่อย่างไร”
รองนายกองค์การ - “(ผม/ดิ ฉั น )............................ชื่ อ ............................ด ารงต าแหน่ ง รองนายกองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.......(ภาค/ชาติ)......(ผม/ดิฉัน) มีหน้าที่ช่วยเหลือ
นายกองค์การ และทาหน้าที่แทนนายกองค์การฯ ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การเพื่อสร้างความรู้ความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน” (ครับ/
ค่ะ)
ครูที่ปรึกษา - นายกองค์การ (ครับ/ค่ะ) ท่านมีหน้าที่อย่างไร
นายกองค์การ - “(ผม/ดิฉัน)..............................ชื่อ.........................ดารงตาแหน่งเป็นผู้นาสูงสุดขององค์การนัก
วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ ............(ภาค/ชาติ )........ครั้งที่ ..........................
ประจาปีการศึกษา..............ตราบใดที่เรายังยึดมั่นในอุดมการณ์และยังคิดติดตามการทางาน
ของนายกพวกเราก็จะหลุดพ้นจากความมืดมนความโดดเดี่ยวและความเห็นแก่ตัว ความสามัคคี
ของหมู่คณะ” (ครับ/ค่ะ)
รองนายกองค์การ - “นายก (ครับ/ค่ะ) คณะกรรมการทุกท่านอยู่ในตาแหน่งแล้ว”(ครับ/ค่ะ)
นายกองค์การ - “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) รองนายกฯ”
นายกองค์การ - ใช้ค้อนเคาะโต๊ะ ๒ ครั้ง
“ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนขึ้น”
“สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ..........(ภาค/ชาติ).................
เรามาประชุม ณ ที่นี่เพื่ออะไร”
สมาชิกทุก
“เรามาประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่อฝึกภารดรภาพและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อพัฒนากิจกรรม
คนพูดพร้อม
องค์การนักวิชาชีพ อันเป็นหน้าที่ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกคน ”
กัน
นายกองค์การ - ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) “ขอเชิญสมาชิกทุกท่านนั่งลงได้”
- “หวังว่าทุกคนคงได้รับความสาเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้”
นายกองค์การ - “เลขาฯ แจ้งวาระการประชุม”
เลขานุการ
- “การประชุมวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่ได้กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้”
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕…

-๓๒-

นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
นายกองค์การ
เลขานุการ

นายกองค์การ
นายทะเบียน

นายกองค์การ
นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
เหรัญญิก

นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
ประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
- “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เลขานุการฯ” แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่กาหนดไว้
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องนายกแจ้งที่ประชุมทราบ
- เรื่องที่นายกแจ้งให้สมาชิกทราบต้องเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตที่เกี่ยวกับองค์การหรือสมาชิก
- “เลขานุการฯ แจ้งวาระการประชุมต่อไป”
- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม …………..ไม่มี…………….
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง …………..ไม่มี……………..
จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
- ๔.๑ เรื่องแจ้งจานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับ..........(ภาค/ชาติ)...........ครั้งที่....................ประจาปีการศึกษา..................................
- นายทะเบียนโปรดแจ้งจานวนสมาชิกที่เข้าประชุมในครั้งนี้
- “สมาชิกเข้าประชุมมีดังนี้”
1. คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ..........(ภาค/ชาติ).......
จานวน.....................คน
2. สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษา ละ ๔ คน
จานวน.....................คน
3.ครูที่ปรึกษา
จานวน.....................คน
4.รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
จานวน.....................คน
5.คณะกรรมการควบคุมและดาเนินงาน
จานวน.....................คน
รวมทั้งสิ้น
จานวน...................คน
- “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)” นายทะเบียน
- เลขานุการ แจ้งเรื่องต่อไป
๔.๒ เรื่องฐานะการเงินขององค์การ
“เหรัญญิกแจ้งฐานะทางการเงินขององค์การ”
“นายกฯ (ครับ/ค่ะ) ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับ ในการจัดประชุมในครั้งนี้ มีรายละเอียด
ดังนี้”
๑. เงินงบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จานวน.......................บาท
๒. เงินลงทะเบียนจากนักศึกษาองค์การฯ คนละ……….. บาท
จานวน…………………….คน
๓. เงินลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา และรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
คนละ................บาท จานวน.......................คน
จานวน……………………บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน......................บาท
- ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เหรัญญิก เลขานุการ โปรดแจ้งเรื่องต่อไป
- ๔.๓ เรื่องการประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมมีดังนี้ (ตัวอย่างเช่น)
1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.................
(ภาค/ชาติ).............ประจาปีการศึกษา.....................
2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
/3.การแข่งขัน…

-๓๓-

นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
เลขานุการ
นายกองค์การ
นายกองค์การ

ปฏิคม
พิธีกร
ประธาน
ปฏิคม
เลขานุการ

๓. การแข่งขันทักษะพื้นฐาน
๔. กิจกรรมการสอน ๑๐๘ อาชีพ
๕. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
๖. กิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่น
๗. กิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติองค์การมาตรฐานดีเด่น
๘. กิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณดีเด่น
ฯลฯ
- “ขอขอบคุณมาก (ครับ/ค่ะ)” ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ โปรดแจ้งเรื่องต่อไป
- ๔.๔ เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ...........(ภาค/ชาติ)............ประจาปีการศึกษา...........................
- เลขานุการ แจ้งสมาชิกทราบ
- การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
..... (ภาค/ชาติ)........ประจาปีการศึกษา..........จะดาเนินการในวันที่........เดือน................พ.ศ
.......... เวลา……………………………..…น. ณ................................(สถานที่เลือกตั้ง).................
- “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)”
- เลขานุการ โปรดแจ้งเรื่องต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา .......ไม่มี.........
- เลขานุการ โปรดแจ้งเรื่องต่อไป
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ พิธีมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
องค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ประจาปีการศึกษา.........
- “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)”
ในรอบปี ก ารศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารประเมิ น สมาชิ ก ดี เ ด่ น โครงการภายใต้ ก ารนิ เ ทศ
หลั กสู ตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช าชีพชั้นสูง การประเมิน องค์การ
มาตรฐานดี เด่ น ระดั บ รางวัล เหรีย ญทอง รางวัล เหรียญเงิน และรางวัล เหรีย ญทองแดง ของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ขนาด และขนาดเล็ก และการประเมิน องค์การมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ฯ เพื่ อ เป็ น เกี ย ร ติ แ ก่ ผู้ ที่ ได้ รั บ ร า ง วั ล ใน
ครั้ ง นี้ (กระผม/ดิ ฉั น ) ขอกราบเรี ย นเชิ ญ ประธานในพิ ธี ได้ ใ ห้ เกี ย รติ ม อบเกี ย รติ บั ต รแก่
องค์ก ารมาตรฐาน ที่ ผ่ านการประเมิ น องค์ ก ารมาตรฐานดี เด่ น รางวั ล สมาชิก ดี เด่ น โครงการ
ภายใต้ ก ารนิ เทศหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
ชั้ น สู ง พร้ อ มกล่ า วเปิ ด การประชุ ม วิ ช าการองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
ระดับ...(ภาค/ชาติ)....ครั้งที่..........และขออนุญาตให้พิธีกรอ่านรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้
(ครับ/ค่ะ)
เชิญประธานในพิธี บนเวทีเพื่อมอบเกียรติบัตร
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ครบทุกรางวัล
มอบเกียรติบัตร
เมื่อประธานมอบเกียรติบัตรเสร็จแล้ว (นาประธานในพิธีกลับเข้าประจาที่นั่งรับรอง)
วาระการประชุมในวันนี้ได้แจ้งครบแล้ว ขอให้นายก สั่งพักการประชุมเพียงเท่านี้ ครับ/ค่ะ)

/นายก…

-๓๔นายกองค์การ ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) นับจากนี้ในช่วงห้าวันที่เราได้มาประชุมกัน ณ ที่แห่งนี้ (ดิฉัน/ผม) ขอให้
ผู้ น าทุ ก คนได้ ตั้ งใจเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยความพร้ อ มเพรี ย ง เก็ บ เกี่ ย วประสบการณ์ ที่ ดี แ ละมี
คุ ณ ค่ า เพื่ อ น าก ลั บ ไป พั ฒ น า ข อ งต น เอ งให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ต่ อ ไป (ดิ ฉั น /ผ ม ) ข อ พั ก ก าร
ประชุมไว้เพียงเท่านี้ (ครับ/ค่ะ)
(เคาะค้อน ๒ ครั้ง) (เปิดเพลงมาร์ชองค์การรวม)
นายกองค์การ - นายกองค์การและคณะกรรมการองค์การฯ ระดับ.....(ภาค/ชาติ).......ตั้งแถวหน้าท่านประธาน
(ทาความเคารพ) เรียนเชิญประธานและคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมและการแสดง
นิทรรศการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นิทรรศการสมาชิกดีเด่น
- เสร็จพิธี นายกองค์การและคณะกรรมการดาเนินงานองค์การฯ ส่งประธานกลับ
พิธีกร
- ขอบคุณท่านประธาน สมาชิกองค์การฯ นัดหมายที่ประชุม
----------------------------------------------------------

ข้อ ๘๗ พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ
พิธีปิด
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย






พิธีกร
บริกร

ระดับ................ครั้งที่...............
วัน..................ที่................เดือน........................................พ.ศ.....................................
ณ .......................................... จังหวัด.................................................
---------------------------------------------------------------------สมาชิกองค์การทุกคนพร้อมกัน ณ...............................................................................................
จังหวัด.............................................................................. ...........................................................
คณะกรรมการทุกฝ่ายผู้มีเกียรติประจาที่
คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ............................
ตั้งแถวรอรับประธานบริเวณด้านหน้าทางเข้า
ชื่อ -สกุ ล ………………(ประธานในพิ ธี)…......................ต าแหน่ ง ………………..……… ประธานในพิ ธี
เดินทางถึงบริเวณพิธี(ด้านหน้าหอประชุม)
นายกองค์การฯ กล่าวต้อนรับ และกลัดช่อดอกไม้ให้ประธานในพิธี
- นายกองค์การฯ และคณะกรรมการดาเนินงานองค์การฯ นาประธานเข้าสู่บริเวณพิธีปิด
- “เคารพประธาน - ทั้งหมด - ตรง” (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์)
- นายกฯ และปฏิคม ส่งท่านประธาน ไปยังที่นั่งรับรอง
- เสิร์ฟน้า
- นายกองค์การและคณะกรรมการดาเนินงานฯ รายงานตัวต่อหน้าท่านประธานในพิธี (มอบสูจิ
บัตรและของที่ระลึ กให้ แก่ ประธานในพิธี ) เสร็จแล้วทาความเคารพประธานจากนั้นกลับเข้า
ประจ าที่ ณ ที่ กาหนดไว้ เพื่ อ ชมการแสดงความสามารถของผู้ ช นะเลิ ศ การแข่งขัน ทั กษะ
พื้นฐาน
/พิธีกร…

-๓๕พิธีกร

- ลาดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี รับชมการแสดงของผู้ชนะเลิศ
๑………………………………………………………………………………………….
๒…………………………………………………………………………………………
๓…………………………………………………………………………………………
ฯลฯ
พิธีกร
- ลาดับต่อไป ขอเรียนเชิญนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ......................
ประจาปีการศึกษา......................... ดาเนินการประชุม ในวาระที่เหลือต่อไป ครับ/ค่ะ
- นายกองค์การ นาคณะกรรมการดาเนินงานฯ เดินไปตั้งแถวที่หน้าประธาน
- ทาความเคารพประธานในพิธี และเดินไปแสดงความเคารพหน้าโต๊ะหมู่บูชา
- เข้าประจาแท่น ประจาตาแหน่ง
นำยกองค์กำร เคำะค้อน ๒ ครั้ง
“สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ.......................................ทั้งหลาย
(ผม/ดิฉัน) ขอดาเนินการประชุมในระเบียบวาระ ต่อจากวันที่.............เดือน..............พ.ศ............
เพื่อประกอบพิธีปิด การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ..........ครั้งที่..........ประจาปีการศึกษา..................ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนอยู่ในความสงบ
ตามระเบียบวาระของการประชุม
นายกองค์การ - เลขานุการแจ้งเรื่องการประชุม ต่อไป”
เลขานุการ - นายก (ครับ/ค่ะ) “ระเบียบวาระการประชุมเพื่อประกอบพิธีปิดในวันนี้ ประกอบด้วย”
- ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.๑ เหรัญญิกแจ้งรายรับ-รายจ่าย ของการประชุมและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
เหรัญญิก
- นายกฯ (ครับ/ค่ะ) รายรับ-รายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้
รายรับ
จานวน..................บาท
รายจ่าย เป็นค่าวัสดุ จานวน..........................บาท ดังนี้
๑. ค่าวัสดุดาเนินการ
จานวน.................บาท
๒. ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์
จานวน.................บาท
๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม
จานวน.................บาท
๔. ค่าโล่รางวัล เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก จานวน.................บาท
๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน
จานวน.................บาท
๖. ค่าดาเนินการในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
และทักษะพื้นฐาน
จานวน.................บาท
๗. ค่าใช้จ่ายในพิธีการ
จานวน..................บาท
๘. ค่าจัดและตกแต่งสถานที่
จานวน ................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน ................บำท
ในการจัดงานในครั้งนี้ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่การดาเนินงานนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
นายกองค์การ - ขอบคุณ(ครับ/ค่ะ)เหรัญญิก
“เลขานุการ แจ้งเรื่องต่อไป”
เลขานุการ 6.๒ ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการจัดกิจกรรม
/ประชาสัมพันธ์…

-๓๖ประชาสั ม พั น ธ์ - นายก(ค่ ะ /ครั บ ) ผลการจั ด กิ จ กรรมการแข่ งขั น ทั ก ษะวิ ช าชี พ และทั ก ษะพื้ น ฐาน ท าการ
แข่ งขั น เป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ งผลการประกวด การแสดง และการแข่ งขั น ทุ ก กิ จ กรรมทาง
อาชี ว ศึ ก ษา.......(เจ้ า ภาพ)..........จะได้ ส รุ ป และรายงานให้ ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษาทราบ เพื่ อ แจ้ ง สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ทราบต่ อ ไป ส าหรั บ การ
ประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง
ถื อ ว่ า เป็ น ความส าเร็ จ สู ง สุ ด ในด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข องอาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด .... ......
(เจ้าภาพ)..............ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ครับ ท่านนายก
นายกองค์การ - ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) ประชาสัมพันธ์
นายกองค์การ “เลขานุการแจ้งเรื่องต่อไป”
เลขานุการ 6.๓ พิธีมอบเครื่องหมายประจาตาแหน่ง ให้ แก่คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ......................ประจาปีการศึกษา..............................................
นายกองค์การ - ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เลขานุการ
นำยกองค์กำร เคำะค้อน ๒ ครั้ง (เพื่อให้เพื่อนสมำชิกอยู่ในควำมสงบตำมระเบียบของกำรประชุม)
พิธีกร
- ลาดับต่อไป เป็นพิธีมอบเครื่องหมายประจาตาแหน่ง และหนังสือสาคัญให้กับคณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ.............ประจาปีการศึกษา.........
นายกองค์การ “เลขานุการ แจ้งเรื่องต่อไป”
เลขานุการ 6.๔ พิธีเชิญธงองค์การ ลงจากเวที
นายกองค์การ - ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เลขานุการ กราบเรียนท่านประธานที่เคารพพิธีเชิญธงองค์การ ลงจากเวที
ขออนุญาตทาหลังจากปิดประชุมสมัยสามัญ ครับ/ค่ะ
นายกองค์การ “เลขานุการ แจ้งเรื่องต่อไป”
เลขานุการ - นายกองค์การ (ครับ/ค่ะ) บัดนี้หมดวาระการประชุมที่กาหนดไว้แล้ว ยังเหลือมอบเกียรติบัตรแก่
คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจาปี ………………..มอบ
ช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ประจาปีการศึกษา.............มอบโล่รางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พื้นฐาน และการมอบธงองค์การให้กับเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไป ซึง่ ได้แก่..................จึง
ขออนุญาตท่านประธาน ได้ดาเนินการหลังการปิดประชุมสมัยสามัญ เป็นตามลาดับต่อไป ครับ/ค่ะ
นายกองค์การ - ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เลขานุการ
นายกองค์การ - “สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ..................................................................”
(ถ้ามีให้เลขาฯ จดบันทึกไว้เพื่อจัดทาวาระการประชุมครั้งต่อไป ถ้าไม่มี นายกฯ กล่าวต่อดังนี้)
“หากสมาชิกท่ านใดไม่มี ข้อสงสั ย (ผม/ดิฉัน ) ขอปิ ดการประชุมวิช าการองค์ก ารนั กวิช าชีพ ใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ................. ครั้งที่........... ประจาปีการศึกษา...................................
ก่อนที่เราจะเลิกการประชุมในวันนี้ (ผม/ดิฉัน) ขอให้พวกเราทุกคนจงมีความสามัคคีกัน จงมีความ
ขยันหมั่นเพียร จงเป็นมิตรที่ดีต่อกัน และขอให้พวกเราจงมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการดาเนิน
ชีวิตสมาชิกองค์การนักวิชาชีพที่รักทุกท่าน โปรดกล่าวคาปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า”
(ใช้ค้อนเคำะโต๊ะ ๑ ครั้ง) (สมาชิก ทุกคนยืนตรง หันหน้าสู่เวทีและคาปฏิญาณตนพร้อมกัน)
“เราขอปฏิญ าณตนต่อหน้ าพระรัตนตรัย / และสิ่งศักดิ์สิ ทธิ์ทั้งหลายณ ที่นี้ว่า / เราจะมีค วาม
จงรักภักดี ต่อชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ / และรัฐธรรมนูญ / ด้วยชีวิตและจิตใจที่มั่นคง / เรา
จะช่วยกันสร้างสรรค์ / เราจะช่วยกันต่อสู้เพื่อความสาเร็จของการพัฒนาชาติของเรา / และพัฒนา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของเรา/ให้เจริญก้าวหน้า สืบไป”(เคาะค้อน ๑ ครั้ง)
“(ผม/ดิฉัน) ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ ประจาปีการศึกษา...................... ณ บัดนี้ ครับ /ค่ะ ”
/(เคาะค้อน…

