
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

  ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยอันมีผลกระทบเชื่อมโยงจากบริบทสังคมโลกและ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  การจัดการอาชีวศึกษานับเป็นกระบวนการที่ส าคัญในการพัฒนา
คนในด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ที่มีเจตนารมณ์ มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 
ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชา
อ่ืนๆ  ได้เล็งเห็น  ความส าคัญในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา มีประสบการณ์ทั้งในด้าน
สาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะความรู้ในด้านการเป็นผู้น า   และมีความเป็นประชาธิปไตย  จึงมี
นโยบายให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้สอดคล้องกับระบบการเรียน   มุ่งเน้นให้
นักเรียนนักศึกษาได้ท ากิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียน โดยให้ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในรูปแบบขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

  เนื่องจากระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ และแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ.2558 
ไปแล้วนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ จึงได้ท าการปรับปรุงระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนา คตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2557 (ปรับปรุ ง พ.ศ.2560)และแนวปฏิ บัติปร ะกอบระเบี ยบ ส านั กงา น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.

2558) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไปให้มีประสิทธิภาพ 

  ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ได้ช่วยเหลือให้การปรับปรุงระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และแนวปฏิบัติประกอบ
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2557 
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560  ส าเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
 

          คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
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สารบัญ 
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ค ำน ำ                ก 
สำรบัญ                ข 
ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่ง  ๑-๑๐ 
ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 
แนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เรื่องที่ ๑ –๑8      ๑๑ 
 เรื่องที่ ๑ ว่าด้วยการจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)    ๑๑ 
 เรื่องที่ ๒ ว่าด้วยตราสัญลักษณ์และธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    ๑๓ 
 เรื่องที่ ๓ ว่าด้วยคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ  ๑9 
 เรื่องที่ ๔ ว่าด้วยครูที่ปรึกษา          ๒๓ 
 เรื่องที่ ๕ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซ่ึงคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ    ๒๕ 
 ในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ 
 เรื่องที ่๖ ว่าด้วยการแต่งกาย           ๒๖ 

เรื่องที่ ๗ ว่าด้วยพิธีการต่างๆ            ๒7 
เรื่องที่ ๘  ว่าด้วยการเลื่อนระดับสมาชิก   และสมาชิกภาพ       ๔๘ 
เรื่องที่  ๙ ว่าด้วยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน       ๔๙ 
เรื่องที่  ๑๐ ว่าด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น    ๕๑ 
ภายใต้การนิเทศ 
เรื่องที่ ๑๑ ว่าด้วยการประเมินผล กิจกรรมชมรมวิชาชีพ       ๕๒ 
เรื่องที่ ๑๒ ว่าด้วยเรื่องการเงิน           ๕๔ 
เรื่องที่ ๑๓  ว่าด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ    ๕๔ 
เรื่องที่ ๑๔  ว่าด้วยการก าหนดเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต    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 

คณะกรรมการผู้จัดท า            108 

คณะท างานฝ่ายเลขานุการ                  109 
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ระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) 

--------------------------------------------- 
เพ่ื อให้ การจัดกิจกรรมของนั ก เรี ยน   นั กศึกษาในสถานศึกษาสั งกัด ส านั กงานคณ ะกรรมการ                     

การอาชีวศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   เป็นไปด้วยความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน    มีความเป็นเอกภาพใน
การพัฒนานักเรียน  นักศึกษาและกิจกรรมของนักเรียน   นักศึกษาอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๑    รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๓๒  จึงได้ออกระเบียบในเรื่องนี้ไว้  ดังต่อไปนี้  
 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่า     “ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ                 
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 
  บรรดาระเบียบ    ข้อบังคับ   ประกาศหรือค าสั่งใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้    หรือที่ขัดหรือ       
แย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  
  ข้อ ๔  ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจในการออก
ประกาศหรือหลักเกณฑ์เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งมีอ านาจวินิจฉัยตีความปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
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
จังหวัด  หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  “ ASSOCIATION  OF  FUTURE  THAI  PROFESSIONAL” ตามด้วยชื่อ
ภาษาอังกฤษของจังหวัด  และมีตัวย่อว่า “AFT.”  ตามด้วยชื่อภาษาอังกฤษของจังหวัด  
    (๓)  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาคและให้ ใช้ชื่อว่า     “องค์การ                 
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
อนาคตแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  และมีตัวย่อว่า  “อวท.สอศ.” หรือมีชื่อ
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)  เพ่ือให้นักเรียน  นักศึกษาอาชีวศึกษามีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่บริหาร
จัดการภารกิจและกิจกรรม  ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างเหมาะสม  
   (๒)  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ  ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา   
ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  
  (๓)  เพ่ือการประชาสัมพันธ์  แนะแนว  เผยแพร่วิชาชีพให้แพร่หลายและเพ่ิมโอกาสในการประกอบ
อาชีพตามสาขาวิชาชีพที่ได้ศึกษามา  
   (๔)  เพ่ือสร้างความสามัคคี  ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ทั้งในสถานศึกษาเดียวกัน        
และต่างสถานศึกษา  
   (๕)  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมและพัฒนาความเจ ริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ          
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ของนักเรียน  นักศึกษา  
   (๖)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  นักศึกษา  มีความสนใจ  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา โดยใช้  
ความรู้  ความสามารถของตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  
   (๗ )  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างสถานศึกษากับองค์การนักวิชาชีพในอนาคต               
แห่ งป ระ เทศ ไท ย   รวมทั้ งส ร้ า งความสั ม พัน ธ์กั บ องค์ ก ร อ่ืน และผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยกับ สถานศึ กษ า                        
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
 

หมวด ๒ กำรด ำเนินงำนขององค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
----------------------------- 

ข้อ ๗   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เป็นองค์การของนักเรียน  นักศึกษา โดยนักเรียน
นักศึกษา  เพื่อนักเรียน  นักศึกษา  ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนด  และมีความเป็นกลางทางการเมือง  
  ข้อ ๘  การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ตามข้อ  ๕  (๑)(๒) (๓)(๔)  ให้ด าเนินการ 
ดังนี้  

 (๑)   การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  โดยให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้จัดการ เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของสถานศึกษานั้น  

 (๒)   การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด  ให้ประธานกรรมการ
อาชีวศึกษาจังหวัดเป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด   

 (๓)   การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค  ให้ประธานคณะกรรมการ
บริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค  เป็นผู้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ระดับภาค  

 
/(๔) การจัด...  



-๓- 
 (๔)   การจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    ของส านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา   ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นผู้ประกาศจัดตั้ง  
   ข้อ ๙  ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามข้อ  ๕  มีคณะกรรมการ  
แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้  
  (๑)  คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
 (๒)  คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   

ข้อ ๑๐  ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทย  ตามข้อ ๙  (๑)  มีจ านวน   
และการได้มาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการตามก าหนด   

ข้อ ๑๑  ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  มีอ านาจหน้าที่  
  (๑)  ก าหนดแนวทาง   ควบคุม  ดูแลและให้การสนับสนุนการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยทุกระดับ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
  (๒)  ก าหนดแนวปฏิบัติ   เกณฑ์  กติกา  การวัดและประเมินผล  เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ทุกระดับ  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์    

 (๓)  แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยของสถานศึกษาและสมาชิก  เพ่ือคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐาน
และสมาชิกดีเด่น  ทุกปีการศึกษา  

 (๔)  ก าหนดให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   จัดประชุมวิชาการทุกระดับ  อย่างน้อย 
ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง  โดยก าหนดให้มีการประกวด  แสดง  แข่งขัน  ทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหรือการ
เสนอผลงานของสมาชิกที่เกี่ยวกับกิจกรรมหลัก และกิจกรรมอ่ืนๆ  เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของ
สมาชิก  

 (๕)  ออกประกาศเกียรติคุณ  และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีผลงานดีเด่นในรอบปี และผู้ท าคุณประโยชน์
แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ในการจัดประชุมวิชาการทุกระดับ  ตามที่เห็นสมควร   
          ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามข้อ ๙ (๒) มีจ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕  คน  แต่ไม่เกิน ๒๕ คน และให้มีครูที่ปรึกษา 1 คน ประกอบด้วย   
  (๑)  นายกองค์การ    จ านวน     ๑    คน 
  (๒)  รองนายกองค์การ   จ านวน     ๑    คน   
  (๓)  กรรมการ    จ านวน ๘ – ๑๘  คน  
  (๔)  เหรัญญิก    จ านวน     ๑   คน   
  (๕)  ปฏิคม    จ านวน     ๑     คน   
  (๖)  นายทะเบียน   จ านวน     ๑     คน   
  (๗)  ประชาสัมพันธ์   จ านวน     ๑     คน   
  (๘)  เลขานุการ    จ านวน     ๑    คน   
  (๙)  ครูที่ปรึกษา    จ านวน     ๑    คน 
  ให้นายกองค์การตาม (๑)  มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตประเทศไทย          
ในระดับนั้นๆ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับชาติก าหนด  
 
 
 

/ข้อ ๑๓.....  



- ๔ – 
 

  ข้อ ๑๓  ให้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  มีหน้าที่ดังนี้  
 (๑)  ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามแนวปฏิบัติ  เกณฑ์ กติกา ที่คณะกรรมการบริหารองค์การ       

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  ก าหนดเพ่ือให้การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ทุกระดับเป็นไปตามวัตถุประสงค์  

 (๒)  จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ อย่างน้อย ปีการศึกษาละ  
๑  ครั้ง  โดยก าหนดให้มีการประกวด  แสดง  แข่งขัน  ทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  และหรือการเสนอผลงานของ
สมาชิกท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมหลักและกิจกรรมอ่ืนๆ  เพื่อเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก  

 (๓)  ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือรับการประเมินผลการจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยของสถานศึกษา  และสมาชิกเพ่ือคัดเลือกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยมาตรฐานและ
สมาชิกดีเด่น  ทุกปีการศึกษา  

 (๔)  ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยจัดให้มีขึ้นทุก
ระดบั  

ข้อ ๑๔  กรรมการตามข้อ ๑๐  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
  (๑)  ระดับสถานศึกษา  ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากร        
ทางการศึกษาของสถานศึกษา   
   (๒)  ระดับจังหวัด  ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้ บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากร              
ทางการศึกษา  ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด   
   (๓)  ระดับภาค  ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการ       
ศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาค    
   (๔)  ระดับชาติ  ต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษา  รองผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรทางการศึกษา ใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
   (๕)  คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ตาม  (๑) (๒) (๓) (๔)        
ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗    
มาตรา ๓๐ (๔) ถึง (๑๓ )  
   ข้อ ๑๕  คณะกรรมการตามข้อ ๑๒ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้   
  (๑)  ระดับสถานศึกษา  ต้องสมัครเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ถูกต้อง
ตามระเบียบและจะต้องยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา    

 (๒)  ระดับจังหวัด ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
สถานศึกษาที่สังกัดและยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
จังหวัด  
  (๓)  ระดับภาค  ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ
จังหวัด  และยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค  
  (๔)  ระดับชาติ ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค  
และยื่นใบสมัครเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  
  (๕)  คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) 
จะต้องไมเ่ป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร  

 

/ข้อ ๑๖….. 



- ๕ - 

 ข้อ ๑๖  กรรมการตามข้อ ๑๐  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ   ๒  ปีการศึกษา   และกรรมการ  
ตามข้อ ๑๒  ให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๑   ปีการศึกษา  ทั้งนี้ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้  

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  กรรมการอาจพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้  
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 

  (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และกรรมการ
ด าเนินงาน  ในองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ที่ตนสังกัด  
 (๔)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  
  (๕)  คณะกรรมการบริหารมีมติสองในสามของจ านวนคณะกรรมการบริหารเท่าที่มีอยู่ขององค์การ     
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  แต่ละระดับ  ให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องต่อหน้าที่หรือ   
หย่อนความสามารถ  
  (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  
 ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้ด าเนินการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทนภายในเก้าสิบ

วันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งและให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการก็ได้   
 ในกรณีที่กรรมการด าเนินงานตามข้อ ๑๒  พ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ให้ด าเนินการสรรหา และเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่ ล่วงหน้าภายในเดือนกันยายนของทุกปี  และให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่ง
เพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่  

ข้อ ๑๗  เมื่อได้สรรหาและเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้วให้ด าเนินการ  ดังนี้  
  (๑)  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ 
เทศไทย  และคณะกรรมการ ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย ระดับสถานศึกษา  

 (๒)  ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด  
  (๓)  ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด   
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    ระดับจังหวัด  
  (๔)  ศูนย์พัฒนา  ส่งเสริม  ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้ เสนอรายชื่ อ
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค และระดับชาติ ให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แต่งตั้ง  

  (๕)  ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย  ระดับภาค      
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ระดับภาค   
  (๖)  ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย  ระดับชาติ เป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย   ระดับชาติ  
  ข้อ ๑๘  ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ   ประกอบด้วย    เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ผู้อ านวยการส านัก       ผู้อ านวยการศูนย์       หัวหน้าหนว่ย  
 
  

            /ใน.....  



- ๖ – 
 

ในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน  ๖ คน มาจาก ตัวแทนภาค  ๕  ภาคๆ 
ละ ๑ คน  ตัวแทนจากศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   จ านวน  ๑ คน 

 ให้ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม  ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเสนอให้เลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ลงนามแต่งตั้ง  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  ๒ ปีการศึกษา   
  ข้อ ๑๙  ให้ศูนย์พัฒนา  ส่งเสริม  ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นหน่วยงานธุรการ      
เพ่ือปฏิบัติงานสนับสนุนและประสานงานให้การด าเนินการตามระเบียบนี้เป็นไปได้โดยความเรียบร้อย  
  ข้อ ๒๐  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะเป็นองค์ประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการหนึ่ งคนให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน          
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด  
 

หมวด ๓ สมำชิกและสมำชิกภำพ 
----------------------------- 

ข้อ ๒๑  ประเภทของสมาชิก  มี  ๓  ประเภท  ดังนี้  
 (๑)   สมาชิกสามัญ    ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ซึ่ง
สมัครเป็นสมาชิกถกูต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
   (๒)   สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่  นักเรียน   นักศึกษา   ที่ก าลังศึกษาในสถานศึกษา   สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น   และผู้ที่ เคยเป็นสมาชิกสามัญหลังจากที่ส าเร็จการศึกษา
ไปแล้วแจ้งความจ านง สมัครเป็นสมาชิกถูกต้องตามระเบียบขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   

 (๓)   สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่  ครู  อาจารย์  ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   หรือบุคคลอ่ืนๆ  ที่ได้รับการยกย่องในด้านสาขาวิชาชีพต่างๆ  และเป็นผู้ให้ความ
อุปถัมภ์ช่วยเหลือเพ่ือความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย   

ข้อ ๒๒  สิทธิของสมาชิก  
 (๑)  แต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย  ได้ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีก าหนด  
 (๒)  เข้าร่วมกิจกรรมหรือประชุม  ตามที่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  จัดให้มีขึ้นหรือ

ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมใด ๆ ในนามองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 (๓)  เสนอความคิดเห็นใดๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ต่อคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
 (๔)  สมาชิกสามัญ  มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่ง
ประเทศไทย   
 มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ยกเว้นผู้ที่ก าลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร  

 (๕)  สมาชิกสามัญ  และสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มีสิทธิเข้าร่วมประกวด  แสดง  
แข่งขัน  กิจกรรมทุกระดับแล้วแต่กรณี  
 

/(๖)  ได้รับ...  



 
 

- ๗ – 
 

 (๖)  ได้รับการยกย่องเชิดชูเมื่อมีผลงานดีเด่นตามข้อก าหนดขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต          
แห่งประเทศไทย   
  ข้อ ๒๓  สมาชิกทุกประเภทมีหน้าที่ดังนี้  

 (๑)  ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  โดยเคร่งครัด  
 (๒)  ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด า เนินงานองค์การนักวิชาชีพ            

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
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสมาชิกองค์การ นักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย  ให้เป็นคนดี  คนเก่งและมีความสุข  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  ปรับตัวเข้ากับชุมชน
หรือสังคมที่เปลี่ยนแปลง   มีทักษะความช านาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

ข้อ ๒๖  การจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย  ให้แบ่งกิจกรรมหลัก        
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 อาจจัดให้มีแผนการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับชาติ  

ข้อ ๒๗  ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง ประเทศไทยของแต่ละสถานศึกษา  จัดตั้งชมรมตาม     
สาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อว่า  ชมรมวิชาชีพ (ชื่อสาขาวิชา) สังกัดองค์การ นักวิชาชีพในอนาคต      
แห่งประเทศไทย  ของสถานศึกษานั้น  

ข้อ ๒๘  ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการด า เนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต          
แห่งประเทศไทย   จัดประชุมวิชาการ    ระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาค   และระดับชาติ  อย่างน้อยปี
การศึกษาละ  ๑  ครั้ง  โดยให้มีการประกวด  แสดง  แข่งขัน  หรือเสนอผลงานของสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมหลัก  
กิจกรรมอื่นๆ  เพ่ือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิก    

ข้อ ๒๙  ให้จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก  กิจกรรมอ่ืนๆ  ระดับสถานศึกษา  ตามข้อ  ๒๖    
  ข้อ ๓๐ การจัดตั้งชมรมวิชาชีพและการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ  ให้จัดท าเป็นประกาศ
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา  
  

หมวด ๕  หมวดกำรเงินและกำรตรวจสอบ 
----------------------------- 

ข้อ ๓๑  รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ได้มาจาก     
  (๑)  ค่าบ ารุงกิจกรรมของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญเฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ       

ชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษาละ ไม่เกิน ๓๐๐ บาทต่อคน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา          
 (๒) ค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม  ทั้ งหลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนละไม่ เกิน  ๑๕๐  บาท ต่อคน  ทั้ งนี้ ให้อยู่ ในดุลพินิจ  ของ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา          
  (๓) เงนิสนับสนุนจากสถานศึกษาหรือจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการจัดกิจกรรมของ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  (๔)  เงินจากการหารายได้ขององค์การ  
  (๕)  เงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นๆ   
  (๖)  เงินบริจาค   

ข้อ ๓๒  การจัดสรรรายได้  ตามข้อ ๓๑  ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก  หรือกิจกรรม     
อ่ืนๆ  ของสถานศึกษา   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชี พในอนาคต         
แห่งประเทศไทย  ระดับชาติก าหนด   

ข้อ ๓๓  การจัดเก็บและการรักษาเงิน ให้สถานศึกษาเป็นผู้เก็บเงินและรักษาเงิน  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษา  
  ข้อ ๓๔ การเบิกจ่ายเงินตามข้อ  ๓๑  ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ของสถานศึกษาและ      
ระเบียบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง    

ข้อ ๓๕  ให้คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา  จัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ต่อสถานศึกษาอย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้ง 

 
  /หมวด ๖ เครือ่ง.... 



-๙- 
หมวด ๖  เครื่องแบบสมำชิก  คณะกรรมกำร  และตรำสัญลักษณ์ 

----------------------------- 
 

ข้อ ๓๖  เครื่องแบบของสมาชิกสามัญและวิสามัญ มีดังนี้  
  (๑)  สมาชิกสามัญและวิสามัญ ใช้เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้น  มีตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่ง
ประเทศไทย  ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  
เซนติเมตร  ส าหรับแบบเสื้อและสีเสื้อนั้นให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนด   
 (๒)  คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา    
ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  ให้ใช้เสื้อสูท  กางเกง  หรือกระโปรงสีกรมท่าและเน็คไทสีประจ าส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต แห่งประเทศไทย  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  เซนติเมตร  
 (๓)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ใช้เสื้อซาฟารีแขนสั้น  หรือใช้เสื้อสูท  สีประจ าส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่กระเป๋า เสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  
เซนติเมตร  
 (๔)  คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย   และครูที่ปรึกษา   ทุกระดับ  
ใช้เสื้อสูทสีประจ าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  เซนติเมตร  
 (๕)  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   ใช้เสื้อสูทสีด า ที่กระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  เซนติเมตร  และใต้ตรา
สัญลักษณ์ปักข้อความว่า “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”  ด้วยดิ้นสีทอง   

ข้อ ๓๗  ตราสัญลักษณ์ของ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประ เทศไทย   ให้เป็นไปตามรูปแบบ ที่ก าหนด  
  

หมวด ๗ เบ็ดเตล็ด 
----------------------------- 

 

  ข้อ ๓๘  การขอแก้ไขเพ่ิมเติม  ปรับปรุงระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  หลักเกณฑ์และรายละเอียดขององค์การ นัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ให้กระท าในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ระดับชาติ  โดยใช้มติ  ๒  ใน  ๓   ของกรรมการทั้งหมด   และเสนอให้เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพิจารณา  
 

หมวด ๘ บทเฉพำะกำล 
----------------------------- 

 

ข้อ ๓๙  ในระหว่างที่ยังมิได้ประกาศหรือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้           
ให้น าประกาศหรือหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขององค์การที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับความในระเบียบนี้  
          ข้อ ๔๐  ในระยะแรกที่ยังมิได้ด าเนินการให้มีองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ให้องค์การนัก
ธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทย 
องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างศิลปหัตถกรรม 
 

/ในอนาคต....... 
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ในอนาคตแห่งประเทศไทย  องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ตามระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่า 
ด้วยองค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทยและองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยตาม
ระเบียบกรมอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะ
ครบวาระ และให้ด าเนินการจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยตามระเบียบนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
    

ประกาศ  ณ วันที่   ๙  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗   
              
  
                                                               ชัยพฤกษ์    เสรีรักษ์ 

(นายชัยพฤกษ์    เสรีรักษ์) 
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



- ๑๑- 

/วิชาส่ง….. 

แนวปฏิบัติประกอบระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
ว่ำด้วยองค์กำรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 
.................................................... 

 
 เพ่ือให้การจัดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย ตามระเบียบส านักงาน    
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560)  เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเรียบร้อยเป็นแนวเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560)  ก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

เร่ืองที่ ๑ ว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย  
 

 ข้อ ๑ สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม  ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   อุตสาหกรรม การ
ท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอ่ืนๆ จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องการ
จัดรูปองค์การ ประโยชน์และด าเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 ข้อ ๒ พิจารณาครูที่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  อย่างดีและมีความสามารถเหมาะสมเป็นครูที่ปรึกษาและร่วมในคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
 ข้อ ๓ จัดนิทรรศการ เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  
 ข้อ ๔ เตรียมสถานที่ เพ่ือใช้เป็นส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  จัดหาอุปกรณ์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ประจ าส านักงานตลอดจนเอกสารระเบียบการให้พร้อม 
 ข้อ ๕ ประชุมนักเรียน นักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจถึ งเรื่องขององค์การนักวิชาชีพในอนาคต  
แห่งประเทศไทย ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้  
  (๑) ประวัติและความเป็นมา ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
  (๒) ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  (๓) ระเบียบและแนวปฏิบัติประกอบระเบียบองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

(๔) แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคนดีและคนเก่งให้มีความสุข 
  (๕) การประชุมวิชาการ ในระดับต่างๆ  
  (๖) ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุง 
  (๗) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น 
  (๘) การประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
  (๙) ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 

(๑๐) ลักษณะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

  (๑๑) เรื่องส าคัญอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ข้อ ๖ ล าดับขั้นตอนการขอจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี้ 
  (๑) สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวนนักเรียน นักศึกษา      
ทั้งหมด ยื่นแสดงความจ านงขอจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา โดยแผนก



-๑๒- 
 

วิชาส่งชื่อผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้จัดการ  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.๐๑/1 ) 
  (๒) เมื่อสถานศึกษาได้รับ แบบ อวท.๐๑/1 แล้ว ให้สรรหาคณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ตามระเบียบ ข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๔ (๑) และให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา(ตามแบบ อวท.02/1)  ตามระเบียบ ข้อ ๑๗ (๑) 
  (๓) คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ได้
พิจารณาค าขอและไม่ขัดข้องแล้ว ให้ประกาศจัดตั้งองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
ตามค าขอได ้  (ตามแบบ อวท.03) 
 ข้อ ๗ สถานศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในชมรมวิชาชีพฯ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ ของจ านวน
นักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของชมรมวิชาชีพฯ ยื่นแสดงความจ านงขอจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯ โดยชมรมวิชาชีพฯ ส่ง
รายชื่อผ่านรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาต
หรือผู้จัดการ  เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงความต้องการ (ตามแบบ อวท.๐๑/2)  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประกาศจัดตั้งชมรมวิชาชีพ ตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) (ตามแบบ อวท.๐๔) และแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. ๐๕ , 
อวท.05/1) ให้แต่งตั้งทุกปีการศึกษา  

กรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนขั้นต่ าของคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพฯ 
สามารถจัดตั้งชมรมวิชาชีพฯ ได้ แต่การท างานและการด าเนินกิจกรรมตามแผนงานให้ด าเนินการร่วมกับชมรม
วิชาชีพฯ อื่น 
 ข้อ ๘ ให้นักเรียน นักศึกษา ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพต่อนายทะเบียนองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (ตามแบบ อวท. ๐๖) และสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา (ตามแบบ อวท. ๑๐) 
 ข้อ ๙ หมายเลขทะเบียนสมาชิก ให้ใช้เลขรหัสประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา ตามบัญชีรายชื่อใน ศธ ๐๒ 
(อวท.26)  

ข้อ ๑๐ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนัก
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
เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๗(๒) (๓) และ (๔)  
 ข้อ ๑๒ ให้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ใช้ชื่อเต็มและชื่อย่อเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๕(๑) 

ตัวอย่าง  
 

ชื่อเต็มภาษาไทย  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
ชื่อย่อ    อวท.วท.มวกเหล็ก   
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL MUALEK 

TECHNICAL COLLEGE  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ AFT. MTC.  