-๓๗(เคำะค้อน ๒ ครั้ง) (คณะกรรมการดาเนินงานทุกคนทาความเคารพที่ประชุม แล้วเดินออกจากแท่น
พูดกลับ จุดที่กาหนดไว้)
พิธีกร
- ลาดับต่อไป เป็นพิธีเชิญธงองค์การลงจากเวที (เปิดเพลงมาร์ชองค์การ)
พิธีกร
- กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ประจา ณ แท่นพิธีปิด
ปฏิคม
- เชิญท่านประธานประจาแท่นพิธี
นายกองค์การ - กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี
พิธีกร
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับโล่รางวัล ดังเอกสารแนบ จนครบทุกรางวัล
ประธาน
- มอบโล่รางวัล
ประธาน
- กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการประชุม
ปฏิคม
- เมื่อประธานกล่าวจบแล้ว (นาประธานในพิธีกลับเข้าประจาที่นั่งรับรอง)
พิธีกร
- ลาดับต่อไปเป็นการส่งมอบธงองค์การฯ ให้กับเจ้าภาพที่จะดาเนินการจัดประชุมครั้งต่อไป
ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารองค์การฯ ระดับ............................ และขบวนธง
สัญลักษณ์การประชุม ที่จะส่งมอบขึ้นบนเวที
- รับชมการแสดง (ถ้ามี)
พิธีกร
- เชิญประธานขึ้นทาพิธีมอบธง (นายกส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพปัจจุบัน เจ้าภาพปัจจุบันส่ง
มอบให้กับประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ ระดับ....................ประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การฯ ระดับ............ ส่งให้ประธานในพิธี ประธานในพิธีส่งมอบให้กับเจ้าภาพ
ปฏิคม
- เชิญประธานขึ้นบนเวที ณ จุดที่กาหนด
ประธำน
พิธีส่งมอบธงองค์กำร
พิ ธี ก ร
- กราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า นประธานและคณะกลั บ หลั ง หั น ถวายความเคารพต่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถวายคานับ (เพลงสรรเสริญพระบารมี)
พิธีกร
- ทั้งหมดตรง (เพลงสรรเสริญพระบารมี)
(คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ประจาปีการศึกษา ................/............. ครูที่ป รึกษา
และคณะกรรมการควบคุมกิจกรรม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านประธานในพิธี)
- คณะกรรมการดาเนินงาน/ครูที่ปรึกษาส่งประธานกลับ
พิธีกร
- “ขอขอบท่านประธานในพิธี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด
ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน คณะครู ตลอดจนสมาชิกองค์การทุกคน ที่ได้เข้าร่วม
งานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ................ ครั้งที่......................
และขอขอบคุณ อาชีวศึกษาจังหวัด........................... โดยเฉพาะวิทยาลัย ………………….……………….
ที่อานวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ
ทุกท่าน ครับ/ค่ะ”
--------------------------------------

-๓๘ข้อ ๘๘ พิธีเปิดงานระดับภาค/ชาติ (แบบสากล)
กำหนดกำรพิธีเปิดงำนประชุมวิชำกำรองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ............................
ประจำปีกำรศึกษำ........................(แบบสำกล)
วัน.................ที่.....................เดือน............................พ.ศ..................
ณ............................................................. จังหวัด...............................
--------------------------------------------------------------เวลา............น. - ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ
...................................................
เวลา..............น. - คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ............ (ภาค
ชาติ)..............เตรียมความพร้อม ณ บริเวณพิธี
เวลา.............น. - ชื่อ-สกุล....................(ประธานในพิธี)...........................ตาแหน่ง..................................ประธานในพิธี
เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- นายกองค์การ ให้การต้อนรับและกลัดช่อดอกไม้/ปูเก้แก่ให้ท่านประธาน
และผู้มีเกียรติ
- นายกองค์การ นาประธานในพิธีและผู้มีเกียรติมาพักที่นั่งรับรอง
- เจ้าหน้าที่เสิร์ฟน้า
- นายกองค์การ มอบสูจิบัตรและของที่ระลึก
- นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ.....................................
ประจาปีการศึกษา.........................นาคณะกรรมการรายงานตัวต่อท่านประธานในพิธี
- ................................(ผู้ว่าราชการ/ผู้แทน)................................................................. กล่าวต้อนรับ
ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานในนามของชาวจังหวัด.......................................................................
- ................................................................................................ ตาแหน่ง..............................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ............(ภาค/ชาติ)..............................กล่าวรายงาน
- ................................................................... นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับ.......(ภาค/ชาติ).......ประจาปีการศึกษา...........กล่าววัตถุประสงค์
ของการจัดงาน
พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ปวช. และ ปวส. (Star Vec)
พิธีกร -นาเข้าสู่บทนาของพิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นพร้อมบิดา มารดา/ครูที่ปรึกษา
พิธีกร - ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ในครั้งนี้ ดังๆ อีกครั้ง ค่ะ/ครับ
พิ ธี ก ร - ล าดั บ ต่ อ ไปขอกราบเรี ย นเชิ ญ ท่ า น - ชื่ อ -สกุ ล ...............(ประธานในพิ ธี )......................ต าแหน่ ง
...............................................ขึ้นบนเวที เพื่อมอบโล่รางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
องค์การมาตรฐานดีเด่น และเกียรติบัตรแด่ผู้มีอุปการคุณ ต่อการจัดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย และกล่าวเปิดงาน ขอกราบเรียนเชิญครับ
ปฏิคม - (เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที ณ จุดที่กาหนด)
ประธาน - ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่สมาชิกดีเด่น องค์การมาตรฐานดีเด่น และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้มีอุปการ
คุณต่อการจัดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประธาน - กล่าวเปิดงานและทาพิธีเปิดตามรูปแบบของเจ้าภาพกาหนดไว้
พิธีกร - กล่าวขอบคุณ ประธานในพิธี
/ปฏิคม…

-๓๙ปฏิคม
พิธีกร

- เชิญประธานในพิธีลงจากเวที ณ ที่นั่งรับรอง
- ลาดับต่อไปขอเชิญทุกท่านชมการแสดงพิธีเปิดการจัดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ ครั้งที่..............ประจาปีการศึกษา....................... (ครับ/ค่ะ)
- การแสดงของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ชุด...............................โดย........................................................................
ชุด................................โดย........................................................................
- ผู้อานวยการวิทยาลัย………….(เจ้าภาพ)...............มอบของที่ระลึก
- เสร็จพิธีเปิด

ข้อ ๘๙ พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค/ชาติ
กำหนดกำรพิธีต้อนรับตำมธรรมเนียมท้องถิ่น
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ....... ครั้งที่ .................
วันที่ ...... เดือน ........................... พ.ศ. .....................
ณ ......................................................
เวลำ
กำหนดกำร
………… น. จัดเตรียมขบวนบายศรีสู่ขวัญ บริเวณ หน้าห้องประชุม
………… น. สมาชิกองค์การทุกคนจัดเตรียมสถานที่และนั่งตามแบบที่จัดไว้ใน
ห้องประชุม
พิธีกรเชิญประธานในพิธี คณะครูที่ปรึกษาเข้าประจาที่ภายใน
บริเวณพิธี
ขบวนบายศรีเคลื่อนเข้าห้องประชุม

ขบวนบายศรีถึงบริเวณหน้าเวที ภายในห้ องประชุม ผู้แห่บายศรี
นาบายศรีขึ้นวางบนโต๊ะ
………… น. พิธีกรเชิญหมอขวัญเข้าประจาที่

หมำยเหตุ
ทีมนันทนาการ
(นักศึกษาผู้รับผิดชอบ
เชิญประธานในพิธี)
(ครูและนักศึกษา
ที่รับผิดชอบขบวน
บายศรีควบคุมเสียงและ
แสง)

………… น.

นักศึกษาที่รับผิดชอบ
เชิญหมอขวัญ

………… น. หมอขวัญเริ่มพิธี (ฉบับย่อ)
………… น. หมอขวัญประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อย
- หมอขวัญผูกข้อมือให้กับประธานในพิธี
- คณะครูผู้ที่จะผูกข้อมือให้สมาชิก เดินขึ้นสู่เวที
- หมอขวัญผูกข้อมือให้กับครูที่จะผูกข้อมือให้กับสมาชิกองค์การเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล และรับด้ายขวัญจากหมอขวัญเพื่อนามาผูกข้อมือ
ให้สมาชิก
………… น. สมาชิกองค์การผูกข้อมือจนครบทุกคน
ครูที่รับผิดชอบเตรียม
-เสร็จพิธีแถวนักศึกษาผูกข้อมือ
………… น. พิธีกร/คณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมดาเนินกิจกรรมต่อ
/หมายเหตุ…

-๔๐หมำยเหตุ สถานที่และพิธีการ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ข้อ ๙๐ พิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญางานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/
ชาติ
ขั้นตอนพิธีจุดประกำยแสงแห่งปัญญำ
งำนประชุมองค์กำรนักวิชำชีพฯ
ลำดับ
กิจกรรม
เพลง
* เตรียมควำมพร้อม
** นัดหมำยเรื่องสำคัญ
** ขอให้ปิดเครื่องมือถือ
** ขอควำมกรุณำอยู่ในควำมสงบ
๑ - ประธานในพิธี คณะครู สมาชิกองค์การยืนเข้าแถวตาม
๑.ดวงเดือน
รูปแบบ โดยมีโต๊ะวางเทียนแห่งปัญญาอยู่กลางวง (สามารถ องค์การ
เปิดช่องให้ขบวนเดินผ่านได้)
๒ พิธีกร กล่ำวนำเข้ำสู่พิธีกำร
“ เทียนแห่งปัญญาเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้อัญเชิญไฟ
แสงสว่างจากสถานที่....................................
(ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจาท้องถิ่น)……………………………..………
ให้ความโชติช่วงแก่องค์การนักวิชาชีพ เพื่อให้ทุกคน
มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป เพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธี
จุดเทียนแห่งปัญญา ..................................ขบวนเทียนแห่ง
ปัญญา”
* ในขณะที่ขบวนเทียนแห่งปัญญาเข้ามาสู่ห้องพิธี ขอให้ทุก
คนตั้งใจ สร้างสมาธิอันบริสุทธิ์ เพื่อรับศิริมงคลเข้าสู่ตนเอง
๓ ตัวแทนสมาชิกกล่าวคำเตือนใจให้คิด
“ ท่ามกลางความมืดของราตรี ณ ที่แห่งนี้………….อดีตที่
ผ่านมาจะเป็นบทเรียนสอนเรา ”
(เมื่อเริ่มกล่าวคาเตือนใจ ขบวนเกียรติยศเคลื่อนเข้าสู่ห้อง
พิธี)
๔ - นายกองค์การ (ปัจจุบันและใหม่ )
พร้อมกองเกียรติยศ นาขบวนเกียรติยศเข้ามาสู่ห้อง
-นายกองค์การ (ปัจจุบัน) ถือเทียนที่จุดไฟจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และนายกองค์การ (ใหม่) ถือเทียนมงคล (ไม่จุดไฟ) เดินเข้าสู่
บริเวณพิธี
๕ กองเกียรติยศตั้งแถวหน้าประธาน
- นายกองค์การ(ปัจจุบัน)มอบเทียนที่มีไฟให้ประธาน
- นายกองค์การ(ปัจจุบัน)รับเทียนจากทีมงาน
- กองเกียรติยศเดินไปเข้าแถวตามรูปแบบ
- นายกองค์การ (ใหม่) ยืนด้านซ้ายมือประธาน
- นายกองค์การ (ปัจจุบัน) ยืนด้านขวามือประธาน

ไฟ
-

ดับไฟ
ดับไฟ

ดับไฟ

ดับไฟ

ดับไฟ

/ลาดับ 6…

-๔๑๖

พิธีกรกล่ำวเชิญประธำนจุดเทียนแห่งปัญญำ
“ ขอเรียนเชิญท่านประธาน ได้จุดเทียนแห่งปัญญาเพื่อ
เป็นศิริมงคลแก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ”

๒.กลอน
“เทียน”

ดับไฟ

๗

- ประธานเดินไปจุดเทียนแห่งปัญญากลางห้อง
- ประธานกลับเข้าที่
- ประธานจุดเทียนต่อให้นายกองค์การ (ใหม่) ด้าน
ซ้ายมือประธาน
- ประธานจุดเทียนต่อให้นายกองค์การ (ปัจจุบัน) ด้าน
ขวามือประธาน

-

ดับไฟ

๘

- นากยกองค์การ (ปัจจุบัน - ใหม่) จุดเทียนต่อให้
สมาชิก
- สมาชิกจุดเทียนต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกคน

-

ดับไฟ

๙

- สมาชิกอ่านคำคมตามลาดับ ( ๘ ข้อ )
ในระหว่ำงสมำชิกจุดต่อเทียน

-

ดับไฟ

๑๐

พิธีกร อ่ำนกลอนเพื่อเข้ำสู่เพลงชีวิตกับควำมหวัง
“ เส้นทาง ของชีวิต ลิขิตได้ ด้วยตนเอง
สุขทุกข์ หรือครื้นเครงอย่าหวั่นเกรง สู้ต่อไป ”

๓. ชีวิตกับ
ความหวัง

ดับไฟ

๑๑

พิธีกร อ่ำนกลอนเพื่อเข้ำสู่เพลงองค์กำรคือชีวิต
“ ชาวองค์การ เรียนเล่น ให้สนุก
สร้างเสริมสุข กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
ฝากชื่อเสียง ความดีงาม ทุกคืนวัน
รักคงมั่น องค์การ มิรู้เลือน ”
พิธีกร อ่ำนกลอนเพื่อเข้ำสู่เพลงค่ำน้ำนม
*** “ พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา
รวมคุณค่านี้ได้แก่...แม่เราเอง(ยังมีต่อ) ”
พิธีกร อ่ำนกลอนเพื่อเข้ำสู่เพลงครูคือผู้ให้
“ กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี้
เทียนริบหรี่ดวงหนึ่งพึงทอแสง
จากดวงหนึ่งจุดต่อไปไฟจึงแรง
แม้ลมแกล้งก็มิหวั่นอันตราย
(ยังมีต่อ) ”

๔. องค์การคือ
ชีวิต

ดับไฟ

๑๒

๑๓

๕. ค่าน้านม
(ขั้นตอนนี้
นาเข้าสู่การ
พิจารณาควรมี
หรือไม่)
๖. ครูคือผู้ให้

ดับไฟ

/ลาดับ 14…

-๔๒๑๔

พิธีกร เชิญประธำนนำเทียนไปปักที่โต๊ะเทียนปัญญำกลำง
ห้อง
“ ขอเชิญท่านประธานได้ปักเทียนมงคลค่ะ ”
“ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูคณะกรรมการปี....
(ปัจจุบัน)....... และ ปี ......(ถัดไป)..... เป็นตัวแทนกับ สมาชิก
ทุกคนปักเทียนค่ะ ”
- ทุกท่านนาเทียนปักเรียบร้อยแล้วจึงเปิดไฟ

๑๕

พิธีกรกล่าวเชิญประธานให้โอวาท
ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทค่ะ / ครับ
- ประธานให้โอวาท
พิธีกรกลอน เพื่อกล่ำวนำเข้ำสู่เพลงใจประสำนใจ
“ยำมใดที่พวกท่ำนมีปัญหำ..... ยำมใดที่ท่ำนต้องพบควำม
มืดมน ในกำรดำเนินชีวิต……..”
“คณะกรรมาการวิชาชีพ ขอให้ทุกคนรวมดวงใจเป็นหนึ่ง
เดียว เพื่อสร้างพลังมุ่งมั่นความสาเร็จ แด่องค์การของเรา ”

๑๖

๑๗

๗. คิดถึงกัน

ดับไฟ

-

ดับไฟ

๘. กลอน
เตือนใจ
๙.ใจประสาน
ใจ
๑๐.อาลา
องค์การ
๑๑.คาสัญญา

เปิดไฟ

พิธีกรหรือกรรมการฝ่ายควบคุม
- นัดหมาย
- สวดมนต์
- เพลงสรรเสริญพระบารมี
- เข้านอน

/เตือนใจ….