/ข้อ 13… 



-๑๓- 
 

 ข้อ  ๑๓  จัดท าป้ ายชื่ อองค์การนั กวิช าชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ให้ มี ขนาดไม่น้ อยกว่ า  
กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๒๔๐ เซนติเมตร มีข้อความดังภาพ แล้วติดตั้งไว้ในที่เหมาะสม 

ตัวอย่ำง 
 
 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
 ASSOCIATION OF FUTURE THAI PROFESSIONAL MUALEK TECHNICAL COLLEGE 

 
  

 
ข้อ ๑๔ ส าหรับการใช้ชื่อและป้ายองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค 

และระดับชาติ ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ 
ข้อ ๑๕  ที่ตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด  ระดับภาค ระดับชาติ  

ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ระดับจังหวัด ให้จัดตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาที่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด มอบหมาย  
  (๒) ระดับภาค  ให้จัดตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในสถานศึกษาที่
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 
  (๓) ระดับชาติ ให้จัดตั้งส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในศูนย์พัฒนา
ส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ 
 
เร่ืองที่ ๒ ว่ำด้วยตรำสัญลักษณ์และธงองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
 ข้อ ๑๖ วัตถุประสงค์ 
  (๑) เพ่ือเป็นเอกลักลักษณ์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
  (๒) เพ่ือก าหนดเป้าหมาย และสร้างมาตรฐานการด าเนินการกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย      
 ข้อ ๑๗ ป้ายชื่อและตราสัญลักษณ์ ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๓ 
 ข้อ ๑๘ ตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

    (๑ ) ตราสัญลักษณ์ ขององค์การนั กวิชาชีพ ในอนาคตแห่ งประเทศไทย ประกอบด้วย 
สัญลักษณ์ ๖ ประการ 
   ๑) เสมาธรรมจักร 
   ๒) อักษรย่อ ทุ ส นิ ม ใตฐ้านเสมาธรรมจักร 
   ๓) กนกลายไทยสีทอง 
   ๔) พ้ืนสีประจ าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
   ๕) ดอกจันทน์ 
   ๖) วงกลมสีเหลืองทอง 

/สัญลักษณ์… 



-๑๔- 
 

    สัญลักษณ์ทั้ง ๖ ประการ ปรากฏเป็นวงกลม   ๒ วงซ้อนกันระหว่างเส้นรอบวงกลมมีข้อความ         
ว่า “องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย” ด้านล่างมีข้อความภาษาอังกฤษว่า   “ ASSOCIATION  OF  
FUTURE  THAI  PROFESSIONAL” 

    (๒) ตราสัญลักษณ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แทนความหมาย ดังต่อไปนี้ 
    ๑)  เสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์แห่งความดี ความจริง ความยุติธรรมและความ 

ถูกต้อง 
  ๒)  อริยสัจ ๔ สีทองบนฐานเสมาธรรมจักร เป็นสัญลักษณ์ของความจริงอันประเสริฐ  

๔ ประการ        
     (๓) กนกลายสีทอง เป็นสัญลักษณ์ของความก้าวหน้าของนักวิชาชีพทุกสาขาวิชา 
    (๔) พ้ืนสีประจ าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขาวิชา สู่ความเป็นเลิศและสง่างามด้วยความดีความเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

(๕) ดอกจันทน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งความหอมหวนฟุ้งกระจาย ด้วยความมีชื่อเสียงในการเป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขา 

(๖) วงกลมสีเหลืองทอง เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาที่ล้ าเลิศ
ในการพัฒนานักวิชาชีพ ของสมาชิก ความหมายรวมของตราสัญลักษณ์ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยคือ การพัฒนาภาพลักษณ์ของสมาชิกนักวิชาชีพทุกสาขาวิชาให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขด้วยการ
ยึดมั่นบนฐานแห่งความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค มีความพร้อมเพ่ือพัฒนาตนเอง
และสังคม เพ่ืความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 ข้อ ๑๙  ธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ 

(๑) ระดับสถานศึกษา ใช้พ้ืนธงสีประจ าสถานศึกษาขนาดกว้าง 8๐ เซนติเมตร  ยาว ๑๒๐ 
เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อสถานศึกษาแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย โดยปักชื่อภาษาไทยด้านหนึ่งและภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง 

(๒) ระดับจังหวัด ใช้พ้ืนธงสีเดียวกับของจังหวัดกว้าง    8๐ เซนติเมตร ยาว   ๑๒๐   เซนติเมตร 
ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๓๐ 
เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อจังหวัดแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อ
ภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง ส าหรับ อาชีวศึกษากรุงเทพ ด้านล่างปักชื่อภาษาไทย 
กรุงเทพมหานคร (อศก.) และอาชีวศึกษามหานคร ด้านล่างปักชื่อภาษาไทย กรุงเทพมหานคร (อศม.) อีกด้านหนึ่ง
ให้ปักชื่อภาษาอังกฤษ BANGKOK 

 (๓) ระดับภาค ใช้สีแตกต่างที่แต่ละภาค ก าหนด ขนาดกว้าง 8๐ เซนติเมตร ยาว ๑๒๐ 
เซนติเมตร ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อภาคแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
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 และน้ า
เงินเข้ม ปักตราสัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ไว้ตรงกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย 
กว่า ๓๐ เซนติเมตร ด้านล่างปักชื่อแนวตรงอยู่ใต้สัญลักษณ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย โดยปักชื่อ
ภาษาไทยด้านหนึ่ง และภาษาอังกฤษอีกด้านหนึ่ง 
 

ข้อ ๒๐ ค าขวัญขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ค ำขวัญ  ภำษำไทย 

เรียนเพ่ือรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ 
อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง 
เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน 

ค ำขวัญภำษำอังกฤษ 
Learn  for  Vocational  Competency 
Service    for  Standard   of  living 

Cherish  for  Self-Sufficient  Economy 
Sustain   Social  Balance  Development 

 

 
 ข้อ ๒๑  คติพจน์ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   “มีคุณธรรม ล้ าเลิศความรู้ เป็นผู้ช านาญ  บริการดีเยี่ยม” 
 ข้อ ๒๒  ค าปฏิญาณ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   ข้อ ๑  ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
   ข้อ ๒  ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง 

 ข้อ ๓  ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์  และปฏิบัติตามค าขวัญด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของ  
องค์การตลอดไป 

 ข้อ ๒๓  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ข้อ ๑ ต้องใช้ความรู้และทักษะของข้าฯ ในการพัฒนาวิชาชีพของข้าฯ และถ่ายทอดผู้อ่ืนที่จะ

ตามมา 
ข้อ ๒ ต้องเสริมสร้างวิจารณญาณ และความเป็นพ่ีน้องกันกับผู้มีวิชาชีพเดียวกัน 
 

/ข้อ 3 ต้อง…. 

          เรียน เพื่ อรู้สู่ ปฏิบั ติ มี สมรรถนะ (Learn  for  Vocational  Competency)  หมายถึงการเรียน 
ที่ผสมผสานความรู้ทั่วไป กับความรู้ใหม่ในเรื่องต่าง ๆ อย่างละเอียดลึกซึ้ง หมายรวมถึงการฝึกฝนวิธีเรียนรู้   
เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการ ที่มีอยู่ในตัวเองน าไป  
สู่การฝึกหัด  การปฏิบัติ  เกิดการพัฒนา  ก้าวหน้า  ถึงข้ันเชี่ยวชาญ   
           อำชีวะบริกำรสร้ำงมำตรฐำนชีวิต  (Service  for  Standard  of  living)  หมายถึงการมีจิตใจในการ
ให้บริการที่ดี  การเรียนรู้จากการบริการที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจผู้อื่น  และตระหนักดีว่า  มนุษย์เราจะต้องพ่ึงพาอาศัย
กัน  ด าเนินโครงการร่วมกัน  และเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ  โดยตระหนักในความแตกต่างหลากหลาย  
ความเข้าใจอันดีต่อกันและสันติภาพ ว่าเป็นสิ่งล้ าค่า คู่ควรแก่การหวงแหนสร้างเป็นมาตรฐานเพื่อชีวิตที่ดีกว่า   
            เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ยึดม่ันหลักพอเพียง (Cherish  for  Self-Sufficient  Economy)  หมายถึง
การศึกษาวิชาชีพที่สร้างสรรค์กำรพึ่งตนเองทำงเศรษฐกิจ  โดยกำรจัดกำรที่ท ำให้เกิดควำมเพียงพอของรำยได้ 
            เคี ย งสั งคมสมดุ ลสู่ ทุ ก รุ่ น ที่ ยั่ งยื น  (Sustain  Social  Balance  Development) หมายถึ ง 
ความพึงพอใจของบุคคลทีมีความสมดุลแห่งสัมพันธ์ บุคคลพึงพอใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืนที่มีคุณลักษณะ
เหมือนกันกับตน หรือไม่เหมือนกับตน ในประเด็นส าคัญ ๆ ที่ตนยอมรับการตอบสนองความต้องการของ 
คนรุ่นปัจจุบัน  โดยไม่มีผลกระทบในทางลบต่อความต้องการของคนรุ่นต่อไปในอนาคต  ด้านสังคม  เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อม 



-๑๖- 
 

 
ข้อ ๓ ต้องยกย่องรักษาเกียรติและฐานะของวิชาชีพส่วนรวมเหนือกว่าส่วนตัว 
ข้อ ๔  ต้องไม่ใช้วิธีการที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความก้าวหน้าหรือความ

มั่นคงของวิชาชีพ 
ข้อ ๕  ต้องวางตัวเป็นธรรม  สุภาพเรียบร้อย ต่อพ่ีน้องร่วมอาชีพ 
ข้อ ๖ ต้องประพฤติหรือวิจารณ์ต่อพ่ีน้องร่วมวิชาชีพ ก็แต่ด้วยความเคารพ ทั้งนี้เพ่ือเกียรติยศแห่ง

วิชาชีพ และจะงดเว้นจากการวิจารณ์เพ่ือให้ตนเองได้รับผลประโยชน์ 
ข้อ ๗ ต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดเสี่ยงภัยแทนในงานวิชาชีพซึ่งต้องเสี่ยงอันตราย 
ข้อ ๘ ต้องช่วยป้องกันไม่ให้เกิดกระทบกระทั่งกันระหว่างพ่ีน้องร่วมวิชาชีพ 
ข้อ ๙ ต้องประพฤติชอบด้วยกาย  วาจา  ใจ ต่อพ่ีน้องร่วมวิชาชีพและคนทั่วไป 
ข้อ ๑๐ ต้องกระตอืรือร้นกับความส าเร็จของพ่ีน้องร่วมอาชีพเสมือนของตนเอง 
 

 ข้อ ๒๔ เครื่องหมายประจ าต าแหน่ง  และภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
          (๑)  นำยกองค์กำร   
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 

 
 

 
นำยกองค์กำร 

นำยกองค์กำร  มีหน้าที่บริหารกิจการขององค์การ นายกองค์การเป็นผู้แทน
องค์การ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
คณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ขององค์การและควบคุมการประชุมดังกล่าว
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ควบคุมดูแลการด าเนินงานทั่วไปขององค์การให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอยู่ในวัตถุประสงค์ขององค์การ  ลงลายมือชื่อใน
เอกสารต่างๆ ในนามองค์การ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ
ค าสั่งขององค์การ กรณีที่นายกองค์การและรองนายกองค์การ ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นายกองค์การมอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการ
ด าเนินงานคนใดคนหนึ่งท าการแทน 

 

          (๒)  รองนำยกองค์กำร   
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 
รองนำยกองค์กำร 

รองนำยกองค์กำร มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกองค์การ ในการบริหารกิจการองค์การ 
ปฏิบัติตามหน้าที่  ที่นายกองค์การได้มอบหมาย และเป็นผู้ท าการแทนนายก
องค์การ เมื่อนายกองค์การไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ปฏิบัติการ
ตามที่นายกองค์การมอบหมาย ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินงาน
มอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งขององค์การ
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บ ารุงรักษา  และ
รับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/(3) กรรมการ… 



-๑๗- 
 

          (๓)  กรรมกำร 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 

 
กรรมกำร 

กรรมกำร  มีหน้าที่   ร่วมในของสมาชิกทุกคนในคณะกรรมการองค์การ
ประสานงาน และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บ ารุงรักษา  และ
รับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
          (๔)  เหรัญญิก 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 
 