-๔๓เตือนใจให้คิด
ท่ามกลางความมืดของราตรี ณ ที่แห่งนี้ แสงเทียนแห่งปัญญา ได้เริ่มต้นสว่างไสวขึ้นแล้ว... เป็นแสง
สว่ า งแห่ ง ปั ญ ญา ที่ จ ะช่ ว ยให้ พ วกเราท่ า นทั้ ง ห ลาย หลุ ด พ้ น จากความมื ด มิ ด ของราตรี ก าล และอวิ ช ชา
จากที่ไม่รู้ความเป็นผู้รู้ในที่สุด
ยามใดที่พวกท่านมีปัญหา..... ยามใดที่ท่านต้องพบความมืดม ในการดาเนินชีวิต ขอจงหยิบเทียนแห่ง
ปัญหาเล่มนี้ ขึ้นมาจุดครั้งหนึ่ง เพื่อพวกท่านจะได้ระลึกว่า.... ครั้งหนึ่งพวกท่านเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อร่วมกัน
ต่อสู้กับความยากลาบากนานัปการ จนพวกท่านประสบความสาเร็จอันยิ่งใหญ่มาแล้ว จงอย่าได้ย่อท้อต่อชีวิต...หาก
วันใดท่านพลาดล้มลงจงพยุงตัวลุกขึ้นใหม่อีกครั้งให้จงได้...แต่หากว่าท่านลุกขึ้นไม่ไหวหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
โปรดใช้สติหยุดคิดอย่างรอบคอบว่า รัศมีรอบกายของท่าน ห่างออกไปนั้น ยังมีกัลยาณมิตร คือ เพื่อนองค์การนัก
วิชาชีพ ที่เข้าใจและห่วงใยท่าน คอยเอาใจใส่ พร้อมที่จะให้กาลังใจ และยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงท่านให้ยืนขึ้นได้อย่าง
มั่นคง และก้าวเดินต่อไปสู่หลักชัยแห่งชีวิต ด้วยความมั่น ใจ และมั่นคงเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อดีตที่ผ่าน
มาจะเป็นบทเรียนสอนเรา...
เทียน
กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี้
เทียนริบหรี่ดวงหนึ่งพึงทอแสง
จากดวงหนึ่งจุดต่อไปไฟจึงแรง
แม้ลมแกล้งก็มิหวั่นอันตราย
แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต
ส่องความคิดความรู้ครูทั้งหลาย
จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย
จุดประกายการศึกษามหาชน
เทียนยอมร้อนยอมไหม้เพื่อให้แสง
ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่น
น้าตาเทียนเทียบค่าน้าตาคน
อุทิศตนมิได้หวังในรางวัล
เทียนคือครูผู้ให้ไฟชีวิต
ให้ความรู้คู่คิดแก่ศิษย์ขวัญ
จงให้แสงแรงกล้าร่วมฝ่าฝัน
จงพร้อมกันจุดบูชาค่าของครู
จากหนังสือ “ ดอกไม้ใกล้หมอน ”
นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณชาดา

/ท่ามกลาง….

-๔๔ท่ำมกลำงควำมมืดมน
ท่ามกลางความมืดมนของราตรี ณ ที่แห่งนี้ แสงเทียนแห่งปัญญาได้เริ่มสว่างไสวขึ้นแล้ว... เป็นแสงสว่าง
แห่งปัญญา ที่จะช่วยให้พวกเราท่านทั้งหลาย หลุดพ้นจากความมืดมนของราตรีกาล และอวิชชาที่ไม่รู้สู่ความเป็น
ผู้รู้ในที่สุด
เปลวเทียน ละลายแท่ง
เพื่อเปล่งแสง อันราไพ
ส่องแสง สว่างไสว
เหมือนดวงใจ ร่วมผูกพัน
สร้างสรรค์สังคมไทย
ด้วยหัวใจไม่แปรผัน
การเรียน เฝ้าเพียรหมั่น
ด้วยความมุ่งมั่น อนาคตเรา
แสงเทียน ที่สว่าง
ช่วยนาทางพ้นความเขลา
ขจัดชั่ว
สิ่งมัวเมา
ที่คอยเฝ้าเผาวิญญาณ
แสงเทียน ช่วยดลใจ
เยาวชนไทยร่วมฟันฝ่า
ปลูกรัก ปลูกศรัธทา
ปลูกความกล้า คว้าเส้นชัย
รำยกำรกล่ำวคำคม ๘ข้อ
๑. รากฐานของตึก คืออิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา
๒. จะสูงจะต่า อยู่ที่ทาตัว จะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวทา
๓. คนโง่ จะพูดในสิ่งที่ตนรู้ แต่คนฉลาด จะรู้ในสิ่งที่ตนพูด
๔. จงรักษาความดี ประดุจเกลือ รักษาความเค็ม
๕. อย่าเศร้าใจ ในสิ่งที่แพ้ อย่าอ่อนแอ ในสิ่งที่ผิดหวังอย่าร้องไห้ เมื่อใจหมดกาลัง
จงเป็นดั่ง เหล็กกล้า ท้าทายคน
๖. กว่าจะฉลาด ก็พลาด ไปหลายสิ่ง กว่าจะรู้จริงจริง บางสิ่งต้องสูญเสียไป
๗. จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง จะยอมตาย หมายให้
เกียรติดารงจะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา
๘. ดาวดวงน้อย ร้อยพันดวง ยังโชติช่วงสว่างไสว
ใจดวงน้อย ร้อยพันใจ ฤา(ลือ)ไฉนจะไม่มีพลัง
ประมวลคำคม (สำหรับเลือกใช้ในพิธีจุดประกำยแสงแห่งปัญญำ)
โลกกลม ๆ ใบนี้ ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ
หลังพายุผา่ นไป ฟ้าย่อมสดใส
ของฟรีไม่เคยมีของดีไม่เคยถูก
หลังผ่านปัญหาจะรู้ว่าปัญหานัน้ เล็กนิดเดียว
อยู่ให้ไว้ใจ ไปให้คิดถึง
ไม่เป็นขุนนางน่ะได้แต่ไม่เป็นคนไม่ได้
คนเราต้องเดินหน้าเวลายังเดินหน้าเลย
มีแต่วันนี้ที่มีคา่ ไม่มีวนั หน้า วันหลังเมื่อวานก็สาย
ไม่ต้องสนใจว่าแมวจะสีขาวหรือดาขอให้จับหนูได้ก็
เกินแก้
พอ
พรุ่งนี้ก็สายเกินไป
ยิ่งมีใจศรัทธา ยิ่งต้องมีสายตาทีเ่ ยือกเย็น
อย่าหวังว่าจะได้รับความรักจากคนที่คุณรัก
ในโลกกลม ๆใบนี้ไม่มีคาว่าแน่นอน
เพราะคนที่คุณรักไม่ได้
คนเราเมื่อม้าตาย ก็ต้องลงเดิน
เพื่อนทั่วไปไม่เห็นคุณร้องไห้
ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาได้แต่อย่าริษยา พักได้
เพื่อนแท้มีหัวไหล่ไว้คอยซับน้าตาให้
แต่อย่าหยุด
เพื่อนทั่วไปถือขวดไวน์ติดมือมางานปาร์ตี้ของคุณ
เหตุผลของคน ๆ หนึ่งอาจไม่ใช่ของอีกคนหนึ่ง
เพื่อนแท้จะมาแต่หัววันเพื่อช่วยเตรียมงาน
ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวนั รู้ได้เลยว่าข้างหน้าเป็น
เพื่อนทั่วไปคาดหวังให้คุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอ
อย่างไร
เพื่อนแท้คาดหวังที่จะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปรักคุณ

/ก่อนเสมอ….

-๔๕หนทางอันยาวไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรก
ก่อนเสมอ
ปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งสิน้
จะเห็นค่าของความอบอุ่นเมื่อผ่านความเหน็บหนาว
มาแล้ว
อันตรายที่สุด คือการคาดหวัง
เริ่มต้นดีแล้วลงท้ายก็ต้องดีด้วย
อย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่
จงใช้สติอย่าใช้อารมณ์
เบื้องหลังความเข้มแข็งสมควรมีความอ่อนโยน
ไม่มีคาว่าบังเอิญในเรื่องของความรักมีแต่คาว่าตั้งใจ
ยินดีกับสิง่ ที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป

หมดทุกคน

เพลงประกอบพิธี จุดประกำยแสงแห่งปัญญำ
๑. ดวงเดือน องค์กำรฯ
โอ้ละหนอ องค์การเอย สุขฤดีที่เราเคย ได้สัมพันธ์ สมัครสมานชื่นบานมานานวัน
รักใคร่ผูกพัน รักใคร่ผูกพัน ฉันพี่น้องเลย (ซ้า)
เคยสุขล้าน้าคาพร่าเฉลย เอ้อ...........................เอ่ยวาจาฝากไว้ ไม่ลืมกัน
จะร่วมกิจนานาสารพันเพื่อธารงคงมั่นงาน องค์การ เอย(ซ้า)
** (ชาย) หวานชื่น ระรื่นนัก (หญิงรับ)
(ชาย) พบพักตร์ได้ชื่นจิต (หญิงรับ)
(ชาย) ฝันใฝ่อยากใกล้ชิด (หญิงรับ)
(ชาย) คู่คิดแรมห่าง
(หญิงรับ)
(พร้อม) ช่วยกันจัดสรรสร้าง องค์การให้เด่นไกล แม้ร่วมมือกันจริงๆ ทุกสิ่งจะสาเร็จได้
* โอ้ละหนอ ขอลาไกล ถ้าพบกันใหม่ โปรดทักทายเอย (ซ้า**)
๒. กลอน “ เทียน ”
กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี้
เทียนริบหรี่ดวงหนึ่งพึงทอแสง
จากดวงหนึ่งจุดต่อไปไฟจึงแรง
แม้ลมแกล้งก็มิหวั่นอันตราย
แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต
ส่องความคิดความรู้ครูทั้งหลาย
จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย
จุดประกายการศึกษามหาชน
เทียนยอมร้อนยอมไหม้เพื่อให้แสง
ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่น
น้าตาเทียนเทียบค่าน้าตาคน
อุทิศตนมิได้หวังในรางวัล

/เทียนคือ…

-๔๖เทียนคือครูผู้ให้ไฟชีวิต
ให้ความรู้คู่คิดแก่ศิษย์ขวัญ
จงให้แสงแรงกล้าร่วมฝ่าฝัน
จงพร้อมกันจุดบูชาค่าของครู
๓. ชีวิตกับควำมหวัง
เราได้เกิดมาหนึ่งหน
เราผจญเพื่อความหวัง
ทุกข์ประดัง เมื่อความหวัง พังทลาย
ลืมอดีตที่ขื่นขม
ทุกข์ระทมให้เลือนหาย
เหมือนนิยาย ผ่านฝันร้าย ที่อับเฉา
* แม้บางวันฝันชื่น
หรือบางคืนฝันเศร้า
ยิ้มระรื่นโลมเร้าคลายเศร้าใจ
ยังไม่สิ้นแห่งความหวัง
ชีวิตยังสดใสแจ่มใส
ทุกข์ทาไม สู้ต่อไป ในโลกเอย
(ซ้า) *
องค์การนั้นเป็นเช่นชีวิตเรา
เคยได้ร่วมสุขสันต์ทุกวันนั้นเป็นอาจินต์
ธงเมื่อถูกสายลมโบยสะบัดยังพัดพลิ้ว
ตัวแม้ต้องร้างไกล ใจยังอยู่คู่ขวัญยืน

๔. องค์กำรคือชีวิต
จะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิ้น
เคยร่วมกิน ร่วมนอน สะท้อนฤทัย
ปลิวเห็นอยู่ทุกคราวเมื่อเราได้มาชุมนุม
เรามิอาจรู้ลืมองค์การของเรา
๕ ค่ำน้ำนม

แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่กล่อมลูกน้อยนอน
เปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล
เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่นี่แหละหนาอะไร
มิใช่ใดหนา เพราะค่าน้านม
ควร คิดพินิจให้ดี
ค่าน้านมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้านม
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้านม ให้ลูกดื่มกิน
ค่าน้านมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้านมกิน ทดแทนไม่สิ้น พระคุณแม่เอย

/๖. ครูคือ…

-๔๗๖. ครูคือผู้ให้
เปลวเทียนต้านลมโหมกระหน่า ก็ยังเปล่งแสงแวววาม ถึงจะลู่ตามเมื่อลมพัดมา
เหมือนดวงใจที่แกร่งกล้า ของครูอาชีวศึกษา ต้องจากบ้านมาเพื่อทาหน้าที่ครู
ครูคือผู้นาทางให้ศิษย์รักมุ่งสู่หลักชัย ด้วยดวงฤทัยไม่วายแสนห่วง แม้เวลาลับล่วง
ถึงงานจะสุมหนักทรวง พวกเราทั้งปวงรักในอาชีพครู
* ครูมีหัวใจตั้งมั่น มีรักให้ศิษย์ทั่วกัน ไม่เคยคิดปันแบ่งไปให้ใคร รักที่ครูมอบให้คือรักศิษย์ด้วยดวงใจ
เป็นเส้นสายใยเชื่อมโยงกันมา
ดวงใจไม่เคยผันเปลี่ยน สอนศิษย์ด้วยความพากเพียร ถึงจะเป็นเพียงดั่งเทียน
น้อยค่าเราภูมิใจได้ว่า ศิษย์รักที่ฟูมฟักมาได้มีวิชาหากินทั่วเอย …( ซ้า) *
หมำยเหตุ (ท่อนจบเปลี่ยนเป็น)“ เราภูมิใจได้ว่า ศิษย์รักที่ฟูมฟักมาได้มีวิชาพัฒนำชำติเอย”
๗. คิดถึงกัน
โอ้เพื่อนเอย เราไม่เคยร้างกัน ฝากลมโลมขวัญ
เฝ้าคิดถึงกัน …… เฝ้าคิดถึงกัน…………ทุกคืน
อยู่แสนห่าง ใจอ้างว้าง ร้างไกล เราฝากดวงใจ
เฝ้าคิดถึงกัน……เฝ้าคิดถึงกัน…………ทุกคืน
๘. กลอนเตือนใจ
ยามใดที่พวกท่านมีปัญหา..... ยามใดที่ท่านต้องพบความมืดมน
ในการดาเนินชีวิต ขอจงหยิบเทียนแห่งปัญญาเล่มนี้ ขึ้นมาจุดครั้งหนึ่ง เพื่อพวกท่านจะได้ระลึกว่า.... ครั้งหนึ่งพวก
ท่านเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อร่วมกันต่อสู้กับ ความยากลาบากนานัปการ จนพวกท่านประสบความสาเร็จอัน
ยิ่งใหญ่มาแล้ว จงอย่าได้ย่อท้อต่อชีวิต...หากวันใดท่านพลาดล้มลงจงพยุงตัวลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง ให้จงได้...แต่หาก
ว่าท่านลุกขึ้นไม่ไหว หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โปรดใช้สติหยุดคิดอย่างรอบคอบว่า รัศมีรอบกายของท่าน ห่าง
ออกไปนั้น ยังมีกัลยาณมิตร คือ เพื่อนองค์การวิชาชีพ ที่เข้าใจและห่วงใยท่าน คอยเอาใจใส่ พร้อมที่จะให้
กาลังใจ และยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงท่านให้ยืนขึ้นได้อย่างมั่นคง และก้าวเดินต่อไปสู่หลักชัยแห่งชีวิต ด้ วยความมั่นใจ
และมั่นคงเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อดีตที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนสอนเรา...
๙. ใจประสำนใจ
มองแววตาทุกคนเปี่ยมสุขล้นระคนสุขสันต์ ยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสาน ไมตรีฉายมาดวงฤทัย
ทุกดวงถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธาปรารถนาในสิ่งเดียวกัน
ความคลางแคลงหายไป โลกสดใสคืนมาอีกคราฟ้า หลังฝนงามตาความมืดโรยรา มลายหายพลัน
มีแต่ความเข้าใจ อุ่นไอรักไมตรีต่อกันผ่าน มา นั้นลืมมันลบไป
*ร้องเถิดร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจ ลบรอยร้าวภายในอุราร้องเถิดร้องเพลงกัน จับมือกันไว้ดีกว่าหัน
หน้ามา เข้าใจกัน
อันคนเราทุกคนต่างเกิดมาควรพาพึ่งกัน มีไมตรีสัมพันธ์โลกนั้นสดใสจงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จรรโลง
ฤทัย จับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมายอนาคตเรา
๑๐. องค์กำรวิชำชีพอำลำ
อาลาจากไป เพื่อนจงเข้าใจแต่นี้.......................ไกลห่าง
ท่ามกลางทะเลน้าตา เฝ้าเพรียกเรียกหา ด้วยดวงใจภักดิ์.............รักเพื่อน
ขอจงอย่าเลือนเพื่อนเอย
/11.คาสัญญา….

-๔๘-

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๑๑. คำสัญญำ
ก่อนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่
โบกมือ อาลาสัญญาด้วยหัวใจ เพราะความรักติดตรึงห่วงใย ด้วยใจผูกพันมั่นคง
ด้วยความดีนั้นฝังตรึง จากไปแล้วคานึงตรึงประทับดวงใจ อย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไร ขอให้เรา
มั่นคงจิตใจ ก้าวไปสรรสร้างความดี
โอ้ เพื่อนเอยเราเคยสนุกกันมา แต่เวลาต้องพาให้เราจากกัน ไม่นาน
หรอกหนา เราคงได้มาพบกัน ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นเพราะเรามั่นในสัญญา
หากแผ่นดินไม่ฝังกาย จะสุขจะทุกข์เพียงใด น้อมกายยิ้มสู้ฟันฝ่า ร้อยรัก ดวงใจมั่นในคาสัญญา
สร้างสรรค์เพื่อมวลประชา นี่คือสัญญาของเรา.........
วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม
จัดเทียนใหญ่ , เทียนเล็กยาว ๕ นิ้ว (ทาที่รองน้าตาเทียนทุกเล่ม) สาหรับทุกคน
จัดทาฐานเทียนใหญ่พร้อมกระบะทราย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
จัดเชิงเทียน และเทียนขนาดกลาง ยาวประมาณ ๓๐ ซม. ๓ ชุด
จัดเทียนเกลียว และทาที่รองน้าตาเทียน สาหรับนายกองค์การฯ ระดับ....... ชุดปัจจุบัน-ชุดใหม่ และกรรมการ
ควบคุมกิจกรรม (ครูที่ปรึกษา)
จัดการอัญเชิญไฟจากพระพรหม จากศาลพระพรหมของโรงแรม หรือ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ของสถานที่จัดกิจกรรม
หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่จัดกิจกรรม มาประดิษฐานในบริเวณพิธี ก่อนเริ่มพิธี
จัดโต๊ะเก้าอี้ สถานที่ สาหรับ ท่านประธาน คณะครู คณะกรรมการควบคุมกิจกรรม คณะกรรมการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพฯ ที่ร่วมในพิธีทุกคน ตามรูปแบบที่กาหนด
เพลงบรรเลงไทยเดิม ให้เหมาะสมกับพิธี หรือเพลงอื่นๆ ที่เหมาะกับพิธี
ขบวนอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์

เรื่องที่ ๘ ว่ำด้วยกำรเลื่อนระดับสมำชิกและสมำชิกภำพ
สมาชิกสามัญ หมายถึง นักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาและได้ลงทะเบียนเป็น
นักเรียน นักศึกษาถูกต้องตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กาหนด และสมัครเป็นสมาชิกชมรม
วิชาชีพ และมีสิทธิ์เลื่อนระดับ
ข้อ ๙๑ สมาชิกสามัญ ระดับสถานศึกษา มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา และมี
ผลการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับ ผ่าน (ผ.)
(๒) เป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่
(๓) ยื่นใบสมัคร เป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
ได้ลงนามประกาศให้เลื่อนระดับ เป็นสมาชิกสามัญ ระดับสถานศึกษา
ข้อ ๙๒ การเลื่อนสมาชิกระดับจังหวัด มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกระดับสถานศึกษา ตามข้อ ๙๑(๔)
(๒) เป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แสดง แข่งขัน หรือนาเสนอผลงาน ทุกระดับ
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด
(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ จังหวัด ลง
นาม ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับจังหวัด
/ข้อ ๙๓….