เหรัญญิก 

 
เหรัญญิก  มีหน้าที่ เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดขององค์การจัดท าบัญชี รายรับ 
รายจ่าย ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงิน สรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การ 
ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินขององค์การ
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ  ดูแล บ ารุงรักษา  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ  ขององค์การไว้  เพ่ือตรวจสอบ
ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค าสั่งขององค์การ 

 

          (๕)  ปฏิคม 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 
 

ปฏิคม 

ปฏิคม  มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกขององค์การ เป็นหัวหน้าในการจัดเตรียม
สถานที่ขององค์การ และจัดเตรียมสถานที่ประชุมต่างๆ ขององค์การ ประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สิน
ขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

        

          (๖)  นำยทะเบียน 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 

 
 

   นำยทะเบยีน 

นำยทะเบียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดขององค์การประสานงาน
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บ ารุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สิน
ขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
/(7) ประชาสัมพันธ์… 



-๑๘- 
 

          (๘)  เลขำนุกำร 
 

 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 
 

เลขำนุกำร 

เลขำนุกำร  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการขององค์การทั้งหมด เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ขององค์การ ในการปฏิบัติกิจการขององค์การและปฏิบัติตามค าสั่งของนายก
องค์การ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆขององค์การ จัดท า
รายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการทุกครั้ง
ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมขององค์การให้เรียบร้อยอยู่เสมอ แจ้ง
นัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการด าเนินการแล้วแต่กรณีด าเนินการ
อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมายให้  ภายใต้กฎหมายข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และค าสั่งขององค์การประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ดูแลบ ารุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ  เสนอโครงการและ
รายงานการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

        (๙)  ครูที่ปรึกษำ 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 
 

ครูที่ปรึกษำ 

ครูที่ปรึกษำ  มีหน้าที่ให ้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความ เห็นติดตามให้ความ
ช่วย เหลือ แก่สมาชิกขององค์การทุกคน เพ่ือสร้างแนวทางความคิดการท า
กิจกรรมองค์การให้สมาชิกได้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ แนะน าหาทางป้องกันปัญหา
อันพึงมี  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เรื่องท่ี 3… 

 
 
 
 
 
 

        (7)  ประชำสัมพันธ์ 
เครื่องหมำยประจ ำต ำแหน่ง ภำระหน้ำที่ 

 
 
 
 

 
 

ประชำสัมพันธ ์

ประชำสัมพันธ์  มีหน้าที่เผยแพร่กิจการผลงานที่ดีขององค์การ และชื่อเสียง
เกียรติคุณขององค์การ ให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไป ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ดูแล บ ารุงรักษา  และ
รับผิดชอบทรัพย์สินขององค์การ  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



-๑๙- 
 

เร่ืองที่ ๓ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรด ำเนินงำนองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทยทุกระดับ  
 ข้อ ๒๕ ให้ทุกชมรมมีคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ จ านวนไมน่้อยกว่า ๗ คน แตไ่ม่เกิน ๒๕ คน 
 ข้อ ๒๖ คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพประกอบด้วย 
  (๑) ประธานชมรม 
  (๒) รองประธานชมรม 
  (๓) กรรมการ (ไม่เกิน ๑๘  คน) 
  (๔) เหรัญญิก 
  (๕) ปฏิคม 
  (๖) นายทะเบียน 
  (๗) ประชาสัมพันธ์ 
  (๘) เลขานุการ 

ข้อ ๒๗ คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม จน
สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของปีถัดไป และอาจได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
 ข้อ ๒๘ กรณีกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งว่างลงก่อนหมดวาระ และจะท าให้
การด าเนินงานของชมรมนั้นไม่เรียบร้อย จะต้องมีการสรรหาหรือเลือกกรรมการแทน ภายใน ๑๕ วัน เว้นแต่วาระ     
เหลือไม่ถึง ๓๐ วัน ไม่ต้องด าเนินการก็ได้ และให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับก าหนดเวลาของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ ๒๙ กรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระกรรมการอาจพ้นจากต าแหน่ง ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ตาย 
 (๒)  ลาออก 
 (๓)  ขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ในองค์การ  
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่ตนสังกัด 
 (๔)  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
 (๕)  คณะกรรมการบริหาร มีมติสองในสามของจ านวนคณะกรรมการบริหาร เท่าที่มีอยู่ขององค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้ออกเพราะความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องต่อหน้าที่
หรือหย่อนความสามารถ 
 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗)  เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ  

ข้อ ๓๐ หน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
  (๑) บริหารงานทั่วไปของชมรมวิชาชีพ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบแนวปฏิบัติ ตลอดจน
มติของคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ 
  (๒) บริหารงานของชมรมวิชาชีพ ให้เกิดความก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยสอดคล้องกับ    
ระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา กฎกระทรวง และขนบธรรมเนียม อันดีงามของชาติ 
  (๓) วางแผนงานหรือโครงการกิจกรรม และแผนการใช้เงินของชมรมวิชาชีพ ให้เหมาะสมและ
เป็นไป  ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗  
อย่างรอบคอบรัดกุม 
  (๔) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน โครงการกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมอ่ืนของชมรมวิชาชีพและ 
สถานศึกษา  
 

/(5) รักษาความ…. 



-๒๐- 
 

  (๕) รักษาความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจในการท างานระหว่างสมาชิกของชมรมวิชาชีพ 
  (๖) ควบคุมสมาชิกชมรมวิชาชีพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ รวมถึงพิจารณาโทษการ       
กระท าท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบของสมาชิกโดยความเห็นชอบของครูที่ปรึกษา  

(๗) การพิจารณาความผิดตาม (๖) ให้มีโทษด้วยการงดใช้สิทธิตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ (๑) (๒)     
(๓) (๔) (๕) และรายงานผลการพิจารณาความผิดให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต   
แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ทราบ   
  (๘) รายงานผลการจัดกิจกรรมของชมรมวิชาชีพ ต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

ข้อ ๓๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 
  (๑) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นๆ เว้นแต่ผู้ที่ก าลังศึกษาใน 
ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร  

(๒) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้นๆ  และมีหลักฐานแสดงว่า ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและ
เงินค่าบ ารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วย                
เรื่องการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  (๓) มีความประพฤติดี  โดยมีหนังสือรับรองจากครูที่ปรึกษาประจ าชั้นหรือประจ ากลุ่ม  
เป็นหลักฐาน 

ข้อ ๓๒ คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
  (๑) ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา นั้น 
  (๒) ต้องเป็นสมาชิกของชมรมวิชาชีพนั้นๆ และมีหลักฐานแสดงว่าได้ช าระค่าลงทะเบียนและ 
ค่าบ ารุงกิจกรรมในภาคเรียนนั้นๆ  ตามแนวปฏิบัติขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง 
การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ข้อ ๓๓ การสมัครรับเลือกตั้ง ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๑ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ยื่นต่อครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพภายในเวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๓๔ การด าเนินการเลือกตั้ง 
  (๑) ให้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบัน จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดใหม่ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี 
  (๒)  ให้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ชุดปัจจุบัน ด าเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  สอดคล้อง   ตามระบอบประชาธิปไตย  โดยประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการับ
สมัครและการหาเสียงเลือกตั้ง ให้สมาชิกชมรมวิชาชีพ ได้ทราบโดยทั่วถึง  ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า ๗  วันและให้
จัดเตรียมบัตรหีบบัตร คูหาเลือกตั้ง ใบรวมคะแนน ใบรายงานผลการเลือกตั้ง  ตลอดจนเอกสารจ าเป็นอื่นๆ   
  (๓)  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคน ได้กล่าวปราศรัยหาเสียงอย่างเป็นทางการต่อหน้าสมาชิก     
ของชมรมวิชาชีพทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง จะเป็นที่ในแผนก  หรือหอประชุม  หรือหน้าเสาธงชาติหรือที่เหมาะสม      
ก่อนการเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่า ๑ วัน 
  (๔)  ก าหนดวัน เวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการด าเนินงาน
ชมรมวิชาชีพก าหนด      

(๕)  เมื่อถึงก าหนดปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ให้นับคะแนนในทันทีโดยจัดท าป้ายแสดง
คะแนนให้เห็นทั่วกัน  แล้วรายงานผลการเลือกตั้ง ต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทยของสถานศึกษา ผ่านครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
  (๖)  การจัดสรรต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพตามข้อ ๒๖ ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด
เป็นประธานชมรม ผู้ได้คะแนนอันดับที่  ๒  เป็นรองประธานชมรม  ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็น
ประธานพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาหรือพิจารณาคัดเลือกจากสมาชิกของชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม 

/ข้อ 35 ให้มี… 



-๒๑- 
 

ข้อ ๓๕ ให้มีการรับมอบงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุดปัจจุบันกับชุดใหม่  ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 

ข้อ ๓๖ ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๑๒ 

ข้อ ๓๗ การจัดสรรต าแหน่ง  คณะกรรมการด าเนินงานตามข้อ ๓๖  ให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นนายก  
องค์การ  ผู้ได้คะแนนอันดับที่  ๒  เป็นรองนายกองค์การ  ส่วนต าแหน่งอ่ืนๆ  ให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การ 
พิจารณาผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา หรือพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพที่เห็นว่าเหมาะสม 

ข้อ ๓๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
  (๑)  มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ  ๓๑  ในฐานะขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา 
  (๒)  ต้องได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรมวิชาชีพประเภทวิชาเท่านั้น 

 (๓)  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพที่สังกัดลงชื่อรับรองในใบสมัคร 
ข้อ ๓๙ ผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๒๒ (๔)  

ข้อ ๔๐ การด าเนินการเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๔  ส่วนการมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการ
ด าเนินงานชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ นั้น ให้ปฏิบัติตามข้อ ๓๕ 
          ข้อ ๔๑ จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานระดับจังหวัด ให้ถือตามข้อ ๓๖ ในฐานะ       
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
          ข้อ ๔๒ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้ง 

(๑) ต้องเป็นนายกองค์การระดับสถานศึกษาเท่านั้น 
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานระดับสถานศึกษาที่ต้นสังกัดลงชื่อรับรอง 

         ข้อ ๔๓ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชุดใหม่ของสถานศึกษาใน      
จังหวัดนั้นๆ                                                                                                                              

ข้อ ๔๔ การสมัครรับ เลือกตั้ งให้ ผู้ที่ มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๒ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อ     
คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับจังหวัด ภายในวัน เวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๔๕ การด าเนินการเลือกตั้ง 
(๑) ให้มี การเลือกตั้ งคณะกรรมการด าเนิน งาน  ระดับจั งหวัด  ในการประชุมวิชาการ               

ระดับจังหวัด 
(๒) ในการด าเนินการเลือกตั้ งให้ยึดถือวิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้  

                        ด าเนินงานเลือกตั้ง ให้เสร็จสิ้นภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
                        แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัดคราวนั้น 

ข้อ ๔๖ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ให้ด าเนินการใน พิธีปิด
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 

ข้อ ๔๗ จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานระดับภาค ให้ถือตามข้อ ๓๖ ในฐานะ 
ของภาค 

ข้อ ๔๘ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 
                     (๑) ต้องเป็นนายกองค์การระดับจังหวัด เท่านั้น 
                     (๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานระดับสถานศึกษาท่ีตนสังกัดลงชื่อรับรอง 
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ข้อ ๔๙ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยระดับสถานศึกษา ปีการศึกษาถัดไป ของสถานศึกษา รวมทั้งผู้มีรายชื่อตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน
เสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดนั้น  

ข้อ ๕๐ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๘ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานระดับภาคภายในวัน เวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๕๑ การด าเนินการเลือกตั้ง 
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับภาค ในการประชุมวิชาการ ระดับภาค  
(๒) ในการด าเนินงานเลือกตั้ง ใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ด าเนินงาน

เลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคคราวนั้น 
 ข้อ ๕๒ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานชุดปัจจุบัน กับชุดใหม่ให้ด าเนินการในพิธีปิด
ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
 ข้อ ๕๓ จ านวนและต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงาน  ระดับชาติ ให้ถือตามข้อ ๓๖ ในฐานะ 
ของชาติ 
 ข้อ ๕๔ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้ง 

(๑) ต้องเป็นนายกองค์การ ระดับภาค เท่านั้น 
(๒) ต้องมีครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน ระดับสถานศึกษา ที่ตนสังกัดลงชื่อรับรอง 

ข้อ ๕๕ ผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ งต้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ปีการศึกษาถัดไป รวมทั้งผู้มีรายชื่อ ตามประกาศผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง ในภาคนั้น 

ข้อ ๕๖ การสมัครรับเลือกตั้งให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕๔ กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนยื่นต่อคณะกรรมการ
ด าเนินงานระดับชาติภายในวัน เวลาที่ก าหนด 

ข้อ ๕๗ การด าเนินการเลือกตั้ง 
(๑) ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระดับชาติ ในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 

  (๒) ในการด าเนินการเลือกตั้งใช้วิธีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย และให้ ด าเนินงาน
เลือกตั้งให้เสร็จสิ้น ภายในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ คราวนั้น 
 ข้อ ๕๘ การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการการด าเนินงาน ชุดปัจจุบันกับชุดใหม่ ให้ด าเนินการในพิธี
ปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
 ข้อ ๕๙ ถ้าคณะกรรมการด าเนินงาน ในทุกระดับ ต าแหน่งใดว่างลงก่อนหมดวาระ และจะท าให้การ
ด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นั้นไมเ่รียบร้อยให้ด าเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 16  

ข้อ ๖๐ หน้าที่วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการด าเนินงานทุกระดับให้
เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๖ 
 ข้อ ๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้ประธานชมรมหรือนายก
องค์การเป็นประธานในการประชุม กรณีประธานชมรมหรือนายกองค์การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ ให้  
รองประธานชมรม หรือรองนายกองค์การ ปฏิบัติหน้าที่แทน และในการประชุมทุกครั้งต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาเข้า
ประชุมด้วย เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษา 

ข้อ ๖๒ การประชุมคณะกรรมการตามข้อ ๖๑ ทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้ งหมดจึ งถือว่าครบองค์ประชุม การลงมติ ให้ ถือ เสียงข้างมากเป็น เกณฑ์กรรมการคนหนึ่ ง  
มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด  

/ข้อ 63… 
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ข้อ  ๖๓  ให้คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  จัดประชุมเป็นประจ าอย่างน้อย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง   ในการประชุม
ทุกครั้ง ต้องจดบันทึกการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้งหรือตามที่
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับนั้นๆ ก าหนด  

ข้อ ๖๔ แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ต้องจัดการประชุมสมาชิกในโอกาสต่อไปนี้  
  (๑)  การรับสมาชิกสามัญ 
  (๒)  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน 
  (๓)  การประชุมวิชาการ 
  (๔)  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินงาน 
  (5)  อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เห็นชอบ 

ข้อ ๖๕ หากมีโอกาสหรือกรณีพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๖๓ ให้แต่ละชมรมวิชาชีพหรือองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ จัดการประชุม
สมาชิกได้ ตามความเหมาะสม 
 
เร่ืองที่  ๔  ว่าด้วยครูที่ปรึกษา 

ข้อ ๖๖ ครูที่ปรึกษามี  ๓  ประเภท  ดังนี้ 
  (๑)  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
  (๒)  ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
  (๓)  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ข้อ  ๖๗  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย มี ๔ ระดับ  
ดังนี้ 

(๑)  ครูที่ปรึกษาระดับสถานศึกษา 
  (๒)  ครูที่ปรึกษาระดับจังหวัด 
  (๓)  ครูที่ปรึกษาระดับภาค 
  (๔)  ครูที่ปรึกษาระดับชาติ 

ข้อ ๖๘ เพ่ือสร้างศรัทธาแก่สมาชิกและเพ่ือความก้าวหน้าของชมรมวิชาชีพหรือองค์การทุกระดับ 
ครูที่ปรึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑)  มีความรู้ความสามารถในเรื่องชมรม  องค์การและระเบียบที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 
  (๒)  มีประสบการณ์เกี่ยวกับชมรม  องค์การ  หรือกิจกรรมเยาวชน 
  (๓)  มีจิตวิทยาในการท างาน  การจูงใจ  เกี่ยวกับเยาวชน 
  (๔)  มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นที่เคารพนับถือของนักเรียน นักศึกษา
และมวลสมาชิก 
  (๕)  มีความเสียสละ กระตือรือร้น และให้ความสนใจอย่างจริงจัง ในด้านกิจกรรมเยาวชน 
  (๖)  มีความรู้เรื่องการท างาน และการอยู่ร่วมกันแบบประชาธิปไตย 
  (๗)  สามารถส่งเสริมให้สมาชิกกล้าแสดงออก และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
  (๘)  สามารถจัดหรือวางแผนการด าเนินงานของชมรม หรือองค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
ตามล าดับที่เหมาะสม 
  (๙)  สามารถจูงใจหรือโน้มน้าวให้สมาชิกได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเต็มใจ 

/(10) สามารถ… 



-๒๔- 
 

  (๑๐)  สามารถท างานหรือประสานงานกับบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี 
  (๑๑)  มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการท างานหรือการแก้ปัญหาจนไปสู่
จุดประสงค์ของชมรม หรือองค์การได้เป็นอย่างดี 
  (๑๒) มีระบบในการวางแผนงานหรือโครงการ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานหรือโครงการได้  

ข้อ ๖๙ ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิกของชมรมวิชาชีพในเรื่องทั่วไป 
  (๒) ให้ค าแนะน าในการเขียนหรือเสนอโครงการ ของชมรมวิชาชีพให้ถูกต้องและเหมาะสม                  
ตลอดจนสรุปและรายงานผล 
  (๓)  ดูแลเรื่องควบคุม ให้การด าเนินงานของชมรมวิชาชีพเป็นไปด้วยดี ตามโครงการและถูกต้อง
ตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติต่างๆ   
  (๔)  รับผิดชอบเรื่องการเงิน ของชมรมวิชาชีพร่วมกับประธานและเหรัญญิกชมรมวิชาชีพ ตามแนว
ปฏิบัติประกอบระเบียบฯ ว่าด้วยเรื่องการเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
  (๕)  ดูแลรับผิดชอบส านักงาน, ทรัพย์สิน, เอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของมวล
สมาชิกของชมรมวิชาชีพ  
  (๖)  ช่วยวางแผนหรือหาแนวทางในการพัฒนาให้ชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก เจริญก้าวหน้าหรือมี 
ส่วนร่วมในโครงการ  ได้ฝึกทักษะสอดคล้องกับความสามารถความต้องการส่วนบุคคลตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรม อันดีงามอ่ืนๆ   
  (๗)  เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพหรือสมาชิก หรือกรรมการกับครู เจ้าหน้าที่ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 
  (๘)  เป็นผู้ประสานงานระหว่างชมรมวิชาชีพ หรือสมาชิกหรือกรรมการกับชมรมวิชาชีพ องค์การ
ระดับต่างๆ   

ข้อ ๗๐ ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  มีหน้าที่ตามข้อ ๖๙  (๑), (๒), (๓) และ(๖) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศของตน 
  (๒)  ติดตามผลงานของสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของตนโดยใกล้ชิดตลอดจนให้
ค าแนะน าในการแก้ปัญหานั้นๆ  อย่างจริงจัง 

ข้อ ๗๑ ครูที่ปรึกษาของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค  และระดับชาติ มีหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
  (๑ ) มี หน้ าที่ ต ามข้ อ  ๖๙  ในฐานะและบทบาทของระดั บ สถานศึ กษ าระดับ จั งห วัด 
ระดับภาคและระดับชาติ 
  (๒)  กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของหน่วยพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า 
  (๓)  กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกของสถานศึกษาให้ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ เพ่ือ
คัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น ระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ ตามล าดับ 
  (๔)  กระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกพัฒนาตนเอง ให้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ระดับสถานศึกษา ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ มากขึ้น 
  (๕)  กระตุ้นและส่งเสริมให้กรรมการและสมาชิก พัฒนาองค์การของตน ให้เป็นที่ยอมรับของระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับชาติ 

ข้อ ๗๒ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 
  ให้ชมรมวิชาชีพเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖๘ จ านวน ๑ คน ต่อคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เพ่ือแต่งตั้งเป็นประธานครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด าเนินงานชมรมวิชาชีพ  มีก าหนดวาระ ๑ ปี เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ   

/ข้อ 73 การแต่ง… 



-๒๕- 
 

ข้อ ๗๓ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
  (๑)  สมาชิกของชมรมวิชาชีพที่ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ พิจารณาเห็นว่าครูที่
ปรึกษาของตนหรือชมรมวิชาชีพอ่ืน คนใดหรือหลายคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และยินดีที่จะให้ค าแนะน า
ปรึกษาเกี่ยวกับโครงการของตนได้เป็นอย่างดีแล้ว  ยื่นค าร้องขอให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ให้มีประกาศแต่งตั้งเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การ
นิเทศ   
  (๒) ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ๑ คน จะเป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศกี่โครงการก็ได้  และวาระการเป็นครูที่ปรึกษาจะสิ้นสุดลงเมื่อโครงการนั้นเสร็จสิ้น 

ข้อ ๗๔ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
พิจารณาคัดเลือก ครูที่ปรึกษาจากชมรมวิชาชีพใดชมรมวิชาชีพหนึ่ง ที่มีคุณสมบัติ ตามข้อ  ๖๘  แล้วเสนอให้
ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับสถานศึกษา ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  

ข้อ ๗๕ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับจังหวัด ให้ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ประกาศแต่งตั้งครูที่ปรึกษาขององค์การที่นายกองค์การ  
ระดับจังหวัดสังกัด 

ข้อ ๗๖ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาคให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ประกาศแต่งตั้ง
ครูทีป่รึกษาขององค์การ ที่นายกองค์การ ระดับภาคสังกัด 

ข้อ ๗๗ การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับชาติ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ประกาศ
แต่งตั้งครูทีป่รึกษาขององค์การที่นายกองค์การ ระดับชาติ 
 
เร่ืองที่ ๕ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรได้มำ ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต

แห่งประเทศไทย ทุกระดับ 
ข้อ ๗๘ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา จ านวนไม่

น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการเป็น
ประธานคณะกรรมการ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นรองประธานคณะกรรมการ     
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูประจ าแผนกวิชา จ านวนไม่เกิน ๑5 คน หัวหน้างานพัสดุ  หัวหน้างานการเงิน  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ เป็นกรรมการ  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ   

วาระการด ารงต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. 
2560) ข้อ ๑๖ และ ข้อ ๑๗(๑) 

ข้อ ๗๙ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน เป็นรองประธานคณะกรรมการ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ทุกสถานศึกษา เป็นกรรมการ ให้ประธาน
คณะกรรมการเลือกรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  

/วาระการ….. 



-๒๖- 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗(๒) 

ข้อ ๘๐ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภำค จ านวน 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ คน แต่ไม่เกิน ๒๕ คน ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและการประกาศแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗(๔)  

ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาคและคณะกรรมการมาจากความเห็นชอบของประธานคณะ
กรรมการบริหาร ระดับจังหวัด  กรรมการและเลขานุการ มาจากการเสนอของประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร ระดับภาค  

ข้อ ๘๑ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชำติ จ านวน ๓๓  คน 
ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการ ๑ คน คณะกรรมการบริหาร ระดับภาค ที่เป็นตัวแทนภาค ภาคละ ๕ คน 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
กรรมการและเลขานุการ ๑ คน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 5 คน มาจากกรรมการและเลขานุการภาค   

วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งและการแต่งตั้งให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๑๖ 
และ ข้อ ๑๗(๔) 
 ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับชาติ มาจากความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการบริหาร      
ระดับภาค   กรรมการและเลขานุการมาจากการเสนอของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับชาติ 
 คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาค  ให้ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค และกรรมการ
ตามความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหาร ระดับภาค  
    
เร่ืองที่ ๖ ว่ำด้วยกำรแต่งกำย 

 ข้อ ๘๒ เครื่องแบบของสมาชิกสามัญ วิสามัญ คณะกรรมการด าเนินงานทุกระดับ    สมาชิกกิตติมศักดิ์  
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครูที่ปรึกษา ทุกระดับ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
มีดังนี ้
 (๑)  สมาชิกสามัญและวิสามัญ ใช้เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อยืดแขนสั้น  มีตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่ งป ระ เท ศ ไท ย  ที่ ก ระ เป๋ า เสื้ อด้ าน ซ้ ายปั ก ต ราอ งค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ใน อน าคตแห่ งป ระ เท ศ ไท ย  
ขนาด เส้ น ผ่ าศู นย์ กลาง ๗  เซนติ เมตร ส าห รับ แบบ เสื้ อ และสี เสื้ อนั้ น ให้ สถานศึ กษ าเป็ น ผู้ ก าหนด  
 (๒)  คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา  
ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ  ให้ใช้เสื้อสูท  กางเกง  หรือกระโปรงสีกรมท่าและเน็คไทสีประจ า
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่ กระเป๋ าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  
แห่งประเทศไทย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  เซนติเมตร 
 (๓)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ใช้เสื้อซาฟารีแขนสั้นหรือใช้เสื้อสูท  สีประจ าส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา  ที่ กระเป๋ าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย  ขนา ด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร 
 (๔ )  คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย  และครูที่ปรึกษา    
ทุกระดับ  ใช้เสื้อสูทสีประจ าส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายปักตราองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ เซนติเมตร 