-๔๙ข้อ ๙๓ การเลื่อนสมาชิก ระดับภาค มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกระดับจังหวัด ตามข้อ ๙๒ (๔)
(๒) เป็ นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับจังหวัด
หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แสดง แข่งขัน หรือนาเสนอผลงาน ทุกระดับ
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
(๔) ป ระธาน ค ณ ะกรรมก ารบ ริ ห าร องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ใน อ น าค ตแห่ งป ระเท ศไท ย
ระดับภาค ลงนาม ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิก ระดับภาค
ข้อ ๙๔ การเลื่อนสมาชิก ระดับชาติ มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นสมาชิกระดับภาค ตามข้อ ๙๓(๔)
(๒) เป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค หรือ
เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด แสดง แข่งขัน หรือนาเสนอผลงาน ทุกระดับ
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
(๔) ประธานคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทยส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนาม ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ
ข้อ ๙๕ สมาชิกที่มีผลงานเป็นตัวแทนใน ระดับชาติ สามารถนาผลงานมาขอเลื่อนระดับสมาชิกเป็นสมาชิก
สามั ญ ระดั บ ชาติ โดยยื่ น ใบสมั ค ร พร้ อ มแนบผลงานเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พิจารณาให้เลื่อนระดับ
ข้ อ ๙๖ สมาชิ ก ที่ เ ลื่ อ นระดั บ ทุ ก ระดั บ ให้ ป ระกาศรายชื่ อ เพื่ อ เผยแพร่ และเพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ น
งานประชุม
ข้ อ ๙๗ สมาชิ ก องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ทุ ก ระดั บ ให้ มี สิ ท ธิ์ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบ
อ งค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ใน อ น าค ต แ ห่ งป ระเท ศ ไท ย แ ล ะ ป ระดั บ เค รื่ อ งห ม าย ห รื อ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ต าม ที่
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากาหนด
ตามระดับนั้น ๆ

เรื่องที่ ๙ ว่ำด้วยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ ทักษะพื้นฐำน
ข้ อ ๙๘ ให้ มี ก ารประกวด แสดง แข่ งขั น ทั ก ษะวิช าชี พ ทั ก ษะพื้ น ฐาน ปี ก ารศึ ก ษาละ ๑ ครั้ งทุ ก ปี
ในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ
ข้อ ๙๙ การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ดาเนินการเป็น ๔ ระดับ ดังนี้
(๑) การประกวด แสดง แข่งขันระดับสถานศึกษาดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ ๑
(๒) การประกวด แสดง แข่ ง ขั น ระดั บ จั ง หวั ด ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น ระดั บ ภาค
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๓) การประกวด แสดง แข่ ง ขั น ระดั บ ภาค ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ก่ อ น ระดั บ ชาติ
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(๔) การประกวด แสดง แข่ ง ขั น ระดั บ ชาติ ให้ แ ต่ ล ะภาคส่ ง ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ระดั บ ภาค
อันดับที่ ๑–๓ เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขันระดับชาติต่อไป
ข้อ ๑๐๐ ชนิ ดและประเภททั กษะวิช าชีพ ทั ก ษะพื้ น ฐาน ที่ จ ะจัด ให้ มีก ารประกวด แสดง แข่ งขั น ให้
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้กาหนด
ข้ อ ๑๐๑ ชนิ ด และประเภททั ก ษะวิ ช าชี พ ทั ก ษะพื้ น ฐาน ที่ จ ะจั ด ให้ มี ก ารประกวด แสดง แข่ ง ขั น
ครั้ งแรกและต้ องมี ผู้ เข้ าร่ว มประกวด แสดง แข่ งขัน ไม่ น้ อ ยกว่า ๕ ที ม จากทุ ก ภาค โดยให้ ด าเนิ น การจั ด
ในรูปแบบการสาธิต ระดับภาค ก่อนนาเข้าร่วมการประกวด แสดง แข่งขัน ระดับชาติ ต่อไป
/ข้อ ๑๐๒…

-๕๐ข้อ ๑๐๒ ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ที่มีการเรียน การสอนครบทุกภาค แต่มีทีมแข่งขันไม่ครบ ๕ ทีม
ของแต่ ล ะภาค ให้ ส ามารถเข้ า ร่ ว มประกวด แสดง แข่ ง ขั น ในระดั บ ชาติ ได้ โ ดยผ่ า นการพิ จ ารณาจ าก
คณะกรรมการบริหารฯ ระดับชาติ
ข้อ ๑๐๓ ในการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้มีคณะกรรมการสองคณะ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการอานวยการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
(๒) คณะกรรมการดาเนินงานประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการอานวยการประกวด แสดง แข่งขัน มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะและให้คาปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการประกวด แสดง แข่งขัน
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่างๆที่มิได้บัญญัติไว้ในข้อแนวปฏิบัตินี้
(๔) ปฏิบั ติห น้ าที่ อื่น ใด เกี่ย วกับ การประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิช าชีพ ทักษะพื้นฐาน ตามที่
คณะกรรมการบริหารฯ มอบหมาย
(๕) คาวินิจฉัย มติ คาสั่งของคณะกรรมการบริหารฯ ให้เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๑๐๕ คณะกรรมการดาเนินงานประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน มีหน้าที่ ดังนี้
(๑) จัดการประกวด แสดง แข่งทักษะวิช าชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตาม
ระเบียบฯ ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยข้อ ๑๓ (๒)
(๒) เสนอปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานตามแนวปฏิ บั ติ นี้ เ พื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
อานวยการประกวด แสดง แข่งขันวินิจฉัย
(๓) รายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ คณะกรรมการอ านวยการ ประกวด แสดง แข่ ง ขั น
ในกรณี ที่ป ระเมินค่าบุ คคลหรือคณะบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด แสดง แข่งขันฝ่าฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่คณะกรรมการบริหารฯ กาหนดไว้
(๔) ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก ฐานการประกวด แสดง แข่ ง ขั น ได้ แ ก่ ใบสมั ค ร บั ญ ชี ร ายชื่ อ
บั ต รประจ าตั ว ผู้ เ ข้ า แข่ ง ขั น เอกสารต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การแข่ ง ขั น การขึ้ น ทะเบี ย น
ตลอดทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย
ข้อ ๑๐๖ ระเบี ยบและกติกาการแข่งขันในการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิช าชีพ ทักษะพื้ นฐาน
ระดั บ ชาติ แต่ ล ะหลั ก สู ต ร ประเภทวิ ช า สาขางานให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่ งประเทศไทย ระดั บ ชาติ เป็ น ผู้ ก าหนด ข้ อ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ เข้ า ประกวด แสดง แข่งขั น ให้ เป็ น ไปตาม
คณะกรรมการดาเนินการจัดการประกวด แสดง แข่งขันเป็นผู้กาหนด
ข้อ ๑๐๗ รางวัลการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ให้มีการจัดทารางวัลในการ
ประกวด แสดง แข่ งขั น ระดั บ จั งหวั ด ระดั บ ภาค และระดั บ ชาติ ประกอบด้ ว ย โล่ ร างวั ล ประกาศนี ย บั ต ร
ดังต่อไปนี้
(๑) รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล และหรือเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เกียรติบัตร
(๔) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 เกียรติบัตร
(๕) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เกียรติบัตร
(๖) รางวัลชมเชย
(๗) เกียรติบัตร เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน
ข้อ ๑๐๘ ให้คณะกรรมการดาเนินงานจัดการประกวด แสดง แข่งขันจัดพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
/เรื่องที่ 10…

-๕๑-

เรื่องที่ ๑๐ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นและสมำชิกดีเด่นภำยใต้กำรนิเทศ
ข้อ ๑๐๙ คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
แต่ละระดับ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) คณะกรรมการประเมิ น องค์ ก ารมาตรฐานดี เด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ครูที่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
(๒) คณะกรรมการประเมิ น องค์ ก ารมาตรฐานดี เด่ น ระดั บ ภาค ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง
(๓) คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้
แต่งตั้ง
(๔) ให้ดาเนินการประเมิน ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย แต่ละระดับ
(๕) คณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กาหนด
ข้ อ ๑๑๐ ให้ แ จ้ ง ผลการประเมิ น ต่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทย ระดั บ สถานศึ ก ษา ขนาดเล็ ก กลาง ใหญ่ ที่ มี ผ ลการประเมิ น องค์ ก ารมาตรฐานระดั บ
เหรีย ญทอง เหรีย ญเงิน เหรีย ญทองแดง เพื่ อเข้ารับเกียรติบัตร โล่ หรือหนังสื อส าคัญ อื่นๆ ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น
ข้อ ๑๑๑ คณะกรรมการประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มีดังนี้
(๑) ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา รองผู้อานวยการ หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นั กศึกษา ครูที่มีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับ องค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย โดย
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด เป็นผู้แต่งตั้ง
(๒) ระดั บ ภาค ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง
(๓) ระดั บ ชาติ ประกอบด้ ว ย ผู้ อ านวยการ สถานศึ ก ษา รองผู้ อ านวยการ โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง
(๔) ให้ ด าเนิ น การประเมิ น ให้ แล้ ว เสร็ จ สิ้ น ก่ อ นการประชุ ม วิ ช าการองค์ การนั ก วิ ช าชี พ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ
(๕) คณะกรรมการตาม (๑) (๒) (๓) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย กาหนด
ข้ อ ๑๑๒ ให้ แ จ้ ง ผลการประเมิ น ต่ อ ประธานคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทยเพื่ อ เข้ า รั บ เกี ย รติ บั ต ร โล่ หรื อ หนั ง สื อ ส าคั ญ อื่ น ๆ ใน งานประชุ ม วิ ช าการองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น

/เรื่องที่ 11…

-๕๒-

เรื่องที่ ๑๑ ว่ำด้วยกำรประเมินผล กิจกรรมชมรมวิชำชีพ
ข้อ ๑๑๓ วัตถุประสงค์และผู้เข้ารับการประเมิน
(๑) การประเมินผลกิ จกรรมชมรมวิชาชีพ ตามแนวปฏิบัตินี้ เป็นการประเมินเพื่อให้ สมาชิกได้
สาเร็จการศึกษาครบตามกาหนดในหลักสูตรนั้นๆ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการร่วมกิจกรรมขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
(๒) ผู้เข้ารับการประเมินผลคือ สมาชิกสามัญขององค์การ ที่เรียนในทุกหลักสูตรทุกระดับและทุก
ระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้นๆ
ข้อ ๑๑๔ ประเภทของกิจกรรม
(๑) กิจกรรมสาหรับนักเรียน นักศึกษาในระบบชั้นเรียน คือ กิจ กรรมที่จัดโดยสถานศึกษาหรื อ
ชมรมวิชาชีพ อันได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามเวลาที่กาหนด และกิจกรรมกลางของ
สถานศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ
(๒) กิจกรรมสาหรับนักเรียน นักศึกษานอกระบบชั้นเรียน คือ กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน ชมรม
สมาคมหรือองค์กรอื่นนอกสถานศึกษา อันได้แก่กิจกรรมประจาหน่วยงานนั้นๆ กิจกรรมพิเศษที่หน่วยงานกาหนด
กิจกรรมที่สมาชิกเข้าร่วมกับ ชุมชน สังคม หรือองค์กรพิเศษอื่นๆ
ข้อ ๑๑๕ การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
(๑) สมาชิกชมรมวิช าชีพ ต้องช าระเงิน ค่าลงทะเบี ยนกิจกรรมอย่างครบถ้ว นและถูก ต้องตาม
ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๓๑
(๒) นายทะเบียนชมรมวิชาชีพแต่ละชมรมวิชาชีพบันทึกรายชื่อของสมาชิก (ตามแบบ อวท. ๑๕)
(๓) สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๑๑๔
(๔) ให้นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา บันทึกหลักฐานเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกทุกครั้ง
และเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ตามข้อ ๑๑๔(๑) และหรือข้อ ๑๑๔(๒) ไว้เพื่อตรวจสอบ
และรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพตามที่กาหนด
ข้อ ๑๑๖ เกณฑ์การประเมินผล
(๑) สมาชิกชมรมวิชาชีพ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑๑๔(๑) และหรือ ๑๑๔(๒) และผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่กาหนดในข้อ ๑๑๖ (๒) จึงถือว่าผ่าน (ผ) กิจกรรมชมรมวิชาชีพ ในภาคเรียนนั้นๆ เพื่อ
สาเร็จหลักสูตรได้ และหรือเพื่อรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา นั้นๆ
(๒) การประเมิ น ผลการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ให้ ป ระเมิ น ทั้ ง ด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพให้ ไ ด้
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของการปฏิบัติกิจกรรม ตามข้อ ๑๑๔(๑) หรือข้อ ๑๑๔(๒)
(๓) หลั กฐานที่ ใช้ในการประเมิน ผลอาจเป็ นระเบียนบัน ทึกการเข้าร่ว มกิจกรรมที่ องค์การนั ก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา กาหนดหรือหลักฐาน/หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
ของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกสถานศึกษาก็ได้
(๔) สมาชิ ก ชมรมวิ ช าชี พ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ตามข้ อ ๑๑๖(๒) ถื อ ว่ า ไม่ ผ่ าน (มผ)
กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนนั้นๆ

/ข้อ ๑๑๗…

-๕๓ข้อ ๑๑๗ วิธีประเมินผล
(๑) ประธานคณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ
สถานศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ประกอบด้วย รองผู้อานวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธาน หัวหน้างานกิจกรรมฯ เป็นรองประธาน ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงาน
ชมรมวิชาชีพ นายกองค์การ ระดับสถานศึกษา นายทะเบียนทุกชมรมวิชาชีพเป็นกรรมการ และนายทะเบียน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ (ตามแบบ อวท.
๑๖) เป็นปีๆ ไป
(๒) นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพ ตามข้อ ๑๑๕ (๔) นาหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
ตามข้อ ๑๑๔ เสนอผ่านประธานชมรมวิชาชีพ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพตามลาดับ
(๓) ให้ ค ณะกรรมการประเมิ น ผลกิ จ กรรมชมรมวิช าชี พ พิ จ ารณา และประเมิ น การเข้ าร่ว ม
กิ จ กรรมนั้ น ของสมาชิ ก ตามหลั ก เกณฑ์ ในข้ อ ๑๑๖ อนุ มั ติ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ พร้ อ มการอนุ มั ติ ผ ลการเรี ย น
(ตามแบบ อวท. ๑๗) โดยให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพเป็นผู้ลงนามอนุมัติ
(๔) ให้ น ายทะเบี ย นแต่ล ะชมรมวิช าชีพ คัดส าเนาผลการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ที่
อนุมัติแล้วเป็น ๔ ชุด โดยมอบให้งานทะเบียนของสถานศึกษา ๑ ชุด งานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา ๑
ชุด องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ๑ ชุด และมอบให้ชมรมวิชาชีพติดประกาศแจ้ง
ให้สมาชิกชมรมวิชาชีพของตนทราบ ๑ ชุด
ข้อ ๑๑๘ การซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
(๑) สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ใดไม่ผ่านกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (มผ) ตามข้อ ๑๑๖(๔) ซึ่งไม่อาจ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ และ/หรือไม่อาจได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาได้ จะต้องยื่นคาร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท.๑๘) พร้อมกับชาระเงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตามระเบียบ
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ว่าด้ ว ยองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๓๑ (๒) ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของภาคเรียนถัดไป ที่งานการเงินของวิทยาลัย
(๒) ให้ คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการให้
สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ยื่นคาร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ตามวัตถุประสงค์
สาคัญของชมรมวิชาชีพ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา ให้กรรมการประเมินผลรวบรวมหลักฐานดาเนินการเพื่อการประเมินผล แล้วรายงานผลการ
ซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. ๑๙)
(๓) ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ไม่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่กาหนด
(มผ.) ให้ดาเนินการตาม ข้อ ๑๑๘ (๑) และข้อ ๑๑๘ (๒) จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล (ผ)ทั้งนี้ต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ลงทะเบียนซ่อม
ข้อ ๑๑๙ ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนเพื่อปรับค่าระดับคะแนนให้สูงขึ้น หรือเรียนซ้า
บางรายวิชา เรียนภาคฤดูร้อน เรียนระหว่างภาค โดยที่สมาชิกผู้นั้นได้ปฏิบัติกิจกรรม ผ่าน (ผ) ไม่ต้องปฏิบัติ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น
ข้อ ๑๒๐ ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการสถานศึกษาให้ออกฝึกงานหรือฝึก
อาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่กาหนด ให้ประเมินผลและนาผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในสถาน
ประกอบการ โดยครูผู้รับผิดชอบ และครูฝึกในสถานประกอบการ
/ข้อ 121…