/(๕)  ที่ปรึกษา… 



-๒๗- 
 

 (๕)  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ใช้เสื้อสูทสีด า  ที่กระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้ายปักตราองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๗  เซนติเมตรและใต้ตรา
สัญลักษณ์ปักข้อความว่า “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”  ด้วยดิ้นสีทอง  
  
เร่ืองที่  ๗  ว่ำด้วยพิธีกำรต่ำง ๆ   

ข้อ 83 ประเภทของพิธีการ ประกอบด้วย  
(1) พิธีเปิดค่ายผู้น า (ค่ายพัก)  
(2) พิธีปิดค่ายผู้น า (ค่ายพัก) 
(3) พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ 
(4) พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพ 
(5) พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การฯ แบบสากล 
(6) พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น 
(7) พิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญา 

ข้อ ๘๔ ก าหนดการพิธีเปิดค่ายผู้น า (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/
ระดับชาติ 

(๑)  สมาชิกองค์การทุกคนเข้าแถวบริเวณลานกิจกรรมที่ก าหนดและตามกลุ่มที่ได้จัดไว้ 
(๒) พิธีกร ทักทาย เชิญชวนสมาชิกเข้าแถว จัดแถว  แจ้งล าดับขั้นตอนพิธีการนัดหมาย 

ผู้ชักธงชาติและธงระดับภาค/ชาติ  ธงองค์การ (ธงละ ๒ คน)  ผู้น าร้องเพลงชาติ ผู้น าสวดมนต์  ผู้น าสวด 
ดูอาร์ 

 (๓) พิธีกรน าเข้าสู่พิธีการ 
  -สั่งแถวตรง 
  -ผู้น า น าร้องเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 
  -ผู้น า น าสวดมนต์/สวดดูอาร์ 
  -สงบนิ่ง 
  -ผู้น า น ากล่าวค าขวัญและคติพจน์องค์การฯ  ทุกองค์การฯ 

(๔)  พิธีกรแนะน าและเชิญประธานในพิธีกล่าวต้อนรับสมาชิก  ให้โอวาทและเปิดค่ายผู้น า 
(๕)  พิธีกรแนะน าและเชิญนายกองค์การ ระดับภาค/ชาติ กล่าวขอบคุณประธานในพิธีและกล่าว

ต้อนรับสมาชิก 
(๖) พิธีกรเชิญผู้ชักธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ ขึ้นสู่ยอดเสา 

(สั่งแถวตรงพร้อมเปิด/ร้องเพลงมาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมกัน) 
(๗) พิธีกรนัดหมายเตรียมพิธีลอดซุ้มธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เพ่ือเข้าสู่

การประชุม 
 

พิธีลอดซุ้ม  
 - เปิด/ร้องเพลงมาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

 - ขบวนผู้ถือธงจ านวน  ๓๐ คน หรือตามจ านวนที่เหมาะสม น าธงไปตั้งซุ้มธง ณ  จุดนัดหมาย  
 - คณะผู้บริหาร/คณะกรรมการ /คณะครูที่ปรึกษาทุกท่าน/สมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย/ลอดซุ้มธงเข้าสู่การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

(๘) เสร็จพิธีเปิดค่ายผู้น า 
/ข้อ ๘๕ ก าหนด… 



-๒๘- 
 

ข้อ ๘๕ ก าหนดการพิธีปิดค่ายผู้น า (ค่ายพัก) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/
ระดับชาติ 

(๑) พิธีกร ทักทาย เชิญชวนสมาชิกเข้าแถว จัดแถว  แจ้งล าดับขั้นตอนพิธีการนัดหมาย 
(๒) ผู้ชักธงชาติและธงระดับภาค/ชาติ  ธงองค์การ (ธงละ  ๒  คน)  ผู้น าร้องเพลงชาติ         
(๓) ผู้น าสวดมนต์  ผู้น าสวดดูอาร์ 
(๔) พิธีกรน าเข้าสู่พิธีการ 

- สั่งแถวตรง 
- ผู้น า น าร้องเพลงชาติ ชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา 
- ผู้น า  น าสวดมนต์/สวดดูอาร์ 
- สงบนิ่ง 
- ผู้น า  น ากล่าวค าขวัญและคติพจน์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

(๕) พิธีกรเชิญประธานในพิธี กล่าวให้โอวาท/ข้อคิด ส าหรับกิจกรรมหน้าเสาธงยามเช้า  
(๖) ประธานในพิธีกิจกรรมยามเช้าประจ าวัน กล่าวให้โอวาท/ข้อคิดและมอบของที่ระลึก ให้กับ

ผู้เข้าร่วมการประชุมที่มีวันคล้ายวันเกิด ในระหว่างวันที่จัดการประชุม (ถ้ามี) 
 
(๗) พิธีกรแนะน า เพ่ือเข้าสู่กิจกรรมพิธีปิดค่ายผู้น า 
(๘) พิธีกร เชิญนายกองค์การ ปัจจุบัน กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณ และกล่าวอ าลาเพ่ือน

สมาชิกท่ีเข้าร่วมการประชุม 
(๙) นายกองค์การ  ปัจจุบัน กล่าวแสดงความรู้สึก กล่าวขอบคุณ และกล่าวอ าลาเพ่ือนสมาชิกที่

เข้าร่วมการประชุม 
(๑๐) พิธีกรเชิญประธานในพิธีปิดค่ายผู้น า กล่าวให้โอวาท ข้อคิด กล่าวอ าลาและมอบของที่ระลึก/

รางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น 
(๑๑)  ประธานในพิธีปิดค่ายผู้น า กล่าวให้โอวาท ข้อคิด กล่าวอ าลา และมอบของที่ระลึก/รางวัล

ให้กบัผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีเด่น 
(๑๒)  พิธีกร เชิญตัวแทนผู้เข้าร่วมการ ด าเนินการชักธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ

ไทย ลงจากยอดเสา 
(๑๓)  ตั ว แ ท น ผู้ เข้ า ร่ ว ม ก ารป ระชุ ม ฯ  ชั ก ธ งอ งค์ ก า ร นั ก วิ ช าชี พ ฯ  ล งจ าก ย อด เส า  

(เปิดเพลง มาร์ชองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย) 
(๑๔)  พิธีกรเชิญตั วแทนผู้ เข้ าร่วมการประชุมฯ ชักธงชาติ  (ตามที่ ก าหนด) ด าเนินการ 

ชักธงชาติ ลงจากยอดเสา 
(๑๕)  ตั วแทนผู้ เข้ าร่วมการประชุม ฯ ชักธงชาติ  (ตามที่ ก าหนด) ด าเนินการชักธงชาติ  

ลงจากยอดเสา 
(๑๖)  พิธีกร เชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จับมือล้อมวง ร้องเพลงสามัคคีชุมนุมและเพลงที่ก าหนดให้

ตามที่ฝ่ายนันทนาการซักซ้อม 
(๑๗)  พิธีกรเชิญผู้เข้าร่วมการประชุม เข้าสู่ห้องประชุม เพ่ือรับฟังการน าเสนอสรุปผลการประชุม/

ผลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีกรรมการควบคุมกิจกรรมได้มอบหมาย 
(๑๘)  เสร็จพิธีเปิดค่ายผู้น า 

หมำยเหตุ : 
 กิจกรรมพิธีปิดค่ายผู้น า ให้ด าเนินการ ต่อจากกิจกรรมหน้าเสาธงประจ าวันในเช้าวันสุดท้ายของการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ตามก าหนดการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง 

/ข้อ ๘๖ พิธี… 



-๒๙- 
 

 ข้อ ๘๖ พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค/ชาติ 
 

พิธีเปิด 
การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ระดับ.......(ภาค/ชาติ)........ครัง้ที่...............ประจ าปีการศึกษา.................................. 
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ.  .................... 

ณ..................................................................จังหวัด............................................................  
 

 _______น. * คณะครู  คณะกรรมการด าเนินงาน สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ท่าน
ผู้มีเกียรติ พร้อมกัน  

    ณ............................(สถานที่จัดประชุม)................................................................................  
   * นายกองค์การระดับภาค ภาค...................................และคณะ ตั้งแถวรอรับประธานในพิธี 
    (บริเวณทางเข้าด้านหน้าห้องประชุม) 
 _______น. ** ชื่อ-สกุล……………………(ประธานในพิธี)…............................... ต าแหน่ง………………………  
    ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี(บริเวณทางเข้าด้านหน้าห้องประชุม) 

- นายกองค์การและคณะให้การต้อนรับ(กลัดช่อดอกไม้)และเรียนเชิญประธานเข้าสู่บริเวณพิธี
เปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......
ครั้งที่........................ประจ าปีการศึกษา.............................................  

พิธีกร  -  “เคารพประธาน ทั้งหมด – ตรง ” (เจ้าหน้าที่เปิดเพลงมหาฤกษ์) 
    ท าความเคารพประธานในพิธี 
  - นายกองค์การ และปฏิคม น าประธานไปส่งเข้าประจ าที่นั่งรับรองในพิธี 
บริกร  - เสิร์ฟน้ าให้ประธาน 
นายกองค์การ -  นายกองค์การ น าคณะกรรมการด าเนินงานองค์การฯ  ระดับ.........(ภาค/ชาติ).......เข้าแนะน า

ตัวต่อประธานในพิธี 
  -  นายกองค์การ มอบ(ช่อดอกไม้  สูจิบัตร และของที่ระลึก) ให้แก่ประธานในพิธี 
    นายกองค์การ และคณะเดินกลับไปยืน ณ ที่ก าหนดไว้ 
พิธีกร  -  ล าดับต่อไปเป็นพิธีเชิญธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ระดับ.....(ภาค/ชาติ)....เข้าสู่พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง 
ประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......ครั้งที่.......................  

พิธีกร   -  สมาชิก ตรง (เจา้หน้าที่เปิดเพลงมาร์ช องค์การ)  
 -  สมาชิกเชิญธงองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......และธงองค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยขึ้นสู่เวท ี(ปัก ณ ที่ก าหนดไว้) 
พิธีกร  - เรียนเชิญท่านประธานบูชาพระรัตนตรัย  และเข้าประจ า  ณ แท่นพิธี รับฟังค ากล่าว 
   รายงานการจัดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                         ระดับ...........(ภาค/ชาติ)...........ครั้งที่................................... 
ปฏิคม  - (เรียนเชิญประธาน บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญประธาน ประจ าบริเวณแท่นพิธีเปิด) 
พิธีกร  -  ล าดับต่อไปขอเชิญ  (นาย/นางสาว)…………………..….…(ชื่อนายกองค์การ).....................…… 
   นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.....(ภาค/ชาติ).......ครั้งที่............ 
                        กล่าวรายงาน 
นายกองค์การ -  กล่าวรายงาน   
 

/ประธาน… 



-๓๐- 
 

ประธาน  - “กล่ าวให้ โอวาท ” และกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
 แห่งประเทศไทย ระดับ.............(ภาค/ชาติ)............ครั้งที่................................... 

ปฏิคม  - เมื่อประธานกล่าวจบแล้ว   (น าประธานในพิธีกลับเข้าประจ าที่นั่งรับรอง) 
พิธีกร  - ล าดับต่อไปเป็นการเปิดประชุมสมัยสามัญ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   ระดับ...............(ภาค/ชาติ)................ประจ าปีการศึกษา……………………………… 
นายกองค์การ - นายกองค์การและคณะเข้าสู่วาระการประชุมวิชาการองค์การ                        
  ระดับ.........(ภาค/ชาติ)...........สมัยสามัญ  ประจ าปีการศึกษา........................... 
นายกองค์การ -  เคาะค้อน  ๒  ครั้ง  (กล่าวน าค ากลอน) 

(ค าขวัญ) 
                     เรียนเพื่อรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ   อำชีวะบริกำรสร้ำงมำตรฐำนชีวิต 
                เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ยึดม่ันหลักพอเพียง        เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน 
    ขอเปิดการประชุมองค์การฯ สมัยสามัญครั้งที่ ๑ ประจ าปีการศึกษา.............................. 
    ขอให้เพ่ือนสมาชิกอยู่ในความสงบตามระเบียบการประชุม 
นายกองค์การ -  “รองนายกกรรมการทุกท่านเข้าประจ าที่แล้วหรือยัง” 
รองนายกองค์การ -  “(ผม/ดิฉัน) ขอเรียกชื่อต าแหน่งของกรรมการทุกท่าน  เพ่ือที่จะได้ทราบว่าคณะกรรมการ

ด าเนินงาน ได้เข้าประจ าที่แล้วหรือยัง และจะรายงานให้ทราบภายหลัง” (ครับ/ค่ะ) 
 
รองนายกองค์การ -  “ปฏิคม” 
ปฏิคม -  (ผม/ดิฉัน)................................ชื่อ......................................................ด ารงต าแหน่ ง ปฏิคม   

  มีหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและดูแลความสะดวกสบายต่าง ๆในที่ประชุมตลอดจนดูแลวัสดุ
ต่างๆ อันเป็นสมบัติขององค์การฯ (ผม/ดิฉัน) จะท างานเพ่ือความสะดวกสบายของเพ่ือนสมาชิก
และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในที่นี้ ตลอดจนจะพยายามช่วยนายกฯ รักษาระเบียบของที่ประชุมให้
ดีที่สุด”   (ครับ/ค่ะ) 

รองนายกองค์การ - “ประชาสัมพันธ์” 
ประชาสัมพันธ์ - “(ผม/ดิฉัน).............................. ชื่อ.......................................ด ารงต าแหน่ง  ประชาสัมพันธ์    
   มีหน้าที่ประสานงานและเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิกและชาวไทย  ได้รู้จักชื่อเสียงและ 

  ผลงานที่ดีขององค์การฯ” (ครับ/ค่ะ)  
รองนายกองค์การ - “เหรัญญิก” 
เหรัญญิก -  “(ผม/ดิฉัน)...................................ชื่อ.........................................ด ารงต าแหน่ง  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........................................ด ารงต าแหน่ง นายทะเบียน  

มีหน้าที่รวบรวมหลักฐานเอกสารทะเบียนของสมาชิก และผลสรุปการด าเนินงานกิจกรรม 
ขององค์การนักวิชาชีพฯ ตลอดจนส่งเสริมให้สมาชิกได้รับการเลื่อนระดับที่สูงข้ึน”(ครับ/ค่ะ) 

รองนายกองค์การ - “เลขานุการ” 
 

/เลขานุการ… 



-๓๑- 
 

เลขานุการ       - “(ผม/ดิฉัน)...................................ชื่อ.........................................ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ มี
หน้ าที่ จดบันทึกการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย   
ระดับ.........(ภาค/ชาติ)..............และมีหน้าที่ติดต่อกับหน่วยงานหรือองค์การอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนา
วิช าชี พทุ กสาขา  ให้ เจ ริญ ก้ าวห น้ า อัน เป็ น การส่ งผลต่ อการ พั ฒ นาป ระ เทศ ไท ย 
ในอนาคต  และ(ผม/ดิฉัน) จะมุ่งท างานเพื่อส่วนรวมเสมอ” (ครับ/ค่ะ) 

รองนายกองค์การ  - “ครูที่ปรึกษา”(ครับ/ค่ะ) 
ครูที่ปรึกษา     - “(ผม/ดิฉัน).....................................ชื่อ........................................ด ารงต าแหน่งครูที่ปรึกษา  
  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ........(ภาค/ชาติ).......ในฐานะที่ครูอาวุโส 

กว่าเธอทั้งหลาย ครูมีหน้าที่ให้ค าแนะน าแก่สมาชิกขององค์การนักวิชาชีพฯ ทุกคน เพ่ือ 
สร้างแนวทางความคิดให้สมาชิกได้ก้าวไปสู่ความส าเร็จ” 

ครูที่ปรึกษา    - “รองนายกฯ ท่านมีหน้าที่อย่างไร” 
รองนายกองค์การ   - “(ผม/ดิฉัน)........................... .ชื่อ............................ด ารงต าแหน่งรองนายกองค์การ 

นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ.......(ภาค/ชาติ)......(ผม/ดิฉัน) มีหน้าที่ช่วยเหลือ
นายกองค์การ และท าหน้าที่แทนนายกองค์การฯ ในกรณีที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การเพ่ือสร้างความรู้ความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคน” (ครับ/
ค่ะ) 

ครูที่ปรึกษา  -   นายกองค์การ (ครับ/ค่ะ) ท่านมีหน้าที่อย่างไร 
นายกองค์การ    -   “(ผม/ดิฉัน)..............................ชื่อ.........................ด ารงต าแหน่งเป็นผู้น าสูงสุดขององค์การนัก

วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ............(ภาค/ชาติ)..... ...ครั้งที่..........................
ประจ าปีการศึกษา..............ตราบใดที่เรายังยึดมั่นในอุดมการณ์และยังคิดติดตามการท างาน
ของนายกพวกเราก็จะหลุดพ้นจากความมืดมนความโดดเดี่ยวและความเห็นแก่ตัว ความสามัคคี
ของหมู่คณะ” (ครับ/ค่ะ) 

รองนายกองค์การ -  “นายก (ครับ/ค่ะ) คณะกรรมการทุกท่านอยู่ในต าแหน่งแล้ว”(ครับ/ค่ะ) 
นายกองค์การ      -  “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) รองนายกฯ” 
นายกองค์การ  -   ใช้ค้อนเคาะโต๊ะ ๒ ครั้ง 

   “ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนขึ้น” 
     “สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ..........(ภาค/ชาติ)................. 
      เรามาประชุม  ณ ที่นี่เพ่ืออะไร” 

 
                  “เรามาประชุมกัน ณ ที่นี้ เพื่อฝึกภารดรภาพและความสามัคคีในหมู่คณะ เพื่อพัฒนากิจกรรม 

องค์การนักวิชาชีพ อันเป็นหน้าที่ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยทุกคน ” 
 

นายกองค์การ -   ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) “ขอเชิญสมาชิกทุกท่านนั่งลงได้” 
 -   “หวังว่าทุกคนคงได้รับความส าเร็จตามความมุ่งหมายที่ตั้งไว้” 
นายกองค์การ -   “เลขาฯ แจ้งวาระการประชุม” 
เลขานุการ -   “การประชุมวันนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่ได้ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้” 
   ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ 
   ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง   
   ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
 

/ระเบียบวาระท่ี  ๕… 

สมาชิกทุก
คนพูดพร้อม
กัน 



-๓๒- 
 

   ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ                                          
นายกองค์การ -   “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) เลขานุการฯ” แจ้งระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ 
เลขานุการ -  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องนายกแจ้งที่ประชุมทราบ 
นายกองค์การ      - เรื่องที่นายกแจ้งให้สมาชิกทราบต้องเป็นเรื่องอดีตปัจจุบันอนาคตที่เก่ียวกับองค์การหรือสมาชิก 
นายกองค์การ - “เลขานุการฯ แจ้งวาระการประชุมต่อไป” 
เลขานุการ      - ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม …………..ไม่มี……………. 
  ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง …………..ไม่มี…………….. 
  จึงขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

- ๔.๑  เรื่องแจ้งจ านวนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทยระดับ..........(ภาค/ชาติ)...........ครั้งที่....................ประจ าปีการศึกษา.................. ................ 

นายกองค์การ -  นายทะเบียนโปรดแจ้งจ านวนสมาชิกท่ีเข้าประชุมในครั้งนี้ 
นายทะเบียน -  “สมาชิกเข้าประชุมมีดังนี้” 

1. คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับ..........(ภาค/ชาติ)....... จ านวน.....................คน 

2. สมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา  
สถานศึกษา ละ ๔ คน    จ านวน.....................คน 

    3.ครูที่ปรึกษา  จ านวน.....................คน 
    4.รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จ านวน.....................คน 
    5.คณะกรรมการควบคุมและด าเนินงาน จ านวน.....................คน 

                            รวมทั้งสิ้น จ านวน...................คน 
นายกองค์การ -  “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)”  นายทะเบียน   
นายกองค์การ   - เลขานุการ  แจ้งเรื่องต่อไป  
เลขานุการ  ๔.๒ เรื่องฐานะการเงินขององค์การ  
นายกองค์การ    “เหรัญญิกแจ้งฐานะทางการเงินขององค์การ” 
เหรัญญิก     “นายกฯ  (ครับ/ค่ะ) ในส่วนของงบประมาณท่ีได้รับ ในการจัดประชุมในครั้งนี้  มีรายละเอียด  

ดังนี้” 
  ๑. เงินงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
       จ านวน.......................บาท 
  ๒. เงินลงทะเบียนจากนักศึกษาองค์การฯ คนละ……….. บาท       จ านวน…………………….คน 
  ๓. เงินลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา และรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 
      คนละ................บาท จ านวน.......................คน     จ านวน……………………บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       จ านวน......................บาท 
นายกองค์การ -  ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)  เหรัญญิก  เลขานุการ  โปรดแจ้งเรื่องต่อไป 
เลขานุการ  - ๔.๓  เรื่องการประชาสัมพันธ์ 
นายกองค์การ -  ประชาสัมพันธ์แจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ - กิจกรรมมีดังนี้ (ตัวอย่างเช่น) 

1. การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ................. 
(ภาค/ชาติ).............ประจ าปีการศึกษา..................... 

2. การแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
 

/3.การแข่งขัน… 



-๓๓- 
 

 ๓. การแข่งขันทักษะพ้ืนฐาน   
 ๔. กิจกรรมการสอน ๑๐๘ อาชีพ   
 ๕. กิจกรรมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
 ๖. กิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่น 
 ๗. กิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติองค์การมาตรฐานดีเด่น 
 ๘. กิจกรรมพิธีเชิดชูเกียรติผู้มีอุปการคุณดีเด่น 
                                               ฯลฯ 
นายกองค์การ - “ขอขอบคุณมาก (ครับ/ค่ะ)”  ประชาสัมพันธ์  เลขานุการ  โปรดแจ้งเรื่องต่อไป 
เลขานุการ  -  ๔.๔ เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                         ระดับ...........(ภาค/ชาติ)............ประจ าปีการศึกษา........................... 
นายกองค์การ - เลขานุการ แจ้งสมาชิกทราบ 
เลขานุการ -   การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ 
                         ..... (ภาค/ชาติ)........ประจ าปีการศึกษา..........จะด าเนินการในวันที่........เดือน................พ.ศ 
                         .......... เวลา……………………………..…น.  ณ................................(สถานที่เลือกตั้ง)................. 
นายกองค์การ -  “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)” 

- เลขานุการ  โปรดแจ้งเรื่องต่อไป  
เลขานุการ -  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา .......ไม่มี......... 
นายกองค์การ -  เลขานุการ โปรดแจ้งเรื่องต่อไป 
เลขานุการ  -  ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ พิธีมอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
    องค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ประจ าปีการศึกษา......... 
นายกองค์การ -   “ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ)” 
นายกองค์การ ในรอบปีการศึกษาที่ ผ่ านมา  ได้มีการประเมินสมาชิกดี เด่น โครงการภายใต้การนิ เทศ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  การประเมินองค์การ           
มาตรฐานดีเด่น ระดับรางวัลเหรียญทอง รางวัลเหรียญเงิน และรางวัลเหรียญทองแดง ของ  
สถานศึกษาขนาดใหญ่   ขนาด   และขนาดเล็ก  และการประเมินองค์การมาตรฐานที่ผ่านเกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น  ต า ม ร ะ เบี ย บ ข อ งอ งค์ ก า ร ฯ  เ พ่ื อ เป็ น เกี ย ร ติ แ ก่ ผู้ ที่ ได้ รั บ ร า ง วั ล ใน 
 ครั้งนี้   (กระผม/ดิฉัน) ขอกราบเรียนเชิญประธานในพิธี  ได้ให้ เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ 
 องค์การมาตรฐาน ที่ผ่านการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  รางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการ 
 ภายใต้การนิ เทศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ชั้นสูง  พร้อมกล่าวเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   
 ระดับ...(ภาค/ชาติ)....ครั้งที่..........และขออนุญาตให้พิธีกรอ่านรายชื่อ ผู้ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ 
 (ครับ/ค่ะ)   

ปฏิคม เชิญประธานในพิธี บนเวทีเพ่ือมอบเกียรติบัตร  
พิธีกร ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับเกียรติบัตร ครบทุกรางวัล 
ประธาน มอบเกียรติบัตร 
ปฏิคม  เมื่อประธานมอบเกียรติบัตรเสร็จแล้ว (น าประธานในพิธีกลับเข้าประจ าที่นั่งรับรอง) 
เลขานุการ วาระการประชุมในวันนี้ได้แจ้งครบแล้ว  ขอให้นายก สั่งพักการประชุมเพียงเท่านี้ ครับ/ค่ะ) 
 
 
 

/นายก… 



-๓๔- 
 

นายกองค์การ ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) นับจากนี้ในช่วงห้าวันที่เราได้มาประชุมกัน ณ ที่แห่งนี้ (ดิฉัน/ผม) ขอให้    
                     ผู้น าทุกคนได้ตั้งใจเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง  เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีและมี 

คุณ ค่ า  เ พ่ื อน ากลั บ ไป พั ฒ น า  ขอ งต น เอ งให้ ดี ยิ่ งขึ้ น ต่ อ ไป  (ดิ ฉั น /ผม ) ข อ พั กก าร 
ประชุมไว้เพียงเท่านี้  (ครับ/ค่ะ) 

 (เคาะค้อน  ๒  ครั้ง) (เปิดเพลงมาร์ชองค์การรวม) 
นายกองค์การ - นายกองค์การและคณะกรรมการองค์การฯ  ระดับ.....(ภาค/ชาติ).......ตั้งแถวหน้าท่านประธาน
     (ท าความเคารพ)  เรียนเชิญประธานและคณะกรรมการเยี่ยมชมกิจกรรมและการแสดง   

              นิทรรศการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย นิทรรศการสมาชิกดีเด่น 
- เสร็จพิธี นายกองค์การและคณะกรรมการด าเนินงานองค์การฯ ส่งประธานกลับ 

พิธีกร -  ขอบคุณท่านประธาน สมาชิกองค์การฯ นัดหมายที่ประชุม 
 
 

---------------------------------------------------------- 
 

 
ข้อ ๘๗ พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/ชาติ 

พิธีปิด 

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ระดับ................ครั้งที่............... 
วัน..................ที่................เดือน........................ ................พ.ศ..................................... 