-๕๔ข้อ ๑๒๑ ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ย้ายสถานศึกษา ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑๑๔ พร้อมหลักฐานการประเมินผลกิจกรรมอื่นๆ ของ
สมาชิกผู้นั้นไปยังสถานศึกษาใหม่ โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษา
ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่สถานศึกษาจัดตั้งชมรมอื่นๆ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่สมาชิก
สังกัด

เรื่องที่ ๑๒ ว่ำด้วยเรือ่ งกำรเงิน
ข้อ ๑๒๓ รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มาจาก
(๑) รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ว่าด้ ว ยองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๒) เงินรายได้ตาม (๑) ให้นามาจัดสรรเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑) เป็นค่าใช้จ่ายของชมรมวิชาชีพในการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก
หรือกิจกรรมอื่นๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐
ของเงินรายได้ทั้งหมด
๒) เป็ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการจั ด กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์ แ ละงาน
ประเพณีวัฒนธรรมหรือกิจการอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร ร้อยละ ๓๐ ของรายได้ทั้งหมด
๓) เป็ น ค่ าใช้จ่ ายในการพั ฒ นาองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ
สถานศึกษา ร้อยละ ๒๐ ของเงินรายได้ทั้งหมด
ข้อ ๑๒๔ การจั ดเก็ บ การรัก ษา การเบิ กจ่ ายเงิน และการรายงาน ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ส านั กงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๕
ข้อ ๑๒๕ ให้เหรัญญิกของชมรมวิชาชีพหรือขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดทา
บัญชี รายรับรายจ่ายและควบคุมค่าใช้จ่าย
ข้อ ๑๒๖ การใช้จ่ายเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้ปฏิบัติ
เป็นไปตาม ข้อ ๑๒๓ (๒)

เรื่องที่ ๑๓ ว่ำด้วยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ
ข้ อ ๑๒๗ สมาชิ ก ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น สมาชิ ก ดี เด่ น โครงการภายใต้ ก ารนิ เทศระดั บ สถานศึ ก ษา
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ประกาศเกียรติคุณ มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลในงานการประชุม
วิ ช าก ารอ งค์ ก ารนั ก วิ ชี พ ใน อ น าค ต แ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย ใน ระดั บ นั้ น ๆ เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ผู้ ได้ รั บ
รางวัลชนะเลิศ

เรื่องที่ ๑๔ ว่ำด้วยกำรกำหนดเจ้ำภำพจัดประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย
ข้อ ๑๒๘ กาหนดเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(๑ ) ระ ดั บ จั งห วั ด จั ด ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษ า ให้ ค ณ ะ ก รรม ก ารอ าชี ว ศึ ก ษ าจั งห วั ด นั้ น ๆ
ตกลงคัดเลือกสถานศึกษาเป็นเจ้าภาพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และกาหนดเจ้าภาพล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี
(๒) ระดับภาค จัดทุกปีการศึกษา ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคนั้น ๆ ตกลงคัดเลือกจังหวัดใด
จังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดเจ้าภาพระดับภาคและกาหนดเจ้าภาพล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี
/(3)ระดับชาติ…

-๕๕(๓) ระดั บ ชาติ จั ด ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ ตกลงคัดเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในภาคที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี
เป็นจังหวัดเจ้าภาพระดับชาติ กาหนดเจ้าภาพล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี
(๔) การคั ด เลื อ กเจ้ า ภาพต้ อ งด าเนิ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นการจั ด ประชุ ม วิ ช าการองค์ ก าร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย อย่างน้อย ๒ ปีการศึกษา เพื่อให้เจ้าภาพได้มีระยะเวลาเตรียมการ

เรื่องที่ ๑๕ ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภำค/ชำติ
ข้อ ๑๒๙ กาหนดตารางกิจกรรมประจาวัน
เวลา ๐๕.๓๐ น.
- ตื่นนอน ภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๐๐ น.
- กายบริหาร
เวลา ๐๗.๐๐ น.
- รับประทานอาหาร
เวลา ๐๘.๐๐ น.
- กิจกรรมหน้าเสาธง
เวลา ๐๘.๓๐ น.
- เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๐.๐๐ น.
- พัก
เวลา ๑๐.๓๐ น.
- เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ น.
- รับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น.
- เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๕.๐๐ น.
- พัก
เวลา ๑๕.๓๐ น.
- เข้าร่วมประชุม
เวลา ๑๘.๐๐ น.
- รับประทานอาหาร
เวลา ๑๙.๐๐ น.
- เข้าร่วมประชุม
เวลา ๒๑.๐๐ น.
- นัดหมาย / สวดมนต์ / นอน
ข้อ ๑๓๐ ข้อปฏิบัติการอยู่ร่วมประชุมของสมาชิก
(๑) ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดให้โทษตลอดจนของมึนเมา ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุมทั้ง
ในและนอกห้องพักอย่าง เด็ดขาด
(๒) ไม่เข้าไปเยี่ยมบริเวณห้องพักของผู้อื่นภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น.
(๓) ไม่เข้าไปในบริเวณห้องพักของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) ไม่เล่นการพนันทุกชนิดภายในห้องพัก
(๕) ไม่ออกนอกบริเวณที่พักภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ครูที่ปรึกษาเป็น
ลายลักษณ์อักษร และผู้ควบคุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย
(๖) ไม่แลกเปลี่ยนสิ่งของโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน และสิ่งของมีค่าควรฝากไว้กับ
ครูที่ปรึกษา
(๗) ไม่ปิดบังความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองหรือผู้อื่น
(๘) ไม่ปิ ดบังความผิดของตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือความสงบ
เรียบร้อยภายในที่พัก
(๙) ไม่ส่งเสียงดังก่อให้เกิดความราคาญแก่ผู้อื่นภายหลังเวลา ๒๒.๐๐น.
(๑๐) ไม่ควรนาสิ่งของซึ่งกองอานวยการจัดไว้สาหรับบริการไปโดยมิได้รับอนุญาต
(๑๑) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ของห้องพักโทรออกภายนอก
(๑๒) ไม่วิ่งเล่นหรือหยอกล้อในกริยาที่ไม่สมควรบริเวณห้องพัก ทางเดิน หรือบันได
/(3)ไม่เคาะ…

-๕๖(๑๓) ไม่เคาะประตูห้องจนทาให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง
(๑๔) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่ลักขโมย และไม่ทาลายทรัพย์สิน
(๑๕) ต้องเคารพเชื่อฟังวิทยากร ผู้ทาหน้าที่ดาเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
(๑๖) ต้องแต่งกายตามระเบียบและสุภาพ
(๑๗) ต้องทาหน้าที่ให้ดีที่สุด
(๑๘) ต้องทาตามข้อตกลง ตรงต่อเวลา และรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม
ข้อ ๑๓๑ เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการผ่านการเข้าร่วมประชุมฯ
(๑) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือส่งตัวเข้าร่วมประชุมและหนังสือส่งตัวกลับ
(๒) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่ขาดการประชุม นอกจากได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานการประชุมเป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ ไป
(๓) ความตั้งใจและสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลาการประชุมทุกกิจกรรมที่กาหนด
(๔) ร่วมทางานเป็นระบบกลุ่ม
(๕) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี)
(๖) ประธานคณะกรรมการด าเนิ น งานจั ด ประชุ ม และสรุ ป การประเมิ น ผลตามมติ ข อง
คณะกรรมการดาเนินงาน ให้มีผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
ข้อ ๑๓๒ กรอบการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
ทุกระดับ
๑.การเตรียมการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในทุกระดับ ระดับสถานศึกษา
(๓ วัน ๒ คืน) ประมาณเดือน ตุลาคม
๑) จัดทาแผน/ปฏิทินกิจกรรมของชมรมวิชาชีพและของสถานศึกษา
๒) กลุ่มสัมพันธ์
๓) ศิลปะการพูดและบุคลิกภาพอื่น ๆ
๔) ความรู้เรื่ององค์การ
๕) วิธีการเขียนโครงการ
๖) แ บบฟอร์มกิจกรรม
๒. งานปริทรรศภายในสถานศึกษา (๒ วัน) ประมาณเดือน ตุลาคม
๑) การคัดเลือกตัวแทนจากทุกชมรมวิชาชีพ ทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนวิทยาลัย
๒) การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
ทุกระดับ/ชมรมวิชาชีพ ปีการศึกษาถัดไป
๓) นิทรรศการ และผลงานของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ
๓. ระดับจังหวัด (๒ วัน) ประมาณเดือน พฤศจิกายน
๑) การคัดเลือกตัวแทนร่วมกิจกรรมในระดับภาค
๒) เลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด
3) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด
๔. ระดับภาค (๔ วัน ๓ คืน) ประมาณเดือน ธันวาคม
๑) แข่งขันคัดเลือกตัวแทนร่วมกิจกรรมในระดับชาติ
2) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค
/3) การ…

-๕๗๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภาค
๔) ทบทวน/สรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการแนวปฏิบัติระเบียบกติกาการแข่งขันต่าง ๆ
๕) แผนงานกิจกรรม ในปีการศึกษาถัดไป
๖) ความรู้เกี่ยวกับองค์การที่ควรรู้
๗) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่น
๘) กลุ่มสัมพันธ์
๙) การสังสรรค์- รับขวัญ- เทียนแห่งปัญญา
๑๐) กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมยามเช้า
๕. ระดับชาติ (๔ วัน ๓ คืน) ประมาณเดือน มกราคม
๑) ประกวด-แสดง-แข่งขัน,นาเสนอผลงานจากตัวแทนระดับภาค
๒) กาหนดแผนงานกิจกรรมในสถานศึกษา
๓) ทบทวน/สรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ, แนวปฏิบัติ ,ระเบียบ กติกาการแข่งขันต่าง ๆ
๔) การเลื อ กตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ระดับชาติ
๕) ความรู้ที่ใหม่/แนวโน้มและกระแสกิจกรรมใหม่
๖) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ในระดับต่าง ๆ
๗) กลุ่มสัมพันธ์
๘) การสังสรรค์ -รับขวัญ- เทียนแห่งปัญญา
๙) กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมยามเช้า

เรื่องที่ ๑๖ ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธงในงำนประชุม วิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๓๓ ลาดับกิจกรรมหน้าเสาธง
(๑) ร้องเพลงชำติ
(กล่าวนา)......“ ธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจ
กันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจ ในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ”
(ขึ้นนา) ร้องเพลงชาติ.............
(๒) บทสวดมนต์
(เตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระ)
- อะระหัง สัมมาสัมพุธโธภะคะวา
พุธธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ
- สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมังนะมัสสามิ
- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สังฆัง นะมามิ
(กรณีที่มีสมาชิกนับถือศาสนาอื่น ปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่นับถือ)
(๓) บทแผ่เมตตำ
(ทาจิตใจให้สงบเพื่อแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย)
สัพเพ สัตตา....... สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ...... จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ........จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ...................... จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ....... จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัย
ทั้งสิ้นเถิด.

(๔) กล่าว….

-๕๘(๔) กล่ำวคำถวำยพระพร
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
(๕) กล่ำวคำขวัญ อวท.
เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ
อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน
(๖) ให้ควำมรู้และข้อแนะนำ

เรื่องที่ ๑๗ ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรสวดมนต์กอ่ นนอนในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๓๔ บทสวดมนต์เมื่อเลิกกิจกรรมตอนกลางคืน
( หัวหน้ำสวดนำ ผู้อื่นสวดตำม )
- อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวา
พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)
- สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
- สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)
(นำ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
(รับพร้อมกัน) อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
(นำ) อิติปิโสภะคะวำ
(รับพร้อมกัน) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมะสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานังพุทโธภะคะวาติ
(นำ) สะหวำกจขำโต
(รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ
(นำ) สุปะฎิปันโน
(รับพร้อมกัน) ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวาโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวาโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวาโต
สาวะกะสังโฆยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย
อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ
(นำ) พำหุง
(รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิม มิตะสาวุธันตัง คะรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ
นิจจัง
(นำ) “ทั้งหมดตรง - ถวำยคำนับ”“…ข้าวรพุทธเจ้า……….”

/คาอ่าน…

-๕๙คำอ่ำนเพลงสรรเสริญพระบำรมี
ข้าวรพุทธเจ้า
ข้า – วอ – ระ – พุด – ทะ – เจ้า
เอามโนและศิระกราน
เอา – มะ – โน – และ – สิ – ระ – กราน
นบพระภูมิบาล
นบ – พระ – พู – มิ – บาน
บุญดิเรก
บุน– ยะ –ดิ– เหรก
เอกบรมจักริน
เอก – บอ – รม – มะ – จัก – กริน
พระสยามมินทร์
พระ – สะ – หยาม –มิน
พระยศยิ่งยง
พระ –ยด– ยิ่ง – ยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
เย็น – สิ – ระ – เพราะ – พระ – บอ – ริ – บาน
ผลพระคุณ ธ รักษา
ผน– พระ –คุน– ทะ – รัก – สา
ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ปวง – ประ – ชา – เป็น – สุข – สาน
ขอบันดาล
ขอ – บัน – ดาน
ธ ประสงค์ใด
ทะ – ประ – สง – ใด
จงสฤษฎ์ดัง
จง – สะ –หริด– ดัง
หวังวรหฤทัย
หวัง – วอ – ระ – หะ – รึ –ทัย
ดุจถวายชัย
ดุด – จะ – ถะ – หวาย – ชัย
ไชโย
ชัย – โย
ควำมหมำยของเนื้อร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี
ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมใจน้อมศีรษะถวายบังคมด้วยความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้
ทรงมีบุ ญ บารมีมากล้ น พระองค์เป็ นพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชวงศ์จักรีแห่ งสยาม คือประเทศไทย
ยิ่ งให ญ่ ไม่ มี ผู้ ใด เที ย บ แ ล ะ มี พ ระเกี ย รติ ย ศ สู งสุ ด พ ระอ งค์ ท รงป ก ป้ อ งช าว ไท ย ให้ ร่ ม เย็ น
เป็นสุข ขอผลแห่งพระคุณความดีที่ทรงปฏิบัติและรักษาไว้ตลอดมาทั้งพาให้ประชาชนมีชีวิตสงบสบายนั้น จึง
บั น ดาลให้ พ ระราช ป ระสงค์ ใ น สิ่ ง ใด ๆ ก็ ต าม ส าเร็ จ สม ดั ง พ ระราช ห ฤทั ยมุ่ ง ห วั ง เห มื อน ดั ง
ที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพรชัยมงคล มานั้นเทอญ
(ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ผู้ให้คาอธิบาย)

เรื่องที่ ๑๘ ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมโครงกำรตำมแผนกิจกรรมหลัก
ข้อ ๑๓๕ เป้าหมายที่ ๑ ว่าด้วยกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็น“คนดีและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพัฒนำ ๕ แผน ได้แก่
(๑) แผนเสริมสร้ำงบุคลิกภำพและควำมรับผิดชอบต่อสังคม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย
๒) โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาสาพัฒนา
๓) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสารเสพติด
๔) โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นา
๕) โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
๖) โครงการประกวดสุนทรพจน์
๗) โครงการฝึกสอนลีลาศ – ราวง หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ
๘) โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม
/๙) โครงการ…

-๖๐๙) โครงการอาชีวะบริการ
๑๐) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
๑๑) โครงการอบรมผู้นาองค์การ
๑๒) โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างบุคลิกภาพ และความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) แผนเสริมสร้ำงสุขภำพ กีฬำและนันทนำกำร โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการแข่งขันกีฬา
๒) โครงการประกวดร้องเพลง
๓) โครงการประกวดโฟล์คซอง
๔) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนเสริมสร้างสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
(๓) แผนพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมโครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการพัฒนาจิต
๒) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๓) โครงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๔) โครงการการประหยัด และออม
๕) โครงการธนาคารความดี
๖) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
(๔) แผนส่งเสริมศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น
๒) โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
๓) โครงการทัศนศึกษา
๔) โครงการพัฒนาสถานที่สาคัญทางศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๕) โครงการประกวดดนตรีไทย
๖) โครงการมารยาทไทย
๗) โครงการกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๘) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
(๕) แผนส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๒) โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
๓) โครงการดูแล ฟื้นฟู บารุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานศึกษา
๔) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน และนอกสถานศึกษา
๕) โครงการศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
6) โครงการป้องกันและบาบัดมลภาวะ
7) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

/ข้อ ๑๓๖…

-๖๑ข้อ ๑๓๖ เป้าหมายที่ ๒ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพัฒนา ๕ แผน ได้แก่
(๑) แผนพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ และจรรยำบรรณวิชำชีพโครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
๒) โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือทางวิชาชีพ
๓) โครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์
๔) โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ)
๕) โครงการนวสัมพันธ์
๖) โครงการอาชีวศึกษาตัวอย่าง
๗) โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ
๘) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(๒) แผนพัฒนำส่งเสริมควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์โครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
๒) โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้
๓) โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร
๔) โครงการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
๕) โครงการอื่นๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
(๓) แผนส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรโครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน
๒) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๓) โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (SMEs)
๔) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง)
๕) โครงการหนึ่งวิทยาลัย หนึ่งธุรกิจ (MINI COMPANY)
๖) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP
๗) โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (๑๐๘ อาชีพ)
๘) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
(๔) แผนพัฒนำควำมรู้และควำมสำมำรถทำงวิชำกำรโครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย
๒) โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
๓) โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
๔) โครงการวิจัย (เบื้องต้น) ในสาขาวิชาชีพ
๕) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนาความรู้ และความสามารถทางวิชาการ
(๕) แผนพัฒนำนักศึกษำให้มีมำตรฐำนสู่สำกลโครงการตามตัวอย่าง ดังนี้
๑) โครงการพัฒนาส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
๒) โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน
๓) โครงการจัดหา และแลกเปลี่ยนความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ ๆ
ด้านอาชีวศึกษาจากต่างประเทศมาเผยแพร่ให้กับนักศึกษา
๔) โครงการอบรมมัคคุเทศก์
๕) โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนพัฒนานักศึกษาให้มาตรฐานสู่สากล
/ข้อ 137…

-๖๒ข้ อ ๑๓๗ นอกจากกิ จ กรรมหลั ก ดั งกล่ าวแล้ ว องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ อาจจัดให้มีกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายเร่งด่วนของสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓๘ การดาเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว ต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ไว้สาหรับการตรวจ
ประเมิน รวมไปถึงการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศด้วย
ข้อ ๑๓๙ ให้ใช้แนวปฏิบัติประกอบระเบียบสานักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕57 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕60 เป็นต้นไป
ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์
(นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

-๖๓-

แบบฟอร์ม องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย
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แบบแสดงความจานงของนักเรีย น นักศึกษา
ขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัย.....................................
----------------------------------

วิทยาลัย……..………………………
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.........
เรื่อง ขอแสดงความจานงจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาประกาศใช้ ระเบียบสานั กงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาว่ าด้ ว ยองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) และ
วิทยาลัย..................................ได้ ประกาศให้ทราบแล้วนั้ น ข้า พเจ้ า นัก เรียน นัก ศึกษา ผู้ มีชื่อข้ างท้า ยหนั งสือ นี้ ได้
ทราบระเบี ย บดั งกล่ า ว และเข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ หลั ก การ สิ ท ธิ ห น้ าที่ ข องสมาชิ ก และวิ ธีด าเนิ น งานแล้ ว
ประสงค์จ ะขอให้วิท ยาลั ย........................... ดาเนิน การประกาศจั ดตั้งองค์ก ารนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับ สถานศึก ษาขึ้น เพื่อข้ าพเจ้ านั กเรีย น นั กศึก ษาจะได้ส มัครเป็น สมาชิกขององค์ก ารนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกรุณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

………………………………….…….
……………………………………….
……………………………..…………
……………………………………...
………………………………………
………………………………….……
………………………………….……

ลายมือชื่อ
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
ฯลฯ

ระดับชั้น/สาขาวิชา
...........................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
............................................
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แบบแสดงความจานงของนักเรีย น นักศึกษา
ขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพ………………………… ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัย.....................................
----------------------------------

วิทยาลัย……..………………………
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.........
เรื่อง ขอแสดงความจานงจัดตั้งชมรมวิชาชีพ
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาประกาศใช้ ระเบียบสานั กงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ กษาว่ า ด้ วยองค์ การนั ก วิช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) และ
วิท ยาลั ย...................................................ได้ ป ระกาศให้ ทราบแล้ว นั้น ข้า พเจ้า นั ก เรีย น นั กศึ ก ษา ผู้ มีชื่ อ ข้า งท้ า ย
หนังสือนี้ ได้ทราบระเบียบดั งกล่าว และเข้าใจวัตถุประสงค์ หลัก การ สิท ธิหน้าที่ข องสมาชิก และวิธี ดาเนินงาน
แล้ ว ป ร ะส งค์ จ ะข อให้ วิ ท ย า ลั ย................................................. ด า เนิ น กา ร ป ร ะ กา ศ จั ดตั้ งช มร ม
วิ ช า ชี พ ………………………………..ขึ้ น เพื่ อข้ า พเจ้ า นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา จ ะได้ ส มั ค ร เป็ น สมา ชิ ก ของ ชมร ม
วิชาชีพ………………………..ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและกรุณาดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง
ขอแสดงความนับถือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)
……………………….
……………………….
………………………
……………………...
………………………
………………………
………………………

ลายมือชื่อ
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
ฯลฯ

ระดับชั้น/ปีที่
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
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ประกาศวิทยาลัย...................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์ก ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
วิทยาลัย........................................................
............................................................
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พใน อนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ สถาน ศึ ก ษา
วิ ท ยาลั ย .........เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก การโดยอาศั ย ร ะเบี ย บส า นั ก งา น
คณะกรรมการการอาชีว ศึกษา ว่า ด้วยองค์ การนั กวิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับ ปรุง พ.ศ.
2560) ข้ อ ๙ (๑) ข้ อ ๑๐ ข้ อ ๑๔ (๑) และข้ อ 17 (1) วิ ท ยาลั ย ......................................................จึ ง แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย ...............
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) รองประธานกรรมการ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ฝ่ายวิชาการ)
กรรมการ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)
กรรมการ
รองผู้อานวยการสถานศึกษา(ฝ่ายบริหารทรัพยากร)
กรรมการ
ครูประจาแผนกวิชาจานวนไม่เกิน ๑5 คน
กรรมการ
หัวหน้างานพัสดุ
กรรมการ
หัวหน้างานการเงิน
กรรมการ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
กรรมการ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานองค์การฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประกาศ ณ

วันที่..........เดือน...................................พ.ศ......................
..............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการ วิทยาลัย........................................
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ประกาศอาชีวศึกษาจังหวั ด...................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์ก ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดับจังหวัด
จังหวัด………………………………..
............................................................
เพื่อ ให้ การดาเนิ นงานองค์ การนั กวิ ชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยระดั บจั งหวัด จัง หวั ด.........
เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละหลั ก การโดยอาศั ย ระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษาว่าด้ วยองค์การนัก วิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๙(๑) ข้ อ
๑๐ ข้อ ๑๔(2) และข้ อ 17(2) จั งหวั ด.................. จึ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริห ารองค์ การนัก วิช าชี พในอนาคต
แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเลือก
ประกาศ ณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันที่..........เดือน...................................พ.ศ......................

..............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด........................................
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์ก ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดับภาค
ภาค………………………
............................................................
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดั บ ภาค ภาค
.....................เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้อ ยตามวัตถุ ประสงค์ และหลั กการโดยอาศัย ระเบีย บส านั กงานคณะกร รมการ
การอาชี วศึก ษาว่าด้ วยองค์ การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับ ปรุง พ.ศ.2560) ข้ อ ๙
(๑) ข้ อ ๑๐ ข้ อ ๑๔(3) และ ข้ อ 17(4) ภาค................จึ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริห ารองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาค...............ประกอบด้วยบุ คคลต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเลือก
ประกาศ ณ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วันที่..........เดือน...................................พ.ศ......................
.........................................................
(..............................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
............................................................
เพื่อให้การดาเนิน งานองค์ก ารนักวิช าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้ อยตามวัตถุ ประสงค์และหลัก การโดยอาศั ยระเบี ยบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาว่า ด้วยองค์กา ร
นักวิ ชาชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้ อ ๙(๑) ข้ อ ๑๐ ข้อ ๑๔(4) และ ข้ อ
17(4) ระดั บ ชาติ จึ งแต่ง ตั้ งคณะกรรมการบริห ารองค์ ก ารนั กวิ ช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย ระดับ ชาติ
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
ประธานกรรมการ
2. ประธาน อวท.ระดับภาค 5 ภาค
รองประธานกรรมการ
3. คณะกรรมการบริหารองค์การฯ ระดับภาคที่เป็นตัวแทนภาคภาคละ 4 คน
กรรมการ
(ลาดับที่ 6-26 เป็นกรรมการ)
27. ผู้อานวยการ ศพก.
กรรมการ
28. ผู้อานวยการสถานศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
29. กรรมการและเลขานุการ ๕ ภาค ภาคละ 1 คน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(ลาดับที่ 29 – 33)
ประกาศ ณ

วันที่..........เดือน...........................พ.ศ......................
..........................................................
(..............................................................)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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แบบ อวท. ๐3

ประกาศวิทยาลัย.......................................
เรื่อง จัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัย.....................................
-----------------------------------------------------โดยอาศัยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา ว่าด้ วยองค์การนั กวิชาชีพในอนาคต
แห่ ง ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับ ปรุ ง พ.ศ.2560) หมวด ๑ข้อ ๕(๑) และหมวด ๒ข้อ ๘(๑) ซึ่ ง วิท ยาลัย ได้
พิจ ารณาแล้ว อนุ มัติใ ห้ป ระกาศจัด ตั้ งองค์ ก ารนั ก วิช าชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดั บ สถานศึก ษาขึ้น ใน
วิทยาลัยตามคาขอของนักเรียน นักศึกษา ตามแบบ อวท.๐๑/1 ลงวันที่………เดือน………………….พ.ศ……………..นั้น
วิท ยาลัย จึ งประกาศจั ด ตั้ง “องค์ การนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ง ประเทศไทย ระดั บสถานศึก ษา
วิทยาลัย...................................................................” ขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน...................................พ.ศ...................
.......................................................................
(.........................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย..........................................
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แบบ อวท. ๐๔

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย .......................................
เรื่อง การจัดตั้งชมรมวิชาชีพในสังกัดองค์การนักวิช าชีพในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย.......................................
-----------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ก ารนัก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย ระดั บ สถานศึ ก ษา
วิท ยาลั ย................................................ ตามระเบี ยบส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ว่า ด้ ว ยองค์ ก าร
นักวิ ชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรั บปรุง พ.ศ.2560) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ และข้อ 30 เป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อ ย ตาม วัต ถุป ระสงค์ ขององค์ก ารฯ วิ ทยาลัย ...................................จึ งเห็ นชอบให้ จัดตั้ งชมรม
วิชาชีพ ตามสาขาวิ ชาที่
เปิดสอน และชมรมอื่นๆ ตามความสนใจของสมาชิก จ านวน.......ชมรม เพื่อดาเนิ น
กิจกรรมภายใต้ สังกัดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและตามวัตถุประสงค์
บัดนี้ คณะกรรมการบริห ารองค์การนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัย .................
ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพ ดังนี้
๑. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชา.....................................
๒. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชา......................................
๓. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชา.....................................
๔. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชา.....................................
๕. ชมรมวิชาชีพ สาขาวิชา.....................................
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน...................................พ.ศ...................
.......................................................................
(.........................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย......................................................
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ชมรมวิชาชีพ.............................................
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย……………………………………………….
วันที่ .................... เดือน.........................พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ................
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัย............................
ตามที่ ชมรมวิช าชีพ......................... ได้ ป ระกาศแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการด าเนิ น งานชมรมวิ ชาชี พ..............
ประจ าปี ก ารศึ ก ษา......................... ข้ า พเจ้ า นาย/น างสาว.................................................................................
ประธานชมรมวิช าชี พ................................................... ประจาปีก ารศึก ษา……………………………. มี ความประสงค์ ข อ
เสนอให้พิจารณาแต่งตั้ง
1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... ประธานครูที่ปรึกษา
2. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... ครูที่ปรึกษา
ฯลฯ
ซึ่งเป็น ผู้ที่ มีคุณสมบั ติตามแนวปฏิ บัติ ประกอบระเบีย บส านัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ว่า ด้ว ย
องค์ก ารนั กวิช าชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕57 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
ข้อ 7 และข้อ 68 ครบถ้ วน ทาหน้าที่ เป็น ครู ที่ปรึ กษาชมรมวิ ชาชี พ.............................ประจ าปี การศึกษา ……........
ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ…………………………………………….……..
(.......................................................)
ประธานชมรมวิชาชีพ..........................................................
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัย.....................................................
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจาปีการศึกษา……………………….
-----------------------------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ านชมรมวิ ช าชี พ ขององค์ ก ารนั ก วิ ชาชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
วิทยาลัย ............. เป็นไปด้ว ยดี และสอดคล้อ งกับ ระเบียบสานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาว่ าด้ว ยองค์ การ
นักวิช าชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ประธานคณะกรรมการบริห ารองค์การ
นัก วิช าชี พในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิท ยาลั ย.......................................... จึ งแต่ งตั้ งครูที่ ป รึก ษาคณะกรรมการ
ดาเนิน งานชมรมวิช าชีพ ตามคาขอของประธานชมรมวิชาชี พ……….. ตามแบบ อวท.05 ประจ าปีการศึกษา............
ดังต่อไปนี้
๑. ชมรมวิชาชีพ.............................
๑.๑ ชื่อ-สกุล..........................................................
ประธานครูที่ปรึกษา
๑.๒ ชื่อ-สกุล..........................................................
ครูที่ปรึกษา
ฯลฯ
๒. ชมรมวิชาชีพ.............................
๒.๑ ชื่อ-สกุล..........................................................
ประธานครูที่ปรึกษา
๒.๒ ชื่อ-สกุล..........................................................
ครูที่ปรึกษา
ฯลฯ
๓. ชมรมวิชาชีพ.............................
๓.๑ ชื่อ-สกุล..........................................................
ประธานครูที่ปรึกษา
๓.๒ ชื่อ-สกุล..........................................................
ครูที่ปรึกษา
ฯลฯ
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ประกาศ ณ วันที่.................เดือน.......................พ.ศ...................
..............................................................
(................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย..........................................
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ใบสมัคร
สมาชิกชมรมวิชาชีพ..........................
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัย.............................................
สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย................................................
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ................
ข้า พเจ้ า นาย/นางสาว.................................................................................... เป็ น นั กเรีย น นั กศึ ก ษาระดั บ ชั้ น
..........................รหั ส ..........................................สาขาวิ ช า...............................สาขางาน...............................วิ ท ยาลั ย
....................................................................................เกิดวันที่............เดือน.........................พ.ศ...................ที่อยู่ปัจจุบั นบ้านเลขที่
........................ตรอก/ซอย......................................ถนน/หมู่ที่ .............................................แขวง/ตาบล.............................เขต/
อ าเภอ.............................จั ง หวั ด ......................รหั ส ไปรษณี ย์ ...............................โทรศั พ ท์ ..............................ชื่ อ บิ ด า
.............................................................ชื่ อมารดา..................................................ข้ าพเจ้ าขอสมั ครเป็ นสมาชิก ชมรมวิ ชาชี พ
..............................................................................................................................................................................................................
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย..........................................โดยให้สัญญาว่า
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามคาขวัญ ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ขององค์การ
ตลอดไป
ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร
(.....................................................................)
คารับรองให้ความยินยอมของผู้ปกครอง
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.................................................................. เป็ นผู้ปกครองโดยถูก ต้องตามกฎหมาย
ของ นาย/นางสาว.................................................................................... ผู้ สมั ครเป็ นสมาชิ กองค์ก ารนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับ สถานศึก ษา วิ ทยาลัย...........................................................................ได้ท ราบและอนุญ าตในการสมัครเป็ น
สมาชิกองค์การฯ และยินดีให้การสนับสนุนทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................ผู้ปกครอง
(.....................................................................)
บันทึกของเจ้าหน้าที่ ระดับสมาชิก
 สมาชิกใหม่
 สมาชิกสามัญระดับสถานศึกษา
 สมาชิกสามัญระดับจังหวัด
 สมาชิกสามัญระดับภาค
 สมาชิกสามัญระดับชาติ

ทะเบียนเลขที่.........................วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................
ทะเบียนเลขที่..........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................
ทะเบียน เลขที่.........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................
ทะเบียน เลขที่.........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................
ทะเบียนเลขที่...........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................
ลงชื่อ......................................................................นายทะเบียน
(....................................................)

พ้นสภาพสมาชิกด้วยเหตุเมื่อวันที่..............เดือน........................พ.ศ............
ลงชื่อ......................................................................นายทะเบียน
(.....................................................................)
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...................................
เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ…………………..ประจาปีการศึก ษา……….…..
............................................................
ด้ ว ยชมรมวิ ช าชี พ …………………………วิ ท ยาลั ย ................................................มี ค วา มประสงค์ รั บ
สมัครคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชี พ………………..ประจาปีก ารศึก ษา…………………ระหว่างวันที่ ……………….
เดื อ น……………………………พ.ศ………………….ถึ ง วั น ที่ …………….เดื อ น ……………………………พ.ศ………………….และจ ะ
ดาเนิ นการเลื อ กตั้ งในวั น ที่…………………เดือ น………………………พ.ศ……………ทั้ งนี้ ผู้ สมั ค รจะต้ อ งเป็ น ผู้มีคุ ณสมบั ติ
ตามข้ อ 31 และด าเนิ น กา รเลื อ กตั้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ 34 ตามแนวปฏิ บั ติ ป ระกอบระเบี ย บส านั ก งา น
คณะกรรมการการอาชี วศึก ษาว่ าด้ว ยองค์การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.
2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
ประกาศ ณ

วันที่..........เดือน........................พ.ศ......................
..............................................................
(..............................................................)
ประธานชมรมวิชาชีพ........................................
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รูปถ่าย
ผู้สมัคร
ขนาด ๒ นิ้ว

ใบสมัคร
เพื่อรับการเลือกแต่งตั้ง เป็น คณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ………………………….
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิท ยาลั ย........................
ประจาปีการศึกษา .............
หมายเลข (ผู้สมัคร).........................................
1. ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................... นามสกุล ...........................................สาขาวิชา ......................................
ชั้นปี ......................................................................กลุ่ ม/ห้อง ...........................................................................
2. ขอยื่ นใบสมั ครเพื่ อเข้ ารับ การเลื อกตั้ งเป็ น คณะกรรมการดาเนิน งานชมรมวิช าชี พ ของ องค์ การนักวิ ชาชี พใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย............................................. ประจาปีการศึกษา ........................................
3. ข้า พเจ้ า มี คุ ณสมบั ติ ค รบถ้ วนตามที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแนวปฎิ บั ติ ป ระกอบระเบี ย บส านั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี วศึ กษาว่ าด้ วยองค์ก ารนัก วิช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับ ปรุง พ.ศ.2558) และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 ข้อ ๓๑ ทุกประการ
4. ข้าพเจ้ าให้ สัญ ญาว่ า หากได้ รับ การเลื อกตั้ง จะปฏิ บัติ ตามระเบี ยบ ฯ ด้ วยความเสีย สละ ขยั นหมั่น เพีย ร เพื่ อ
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การฯ ทุกประการ
5. พร้ อมกัน นี้ข้ าพเจ้า มีค ารั บรองเรื่อ งความประพฤติจ ากครูที่ ป รึก ษาประจ ากลุ่ ม/ห้อ ง และครูที่ ปรึ กษาชมรม
วิชาชีพที่ข้าพเจ้าสังกัด ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว
ลงชื่อ

ผู้สมัคร
(..............................................................)
……..……../………………./…..………

ลงชื่อ

ครูที่ปรึกษาประจากลุ่ม/ห้อง
(..............................................................)
……..……../………………./…..………

ลงชื่อ

ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.....................
(..............................................................)
……..……../………………./…….…..…
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ชมรมวิชาชีพ......................................................
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย.............................................................
วันที่..........เดือน............................. พ.ศ. ...............
เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...........................
ตามที่ ชมรมวิช าชี พ............................................ องค์ ก ารนั ก วิช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย
วิท ยาลั ย ............................................................ ได้ จัด ให้ มีก ารเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการดาเนิ น งานชมรมวิ ช าชี พ ชุ ด
ใหม่ ในวันที่ ........... เดือน..................................พ.ศ......................นั้น
การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏผลตามลาดับดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................

ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี.............................ได้ .......... คะแนน
ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี.............................ได้ .......... คะแนน
ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี.............................ได้ ............คะแนน
ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน
ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน
ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน
ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้แจ้งครูที่ปรึกษาขององค์ การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
วิทยาลัย................................... เพื่อดาเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(...................................................)
ประธานชมรมวิชาชีพ/ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชี พ.....................

- 78 -

แบบ อวท. ๐๙

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ..............................
................................................................
เพื่อ ให้ ก ารดาเนิ นงานของชมรมวิช าชี พ ภายใต้ องค์ก ารนัก วิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
วิทยาลัย.........................................................สามารถดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่วางไว้ อาศัย แนวปฏิบัติ
ประกอบระเบีย บส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา ว่า ด้ว ยองค์ก ารนั กวิ ชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับ ปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ข้อ 25 ข้อ 26 และ ข้อ ๒๗ คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย......................................... จึงเห็นชอบให้
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ.................................ประจาปีการศึกษา.............................ประกอบด้วย
๑....................................................................................................ประธานชมรม
๒....................................................................................................รองประธานชมรม
๓.....................................................................................................กรรมการ (ไม่เกิน 18 คน)
๔.....................................................................................................เหรัญญิก
๕.....................................................................................................ปฏิคม
๖.....................................................................................................นายทะเบียน
๗…………………………………………………………………..……………..ประชาสัมพันธ์
8......................................................................................................เลขานุการ

ประกาศ

ณ วันที่...............เดือน........................................พ.ศ................

.....................................................
(............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย...........................................................
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ใบสมัคร
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา
วิทยาลัย.............................................
สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย................................................
วันที่..............เดือน..........................................พ.ศ................................
ข้า พเจ้า นาย / นางสาว......................................................................................... เป็น นั กเรี ย น นัก ศึก ษา
ระดับชั้นรหัส............................................ สาขาวิชา.................................................สาขางาน…………………………………..………………
วิทยาลัย..............................................................เกิดวันที่....................เดือน....................................พ.ศ.................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.................................ถนน/หมู่ที่.....................แขวง/ตาบล..........................................
เขต/อาเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..........................................
ชื่อบิดา............................................................................................... ชื่อมารดา................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย....................................................
โดยให้สัญญาว่า
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามคาขวัญ ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ขององค์การตลอดไป
ลงชื่อ.........................................................................ผู้สมัคร
(.....................................................................)
คารับรองให้ความยินยอม
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................เป็น ผู้ปกครองโดยถูก ต้อ งตาม
กฎหมายของ นาย/ นางสาว..............................................................................................ผู้ส มัครเป็น สมาชิกองค์การนัก วิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดั บสถานศึกษา วิทยาลัย.....................................................................ได้ท ราบและอนุญ าตในการสมัคร
เป็นสมาชิกองค์การฯ และยินดีให้การสนับสนุนทุกประการ
ลงชื่อ........................................................................ผู้ปกครอง
(..................................................................)
พ้นสภาพสมาชิกด้วยเหตุ วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ..................
ลงชื่อ......................................................................นายทะเบียน
(...................................................)
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...................................
เรื่อง รับสมัครคณะกรรมการดาเนินงานองค์ การนักวิชาชี พในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
ประจาปีการศึกษา……….…..
............................................................
ด้ว ยองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พใน อน าคตแห่ ง ประเทศไทยวิท ยาลั ย ...........................................................
มีค วามประสงค์ รั บ สมั ค รคณะกรรมการด าเนิ น งาน องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ประจ าปี
ก า ร ศึ ก ษ า ……………………ร ะ ห ว่ า งวั น ที่ …………….เดื อ น …………………พ .ศ … ……………….ถึ งวั น ที่ …………….
เดื อ น…………………พ.ศ………………….และจ ะด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง ในวั น ที่ …………………เดื อ น ……………….……………
พ.ศ…………………..…
ทัง้ นี้ ผู้ สมั ครจะต้ องเป็ นผู้ ทมี่ ี คุณสมบัติต ามข้อ 31, 38 และดาเนิน การเลื อกตั้ งให้ เห็ นไปตาม
ข้อ 40 ตามแนวปฏิบั ติป ระกอบระเบี ยบสานัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาว่า ด้ว ยองค์ก ารนัก วิช าชี พใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560
ประกาศ ณ

วันที่..........เดือน...................................พ.ศ......................

..............................................................
(..............................................................)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย ..................................
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รูปถ่าย
ผู้สมัคร
ขนาด ๒ นิ้ว

ใบสมัคร
เพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ
วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ.............................
หมายเลขประจาตัวผู้สมัคร...............................
๑. ข้าพเจ้า ชื่อ..............................................นามสกุล........................................ประเภทวิชา............................................
สาขาวิชา............................................. ชั้นปี................................สังกัดสถานศึกษา..........................................
๒. ขอยื่นใบสมัครเพื่อขอรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การของคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ...................................ประจาปีการศึกษา...........................................
๓. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า
ด้วยองค์ก ารนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับ ปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไ ขเพิ่มเติม พ.ศ.
2560 ระดับสถานศึกษา ข้อ 38(1),(2) ระดั บจังหวัด ข้อ 42 ระดับภาค ข้ อ 48 และระดับชาติ ข้อ 54 ทุ ก
ประการ
๔. ข้า พเจ้าให้สัญญาว่า หากได้รับเลื อกตั้ง จะปฏิ บัติตามระเบี ยบฯ ด้ วยความเสีย สละ ขยันหมั่นเพีย ร เพื่ อความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การฯ ทุกประการ
๕. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ามีคารับรองเรื่องความประพฤติจากครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(....................................................)
.................../....................../......................
ความเห็น........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ............................................ครูที่ปรึกษา(ชมรม/สถานศึกษา/จังหวัด/ภาค)
(.............................................)
.................../....................../......................

- 82 -

แบบอวท.๑๒

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย..............................
วันที่ ............ เดือน ..................พ.ศ. ..................
เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...............
ตา มที่ ค ณ ะกร ร มก าร ด าเนิ น งา น องค์ ก า ร นั ก วิ ช า ชี พ ใน อน า คต แห่ ง ปร ะเท ศไท ย
วิท ยาลัย ................................... ได้ จัด ให้ มีก ารเลื อ กตั้ งคณะกรรมการดาเนิ นงานองค์ การนั ก วิช าชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ชุดใหม่ ในวันที่...........เดือน ...........................พ.ศ..................นั้น
บัดนี้การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏผลตามลาดับดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................
ชื่อ-สกุล.......................................

ผู้สมัครหมายเลข........
ผู้สมัครหมายเลข........
ผู้สมัครหมายเลข........
ผู้สมัครหมายเลข........
ผู้สมัครหมายเลข........
ผู้สมัครหมายเลข........
ผู้สมัครหมายเลข........

ชมรมวิชาชีพ..............................ได้
ชมรมวิชาชีพ..............................ได้
ชมรมวิชาชีพ..............................ได้
ชมรมวิชาชีพ..............................ได้
ชมรมวิชาชีพ..............................ได้
ชมรมวิชาชีพ..............................ได้
ชมรมวิชาชีพ..............................ได้

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดดาเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(....................................................)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย....................................................
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลั ย......................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ สถานศึกษา
................................................................
เพื่อให้การดาเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่วิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้ง
ขึ้นแล้ว สามารถดาเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ อาศัยระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่า
ด้ว ยองค์ การนั ก วิช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรั บปรุง พ.ศ.2560) ข้ อ 12 และ ข้ อ ๑7(1)
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.................................................................. จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา
................. ประกอบด้วย
๑………………………………………….. นายกองค์การ
๒………………………………………… รองนายกองค์การ
๓………………………………………… (กรรมการ 3 – ๑9 คน)
20………………………………………… เหรัญญิก
21…………………………………………. ปฏิคม
22…………………………………………. นายทะเบียน
23…………………..........……………… ประชาสัมพันธ์
25................................................ เลขานุการ
26……………………………………...… ครูที่ปรึกษา
ประกาศ

ณ วันที่...............เดือน...........................................พ.ศ................

…………………………………………………
(................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย..................................................
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ที่ อวท............../.................

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
(วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ)..........................
วันที่........... เดือน..............................พ.ศ. .....................

เรื่อง รายงานประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ……….
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทยระดับ (จังหวัด/ภาค/ชาติ)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ)
จานวน ๑ ฉบับ
ด้วยองค์ การนัก วิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย (วิท ยาลั ย/จั งหวัด/ภาค/ชาติ ).........................
ได้ดาเนินการตามระเบียบสานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาว่าด้วยองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2560) โดยแต่ ง ตั้ งกรรมการดาเนิ นงานองค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย (วิทยาลัย/จังหวั ด/ภาค/ชาติ )............จากสมาชิ กสามั ญและได้ออกประกาศเป็ นที่เรี ยบร้อ ยแล้ว ดังสิ่ ง
ที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ ……………………………………….
(………………..........................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค.................................................
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แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ชมรมวิชาชีพ...........................................ภาคเรียนที่………..ปี การศึกษา...........................
ระบบการเรียน ( ) ชั้นเรียนปกติ ( ) นอกชั้นเรียนปกติ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล
สมาชิก

แผนก
ชั้น / กลุ่ม

กิจกรรมหน้าเสาธง
(
(

กิจกรรมของชมรม

กิจกรรมวิทยาลัย

) บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม
) หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม จากหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ

ลงชื่อ.......................................................................นายทะเบียน ชมรม วิชาชีพ
ลงชื่อ.......................................................................ประธาน ชมรมวิชาชีพ

บันทึกพิเศษ

ผลการประเมิน
ผ.

ลงชื่อ...................................................................ครูที่ปรึกษาชมรมวิ ชาชีพ
ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการประเมินผล

มผ.
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.....................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ประจาปีการศึกษา..........................
----------------------------------เพื่ อ ให้ ก ารประเมิน ผลกิจ กรรมชมรมวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย .............................................เป็ น ไปด้ ว ยความ
ยุติธรรมและสอดคล้องกั บแนวปฏิบัติ ประกอบระเบียบสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาว่า ด้วยองค์การ
นัก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2558) และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม พ.ศ.2560
ข้อ 117 (1) วิท ยาลัย ............................................. จึง แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นผลกิ จกรรมชมรมวิช าชี พ
ประจาปีการศึกษา.....................ดังต่ อไปนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว..........................รองผู้ อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ
ประธานกรรมการ
๒. นาย/นาง/นางสาว..........................หัวหน้างานกิจกรรมฯ
รองประธาน
๓. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึก ษาคณะกรรมการดาเนินงาน
กรรมการ
องค์การฯ
๔. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึก ษาคณะกรรมการดาเนินงาน
กรรมการ
ชมรมวิชาชีพ............
5.นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนิน งาน
กรรมการ
ชมรมวิชาชีพ............
ฯลฯ
6. นาย/นางสาว.................................นายกองค์การฯ
กรรมการ
7. นาย/นางสาว.................................นายทะเบียนชมรมวิชาชีพ ทุกชมรม...... กรรมการ
8. นาย/นางสาว…………………………… นายทะเบียนองค์การฯ
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นธรรมและเกิดประโยชน์ สูงสุ ด
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..........................พ.ศ…………
ลงชื่อ…………………………………….
(……………………………………………)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย………………………………………………………
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ประกาศการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ชมรมวิชาชีพ...................................อวท. วิทยาลัย.............................
ภาคเรียนที่............. ประจาปีการศึกษา.............................
ที่

รหัสประจาตัว

ชื่อ – สกุล

ผลการประเมิน
กิจกรรม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

สรุปผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ สมาชิกผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้อยละ …………………
ทั้งนี้ให้ สมาชิกที่ไ ม่ผ่านการประเมิน ผลกิ จกรรม ติดต่ อยื่น คาร้อ งขอซ่ อมกิจ กรรมต่อคณะกรรมการ
ประเมิ นผลกิจกรรม พร้อมช าระเงิ นค่า ลงทะเบียนซ่อมกิ จกรรม ตามระเบียบองค์การฯ ภายในสัปดาห์ที่ 2
ของภาคเรียน ถัดไป
ลงชื่อ..............................................................
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
............/................../............
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ใบคาร้อง
ขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
-------------------------อวท. วิทยาลัย......................................
วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ………….
เรื่อง

ขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

เรียน ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
สิ่งที่ส่งมาด้วย

ใบเสร็จรับเงิน จานวน ๑ ฉบับ
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว …………………...…………...รหัสระจาตัว………………………..……………
(

) ระบบชั้นเรียนปกติ

แผนก/ชั้น/กลุ่ม

สังกัดชมรมวิชาชีพ.........................
(

) ระบบนอกชั้นเรียนปกติ

ไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนที่...............ปีการศึก ษา.................................
จึงขอยื่นคาร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา..............
พร้ อมกัน นี้ข้ าพเจ้ าได้ช าระค่ าซ่อ มกิจ กรรมชมรมวิช าชี พ ตามหลัก ฐานที่ แนบมาแล้ ว และพร้อ มที่ จะปฏิ บัติ ก ารซ่ อ ม
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย
ขอแสดงความนับถือ
(.....................................................)
สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
ความเห็น
....................................................
(..................................................)
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ

ความเห็น
...................................................
(.................................................)
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

…………………………………………
(.....................................................)
รองผู้อานวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

- 89 แบบ อวท. ๑๙

แบบรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
(
ที่

รหัส
ประจาตัว

ชมรมวิชาชีพ..............................................
ภาคเรียนที่............. (ภาคเรียนที่ดาเนินการซ่อม)
) ระบบชั้นเรียนปกติ ( ) ระบบนอกชั้นเรียนปกติ
ชื่อ – สกุล

แผนก
ชั้น / กลุ่ม

ภาคเรียน
ปีที่ตก
ชมรม

ผลการซ่อมกิจกรรม
ผ่าน
ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

สรุปผลการซ่อมกิจกรรม ชมรมวิชาชีพ สมาชิกผ่านเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ …………………
ลงชื่อ..............................................................
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
............/................../..........
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แบบขออนุมัติใช้เงิน
ตามโครงการ

 ชมรมวิชาชีพ



องค์การฯ  กิจกรรมของสถานศึกษา
เขียนที่ ....................................................................................................

วันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. …………
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.วิทยาลัย...................................................
เนื่ อ งด้ ว ยข้ า พเจ้ า (น าย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่ ง ................................มี
ความประสงค์ขออนุมัติ ใช้เงิน ของ  ชมรมวิช าชีพ  องค์การฯ  กิจ กรรมของสถานศึกษาเพื่อเป็ นค่า ใช้จ่า ย
ตามแผนหรือ โครงการที่ ...................เรื่อ ง…………………………………………………………………..……………………. เป็ น จานวน
เงิน ........................ บาท ซึ่งได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง ในขณะนี้เงินของ  ชมรมวิชาชีพ  องค์การฯ  กิจกรรมของสถานศึกษา
เหลือยอดเงินสุทธิเป็นจานวน ………………………………… บาท (………………………………………………………………………)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ
ลงชื่อ………..…………………………..……..
(…………………………..………………….)
ประธานชมรมวิชาชีพฯ / นายกองค์การฯ / หัวหน้างานกิจกรรมฯ
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………..……………....
(.............................................)
………../…………./…………
ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชี พในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัย……………………………
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ…………………………….
ลงชื่อ…………………………………………….
(..................................................)
………../…………./…………

- 91 แบบ อวท.21

บัญชีรายรับ – รายจ่าย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...........................................
จังหวัด............................................
ประจาเดือน.........................................พ.ศ...................
วัน/เดือน/ปี

รายการ

ลงชื่อ ...........................................ผู้บันทึก
(...................................................)
เหรัญญิก อวท…….

รายรับ
บาท สต.

รายจ่าย
บาท สต.

คงเหลือ
บาท สต.

ลงชื่อ........................................ผู้รับรอง
(.................................................)
ครูที่ปรึกษา อวท…….

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง
(............................................................)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา
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ทะเบียนคุมการใช้ จ่ายเงินกิจกรรม
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...........................................
จังหวัด............................................
ประจาเดือน.........................................พ.ศ...................
เลขที่ใบ
เบิก

วัน/เดือน/ปี

ลงชื่อ ...........................................ผู้บันทึก
(...................................................)
เหรัญญิก อวท…….

รายการ

จานวนเงิน
บาท
สต.

ลงชื่อ........................................ผู้รับรอง
(.................................................)
ครูที่ปรึกษา อวท…….

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง
(............................................................)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรี ยน นักศึกษา

- 93 แบบ อวท.23

สรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย
วิทยาลัย..........................................................จังหวั ด............................................
ประจาเดือน ............................................. พ.ศ. ..................
รายการ

บาท

รายรับ:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
รวมรายรับ
รายจ่าย:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
รวมรายจ่าย
ยอดคงเหลือ
ลงชื่อ ...........................................ผู้บันทึก
(...................................................)
เหรัญญิก อวท…….

……………………
……………………
……………………
……………………
…………………..
…………………….
(๑)
..…………………..
……………………
……………………
……………………
……………………
………..…………
…………………….
(๒)
..………………….
(๑) – (๒) = (๓)

(๓)
……………………..

ลงชื่อ........................................ผู้รับรอง
(.................................................)
ครูที่ปรึกษา อวท…….

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง
(............................................................)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนัก เรียน นักศึกษา

สต.
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บัญชีลงเวลาคณะกรรมการดาเนินงาน
สัปดาห์ที่........................
วัน………..ที่...........เดือน...........................พ.ศ...............
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.........................................จังหวัด.............................
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ – สกุล

เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ

ลายมือชื่อ หมายเหตุ

คณะกรรมการดาเนินงานทั้งหมด .................... คน
มาปฏิบัติงาน
.................... คน
ไม่มาปฏิบัติงาน
.................... คน
ลงชื่อ........................................นายทะเบียน
(................................................)
ลงชื่อ........................................ครูที่ปรึกษา
(................................................)
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แบบบันทึกการปฏิบัติงานคณะกรรมการดาเนินงาน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย......................................
จังหวัด......................................
วัน/เดือน/ ปี

รายงานผลการปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

วันจันทร์ที่....../.........../......

วันอังคารที่....../.........../......

วันพุธที่....../.........../......

วันพฤหัสบดีที่...../......../.....

วันศุกร์ที่....../.........../......

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน
(................................................)
นายทะเบียน อวท.....

ลงชื่อ...........................................ผู้รับรอง
(............................................)
ครูที่ปรึกษา อวท….

ลงชื่อ................................................ผู้รับรอง
(....................................................)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนัก เรียน นักศึกษา
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ที่ อวท............../.................

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย..........................
วันที่........... เดือน..............................พ.ศ. .....................

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการดาเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัย…………………………..……….
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัย………………..……………………………….
สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกการปฏิบัติงาน (แบบ อวท.25)

จานวน ………ฉบับ

ด้วยองค์ก ารนัก วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย .........................มี ความประสงค์ ขอรายงาน
ผลการปฏิ บัติ งานของคณะกรรมการด าเนิ นงานองค์ก ารนั กวิ ชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิท ยาลัย …………………
ประจาภาคเรียนที่ ……………../………………. พ.ศ………………รายละเอียดดังสิ่งที่ส่ง มาพร้อ มหนังสือนี้ ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ……………………………………….
(………………..........................................)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย...........................
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ทะเบียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย………………………………………………..
ปีการศึกษา………………………………
ลาดับ หมายเลขทะเบียน
ที่
สมาชิก

ชื่อ – สกุล

ลงชื่อ...................................................นายทะเบียน
(...........................................................)

สาขาวิชา

ระดับชั้น

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................................ครูที่ปรึกษา
(...........................................................)
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ใบสมัคร
เพื่อรับคัดเลือกเป็นชมรมวิชาชีพดี เด่ น ประจาปีการศึกษา……………………
……………………………....................................
สานักงาน อวท. ………………………………....................................
วันที่ ................ เดือน.......................................พ.ศ. ...............
เรื่อง สมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นชมรมวิชาชี พดี เด่น ประจาปีการศึกษา ............................................
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัย .....................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสาร หลักฐาน ตามข้อพิจารณาการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น จานวน ................. ชุด
๒. ............................................................................................
ข้ า พเจ้ า ชื่ อ ........................................................... น า มสกุ ล .............................................. . ปร ะธา น
คณะกรรมการด าเนิ น งานชมรมวิ ช าชี พ.......................................................สั ง กั ด องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดั บ สถานศึ กษา วิ ท ยาลั ย..................................................มี ค วามประสงค์ ที่ จะเข้ า รับ การคั ด เลื อ กเป็ น
ชมรมวิช าชีพดีเด่ น ประจ าปีก ารศึ กษา..............................โดยได้จั ดท าเอกสาร หลั กฐาน ตามข้อพิ จารณาการประเมิน ที่
ส่งมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ามีคารับรองจากครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.......................................ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ .......................................................................
(.....................................................)
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ..................................
คารับรอง ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
ลงชื่อ .......................................................................
(........................................................)
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดาเนินงานชมรมวิชาชีพ...................................................
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.....................................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชมรมวิชาชีพ ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา..........................
----------------------------------เพื่ อให้ ก ารประเมิ น ชมรมวิ ชาชี พดีเ ด่น อวท. วิท ยาลั ย .............................................เป็ น ไปด้ วยความยุ ติ ธรรม
และสอดคล้อ งกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษาว่าด้ว ยองค์ก ารนักวิ ชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) หมวด ๔ ว่าด้วยการจั ดกิจกรรมหลัก ข้อ ๒๘ ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.
วิท ยาลั ย ................................................ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชมรมวิ ช าชี พ ดี เด่ น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
...........................ดังต่ อไปนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว..........................รองผู้ อานวยการฝ่ายพัฒนาฯ ประธานกรรมการ
๒. นาย/นาง/นางสาว..........................หัวหน้างานกิจกรรมฯ
รองประธานกรรมการ
๓. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึก ษาองค์ การ
กรรมการ
๔. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึก ษาชมรม............
กรรมการ
๕. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึก ษาชมรม............
กรรมการ
ฯลฯ
๖. นาย/นางสาว..................................นายก อวท. วิทยาลัย............... กรรมการ
๗. นาย/นางสาว.................................นายทะเบียนอวท. วิทยาลัย......กรรมการและเลขานุการ
ให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่อ งค์การและสมาชิก ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..........................พ.ศ…………
ลงชื่อ…………………………………….
(……………………………………)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย…………………
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สานักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย..........................................
วันที่ ............ เดือน ..................พ.ศ. ..................
เรื่อง

ขอรายงานผลการประเมิน คัดเลือก ชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจาปีการศึกษา ......................

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...............
ตามที่วิ ทยาลัย ฯ ได้ป ระกาศแต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่ น ประจาปีก ารศึกษา.........
เพื่อคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเ ด่นนั้น บัดนี้การประเมินได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปรากฏผลตามลาดับดังต่อไปนี้
๑. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
๒. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
๓. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
๔. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
๕. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
๖. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
๗. ชมรมวิชาชีพ.......................................................ได้ .......... คะแนน
ฯลฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
(....................................................)
รองผู้อานวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
ประธานกรรมการ
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดั บสถานศึกษา วิทยาลัย................................
เรื่อง ผลการคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจาปีการศึกษา ............................
...............................................................................................
องค์ การนัก วิช าชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย วิท ยาลัย ...................................ได้ป ระกาศแต่ งตั้ง คณะกรรมการ
ประเมิ น ชมรมวิ ช าชี พดี เด่ น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา................................ บั ด นี้ การประเมิ น ผลได้ เสร็ จ สิ้ น และผ่ า นการ
ตรวจสอบแล้ว ได้ผลสรุปดังนี้
๑. ชมรม ...................................................................ชนะเลิ ศ
๒. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ
๓. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ
๔. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ
๕. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ
ฯลฯ

๑
๒
๓
๔

ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน............................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .................................................................
(.................................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย........................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ……………………………………………
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย……
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจ กรรมโครงการ…………………………………
-----------------------------------------------------ตา มที่ ค ณะกรร มการ ด าเนิ น งา นองค์ ก าร นั ก วิ ช าชี พ ฯ / คณ ะกรร มกา รด าเนิ น งา น ชมร ม
วิช าชี พ……………………. จะดาเนิ นการจั ดกิ จกรรมตามโครงการ………………………………………………………………………………
ระหว่ างวัน ที่ ………….เดื อน………………พ.ศ……….ถึ งวั น ที่……………….เดือ น…………….พ.ศ…………….. ณ …………………………
และวิท ยาลั ย ได้ มีค าสั่ ง ที่ …………../…………… เรื่ อ ง……………………………………………………………………..ลงวั น ที่ ………………
เดือน………………….พ.ศ. ……………..แล้วนั้น
เพื่อให้การจัดกิ จกรรมตามโครงการดัง กล่า ว ดาเนิน สาเร็ จลุล่ วงตามวัต ถุประสงค์ องค์ การนักวิ ชาชี พ
ในอนาคตแห่ งประเทศไทย วิท ยาลัย ………………………………………….จึ งขอประกาศแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น การจั ด
กิจกรรม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
1.1 ……………………………….
1.2 ………………………………
ฯลฯ
หน้าที่……………………………………………
2. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
2.1 …………………………….
2.2 …………………………….
ฯลฯ
หน้าที่…………………………………………….
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้ วยความเสียสละและเกิ ดประโยชน์สู งสุด ต่อ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย…………………………………..
ประกาศ ณ วันที่ …………….เดือน……………….พ.ศ…………………….

..............................................................
(................................................................)
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย …………………………..
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ชมรมวิชาชีพ ..........................................................
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย……………………………………………………….
วันที่ .................... เดือน.........................พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอให้พิจารณาแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัย.................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฯ จานวน ๑ เล่ม
ด้ว ย ข้ าพเจ้ า นาย/นางสาว.....................................................................................................เป็ น สมาชิ ก สามั ญ
สัง กั ดชมรมวิ ช าชีพ ...................................................ระดั บ ชั้ น .................................. ได้ ท าโครงการสมาชิ ก ดี เด่ น ภายใต้
การนิ เ ทศ เรื่ อ ง ................................................................................................................................ ตามโครงการที่ แ น บ
มาด้วยนี้ โดยมี นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................
ทาหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของข้าพเจ้าด้วย
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ…………………………………………….……..
(.......................................................)
เจ้าของโครงการ
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.........................................
เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิก ดีเด่น โครงการภายใต้ การนิ เทศ
…………………………….
ด้ว ย องค์ ก ารนั กวิ ช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย วิ ทยาลัย ………………………………………………………..…….ได้
รั บ ค าร้ อ งของนา ย/น า งสา ว ...................................................................................................................สมาชิ ก สามั ญ
สั ง กั ด ชมรมวิ ช าชี พ ……………………………………….. ระดั บ ชั้ น ............................................................ โดยอาศั ย แน วปฏิ บั ติ
ประกอบระเบี ยบสานัก งานคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ว่าด้ วยองค์ก ารนั กวิ ชาชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๕๗ (ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558) และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.2560 ว่ า ด้ ว ย ครู ที่ ป รึ ก ษา ข้ อ ๗๓(๑)จึ ง แต่ ง ตั้ ง ให้
นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... ท าหน้ า ทีเ่ ป็ นครู ปรึ ก ษาสมาชิ กดี เด่ น โครงการภายใต้
การนิเทศเรื่อง...................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่………. เดือน………………………… พ.ศ. ……………
ลงชื่อ……………………………………….…………..
(……………………………………………….)
ผู้อานวยการวิทยาลัย..........................................................
ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย..........
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ใบสมัคร
เพื่อรับคัดเลือกเป็นสมาชิ กดี เด่ นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ…………………………
.........................................
สานักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย………………………………………………………………….
วันที่ ................ เดือน.........................พ.ศ. ...............
เรื่อง สมัครเพื่อรับคัดเลือกเป็นสมาชิกดี เด่น โครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ............................................
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ .....................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สมุดบันทึกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ จานวน ................. เล่ม
๒. ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม
จานวน………………. เล่ม
ข้า พเจ้ า ชื่ อ ........................................................... นามสกุ ล ............................................... เป็ น สมาชิ ก สามั ญ
ขององค์ก ารนั ก วิ ช าชี พในอนาคตแห่ ง ประเทศไทย วิ ท ยาลั ย .......................................................ปั จ จุ บั น ศึก ษาอยู่ ใ น
ระดั บชั้ น…………………………มี ความประสงค์ สมั ครเพื่อ รับ การคัด เลื อกเป็น สมาชิก ดีเ ด่น โครงการภายใต้ก ารนิเทศระดั บ
................................................................................................ โดยได้ ท าโคร งกา รสมาชิ ก ดี เ ด่ น ภายใต้ กา รนิ เ ทศเรื่ อง
..................................................................................................ตามสมุ ด บั น ทึ ก สมาชิ ก ดี เ ด่ น และผลงานด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ที่ส่งมาด้วยนี้ ข้าพเจ้ามีคารับรองจากครูที่ปรึกษาตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………..
(.....................................................)
เจ้าของโครงการ
ลงชื่อ ...................................................
(........................................................)
ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัย...................................................
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือ กสมาชิก ดีเด่น โครงการภายใต้ การนิ เทศ
...............................................................................................
เพื่อให้การคัดเลือ กสมาชิ กดีเด่นโครงการภายใต้ก ารนิเทศ ระดับ สถานศึ กษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ เป็ นไปด้ว ย
ความเรี ยบร้ อยและเป็น ธรรม คณะกรรมการบริหารองค์ก ารนั กวิช าชี พในอนาคตแห่ งประเทศไทย วิ ทยาลัย /จังหวัด /
ภาค/ชาติ ......................................................... จึ งมี มติแ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กสมาชิก ดี เด่ น โครงการภายใต้ ก าร
นิเทศ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑. นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
๒. นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
๓. นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
๔. นาย/นาง/นางสาว ...................................................................
๕. นาย/นาง/นางสาว ...................................................................

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ขอให้ทุก ท่านที่ไ ด้รับแต่ งตั้ง ปฏิ บัติหน้า ที่ด้วยความเสีย สละเป็น ธรรม และเกิดประโยชน์แก่องค์ การและสมาชิ ก
ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน............................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ ...........................................................
(............................................................)
ผู้อานวยการวิทยาลัย...................................................
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย วิทยาลัย.............................
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ที่ อวท. ........../...........

สานักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ..............
วันที่ .............. เดือน...................พ.ศ. ...............

เรื่อง ขอรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ………..ประจาปีการศึกษา………
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย..........................
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก จานวน ๑ ชุด
ตามที่ ครู ที่ปรึ กษาคณะกรรมการดาเนิน งานองค์ การนักวิ ชาชี พในอนาคตแห่งประเทศไทย...................
ได้เสนอรายชื่ อสมาชิกดี เด่ นโครงการภายใต้ก ารนิ เทศ จ านวน ............................. คน เพื่ อให้คั ดเลื อกเป็ นสมาชิ กดี เด่ น
โครงการภายใต้การนิ เทศ ระดับ ..................ประจาปีก ารศึ กษา.................นั้น บั ดนี้ คณะกรรมการได้ ทาการคัดเลือ ก
เป็นที่ เรียบร้ อยแล้ว มี สมาชิ กฯ ที่ ผ่านการคั ดเลือกเป็นสมาชิ กดีเด่น โครงการภายใต้ การนิ เทศ จานวน ................ คน
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้ วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ………………………………………………………
(.......................................................)
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ
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คณะกรรมการผู้จัดทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

ว่าที่ รต.ณรงค์
นายดุลยวิศ
นายธีระ
นายสมยศ
นายประเสริฐ
นายธัช
นายอุดม
นายอนันต์
นายอาณัติชัย
นายสถิตย์
นายทรงเดช
นายสงัด
นายบุญช่วย
นายประทีป
นางอรสา
นายสาโรจน์
นายสมจิตต์
นางสาธิตา
นายบุญลือ
นายประชา
นายปริวัฒน์
นายจรัส
นายวีระศักดิ์
นายสุรพล
นายประสิทธิ์
นายจรูญ
นายวัชระ

เกษตรภิบาล
สมจิตต์
นรสิงห์
พันธุ์กสิกร
จันโททัย
แสงใส
รูปดี
โดรณ
จันทิวาสน์
ปริปุณณากร
หล้าพันธ์
ยศเฮือง
กั้วศรี
อนิลบล
รามโกมุท
ขอจ่วนเตี๋ยว
ศรีสมพันธุ์
ทันตเวช
ทองเกตุแก้ว
ฤทธิผล
ถานิสโร
เล่ห์สิงห์
อินทร์กลับ
โชติธรรมโม
ทองรัศมี
ชูสังข์
เกิดสิน

๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

นายไสว
สีบูจันดี
นายปรีดี
เกตุทอง
นายวิรุณ
วิทยาประเสริฐ
ว่าที่ ร.อ.เชาวลิต ยุทธนาวา
นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
นายวิทยา
มั่นเติม

ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คระนอง
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คสระบุรี
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิ ง
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึก ษาธนบุรี รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คชุมแพ
รองประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คพะเยา
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คเลย
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คหนองบัว ลาภู
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คเขาวง
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพบาเหน็จ ณรงค์
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึก ษาพระนครศรีอยุธยา กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คสุพรรณบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คปราจีนบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คมาบตาพุด
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คชลบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คสระแก้ ว
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คชุมพร
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึก ษานครศรีธรรมราช
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรั ง
กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ
นักศึกษาและกิจการพิ เศษ
กรรมการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คมวกเหล็ก กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิ คตรัง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ
รองผู้อานวยการวิ ทยาลัยเทคนิคราชบุรี
กรรมการและผู้ช่ วยเลขานุ การ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุ การ
/คณะทางาน...
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๑. นายไสว
สีบูจันดี
๒. นางสาธิตา
ทันตเวช
๓. นางเจริญศรี
ฉลานุวัฒน์
๔. นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์
๕. นางสาวชมพูนุช
เนตรโรจน์
๖. นางสาวพรทิพา
ประเสริฐ
๗. นางสาวพรพรรณ นักทานา
๘. นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์
๙. นางสาวกิดากร
ระจันทึก
๑๐. นางสาวสมฤทัย เลิศปัญญา
๑๑. นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี
๑๒. นางสาวประวีทรัพย์ หงส์ชุมแพ
๑๓. นายวิทยา
มั่นเติม

ผู้อานวยการวิทยาลัย เทคนิคมวกเหล็ก
ผู้อานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี
พนักงานธุรการ วิทยาลัย เทคนิคฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
รองผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