ณ ..........................................  จังหวัด.................................................  
---------------------------------------------------------------------- 

 สมาชิกองค์การทุกคนพร้อมกัน ณ............................................................................................... 
จังหวัด.............................................................................. ........................................................... 

 คณะกรรมการทุกฝ่ายผู้มีเกียรติประจ าที่ 
 คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ............................ 

ตั้งแถวรอรับประธานบริเวณด้านหน้าทางเข้า 
 ชื่อ-สกุล………………(ประธานในพิธี)…......................ต าแหน่ง………………..……… ประธานในพิธี  

เดินทางถึงบริเวณพิธี(ด้านหน้าหอประชุม) 
 นายกองค์การฯ กล่าวต้อนรับ และกลัดช่อดอกไม้ให้ประธานในพิธี  

- นายกองค์การฯ และคณะกรรมการด าเนินงานองค์การฯ น าประธานเข้าสู่บริเวณพิธีปิด 
พิธีกร -  “เคารพประธาน  -  ทั้งหมด  -  ตรง”   (บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 
  -   นายกฯ  และปฏิคม ส่งท่านประธาน ไปยังที่นั่งรับรอง 
บริกร      -   เสิร์ฟน้ า 

-  นายกองค์การและคณะกรรมการด าเนินงานฯ  รายงานตัวต่อหน้าท่านประธานในพิธี (มอบสูจิ
บัตรและของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี)  เสร็จแล้วท าความเคารพประธานจากนั้นกลับเข้า
ประจ าที่  ณ  ที่ก าหนดไว้ เพ่ือชมการแสดงความสามารถของผู้ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะ
พ้ืนฐาน 

 
/พิธีกร… 



-๓๕- 
 

 
พิธีกร -  ล าดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี รับชมการแสดงของผู้ชนะเลิศ 

   ๑…………………………………………………………………………………………. 
   ๒………………………………………………………………………………………… 
   ๓………………………………………………………………………………………… 

ฯลฯ 
พิธีกร - ล าดับต่อไป ขอเรียนเชิญนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับ...................... 

      ประจ าปีการศึกษา.........................  ด าเนินการประชุม  ในวาระท่ีเหลือต่อไป  ครับ/ค่ะ 
- นายกองค์การ น าคณะกรรมการด าเนินงานฯ  เดินไปตั้งแถวที่หน้าประธาน 

 - ท าความเคารพประธานในพิธี  และเดินไปแสดงความเคารพหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
 - เข้าประจ าแท่น  ประจ าต าแหน่ง 

นำยกองค์กำร  เคำะค้อน ๒ ครั้ง 
         “สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ.......................................ทั้งหลาย 

  (ผม/ดิฉัน)  ขอด าเนินการประชุมในระเบียบวาระ ต่อจากวันที่.............เดือน..............พ.ศ............         
   เพ่ือประกอบพิธีปิด การจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

          ระดับ..........ครั้งที่..........ประจ าปีการศึกษา..................ขอให้เพ่ือนสมาชิกทุกคนอยู่ในความสงบ 
           ตามระเบียบวาระของการประชุม   

นายกองค์การ - เลขานุการแจ้งเรื่องการประชุม ต่อไป” 
เลขานุการ      - นายก (ครับ/ค่ะ) “ระเบียบวาระการประชุมเพ่ือประกอบพิธีปิดในวันนี้ ประกอบด้วย” 
  - ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ   
  6.๑ เหรัญญิกแจ้งรายรับ-รายจ่าย ของการประชุมและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
เหรัญญิก  - นายกฯ  (ครับ/ค่ะ) รายรับ-รายจ่าย มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 รายรับ                จ านวน..................บาท  
 รายจ่าย เป็นค่าวัสดุ  จ านวน..........................บาท  ดังนี้ 

๑. ค่าวัสดุด าเนินการ    จ านวน.................บาท 
๒. ค่าวัสดุในการประชาสัมพันธ์   จ านวน.................บาท 
๓. ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม         จ านวน.................บาท 
๔. ค่าโล่รางวัล  เกียรติบัตรและหนังสือที่ระลึก  จ านวน.................บาท 
๕. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  จ านวน.................บาท 
๖. ค่าด าเนินการในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

และทักษะพื้นฐาน    จ านวน.................บาท 
๗. ค่าใช้จ่ายในพิธีการ             จ านวน..................บาท 
๘. ค่าจัดและตกแต่งสถานที่   จ านวน ................บาท 

                                                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          จ ำนวน ................บำท 
 

       ในการจัดงานในครั้งนี้ มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แต่การด าเนินงานนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
       เพราะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานศึกษา ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 

นายกองค์การ  - ขอบคุณ(ครับ/ค่ะ)เหรัญญิก 
     “เลขานุการ  แจ้งเรื่องต่อไป” 
เลขานุการ 6.๒  ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการจัดกิจกรรม 

 
/ประชาสัมพันธ์… 



-๓๖- 
 

ประชาสัมพันธ์   - นายก(ค่ะ/ครับ) ผลการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน ท าการ     
แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผลการประกวด  การแสดง  และการแข่งขันทุกกิจกรรมทาง   
อาชี วศึกษา.......(เจ้ าภาพ).... ......จะได้ สรุปและรายงาน ให้ ส านั กงานคณ ะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาทราบ  เพ่ือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ งทราบต่อไป   ส าหรับการ  
ประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้  มีสมาชิกและประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดียิ่ง 
ถือว่าเป็นความส าเร็จสู งสุ ดในด้านการประชาสัม พันธ์ของอาชี วศึกษาจั งหวัด .... ...... 
(เจ้าภาพ)..............ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ครับ ท่านนายก 

นายกองค์การ  - ขอบคุณ (ครับ/ค่ะ) ประชาสัมพันธ์ 
นายกองค์การ   “เลขานุการแจ้งเรื่องต่อไป” 
เลขานุการ 6.๓  พิธีมอบเครื่องหมายประจ าต าแหน่ง ให้แก่คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน

อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ......................ประจ าปีการศึกษา..............................................  
นายกองค์การ - ขอบคุณ  (ครับ/ค่ะ)  เลขานุการ 
นำยกองค์กำร  เคำะค้อน  ๒ ครั้ง  (เพื่อให้เพื่อนสมำชิกอยู่ในควำมสงบตำมระเบียบของกำรประชุม) 
พิธีกร  - ล าดับต่อไป เป็นพิธีมอบเครื่องหมายประจ าต าแหน่ง และหนังสือส าคัญให้กับคณะกรรมการ 
        ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับ.............ประจ าปีการศึกษา......... 
นายกองค์การ  “เลขานุการ  แจ้งเรื่องต่อไป” 
เลขานุการ 6.๔  พิธีเชิญธงองค์การ ลงจากเวที 
นายกองค์การ  - ขอบคุณ  (ครับ/ค่ะ)  เลขานุการ  กราบเรียนท่านประธานที่เคารพพิธีเชิญธงองค์การ ลงจากเวที   
  ขออนุญาตท าหลังจากปิดประชุมสมัยสามัญ  ครับ/ค่ะ 
นายกองค์การ  “เลขานุการ  แจ้งเรื่องต่อไป” 
เลขานุการ - นายกองค์การ  (ครับ/ค่ะ)  บัดนี้หมดวาระการประชุมที่ก าหนดไว้แล้ว  ยังเหลือมอบเกียรติบัตรแก่

คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ประจ าปี ………………..มอบ
ช่อดอกไม้ แสดงความยินดีแก่คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปีการศึกษา.............มอบโล่รางวัล ให้แก่ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะ
พ้ืนฐาน และการมอบธงองค์การให้กับเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งต่อไป ซ่ึงได้แก่..................จึง
ขออนุญาตท่านประธาน ได้ด าเนินการหลังการปิดประชุมสมัยสามัญ เป็นตามล าดับต่อไป ครับ/ค่ะ 

นายกองค์การ  - ขอบคุณ  (ครับ/ค่ะ)   เลขานุการ 
นายกองค์การ  - “สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่ ..................................................... .............” 
     (ถ้ามีให้เลขาฯ จดบันทึกไว้เพ่ือจัดท าวาระการประชุมครั้งต่อไป ถ้าไม่มี  นายกฯ กล่าวต่อดังนี้) 

“หากสมาชิกท่านใดไม่มีข้อสงสัย (ผม/ดิฉัน) ขอปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ.................  ครั้งที่........... ประจ าปีการศึกษา...................................  
ก่อนที่เราจะเลิกการประชุมในวันนี้ (ผม/ดิฉัน) ขอให้พวกเราทุกคนจงมีความสามัคคีกัน จงมีความ
ขยันหมั่นเพียร จงเป็นมิตรที่ดีต่อกัน และขอให้พวกเราจงมีความซื่อสัตย์และยุติธรรมในการด าเนิน
ชีวิตสมาชิกองค์การนักวิชาชีพที่รักทุกท่าน โปรดกล่าวค าปฏิญาณตนตามข้าพเจ้า” 

   (ใช้ค้อนเคำะโต๊ะ ๑ ครั้ง) (สมาชิก ทุกคนยืนตรง หันหน้าสู่เวทีและค าปฏิญาณตนพร้อมกัน) 
  “เราขอปฏิญาณตนต่อหน้าพระรัตนตรัย / และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณ ที่นี้ว่า / เราจะมีค วาม

จงรักภักดี ต่อชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ / และรัฐธรรมนูญ / ด้วยชีวิตและจิตใจที่มั่นคง / เรา
จะช่วยกันสร้างสรรค์ / เราจะช่วยกันต่อสู้เพ่ือความส าเร็จของการพัฒนาชาติของเรา / และพัฒนา
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยของเรา/ให้เจริญก้าวหน้า สืบไป”(เคาะค้อน ๑ ครั้ง) 

  “(ผม/ดิฉัน) ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ  ประจ าปีการศึกษา...................... ณ บัดนี้ ครับ  /ค่ะ” 
 

/(เคาะค้อน… 



-๓๗- 
 

(เคำะค้อน ๒ ครั้ง) (คณะกรรมการด าเนินงานทุกคนท าความเคารพที่ประชุม แล้วเดินออกจากแท่น
พูดกลับ   จุดที่ก าหนดไว้) 

พิธีกร  - ล าดับต่อไป เป็นพิธีเชิญธงองค์การลงจากเวที  (เปิดเพลงมาร์ชองค์การ)   
พิธีกร  - กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ประจ า ณ แท่นพิธีปิด 
ปฏิคม  - เชิญท่านประธานประจ าแท่นพิธี 
นายกองค์การ - กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี   
พิธีกร  - ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับโล่รางวัล ดังเอกสารแนบ จนครบทุกรางวัล 
ประธาน    - มอบโล่รางวัล 
ประธาน    - กล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการประชุม 
ปฏิคม    - เมื่อประธานกล่าวจบแล้ว   (น าประธานในพิธีกลับเข้าประจ าที่นั่งรับรอง) 
พิธีกร  - ล าดับต่อไปเป็นการส่งมอบธงองค์การฯ ให้กับเจ้าภาพที่จะด าเนินการจัดประชุมครั้งต่อไป  

  ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการบริหารองคก์ารฯ  ระดับ............................ และขบวนธง 
  สัญลักษณ์การประชุม ที่จะส่งมอบขึ้นบนเวที 

  - รับชมการแสดง  (ถ้ามี) 
พิธีกร  - เชิญประธานขึ้นท าพิธีมอบธง (นายกส่งมอบธงให้กับเจ้าภาพปัจจุบัน เจ้าภาพปัจจุบันส่ง 

มอบให้กับประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ  ระดับ....................ประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การฯ ระดับ............  ส่งให้ประธานในพิธี  ประธานในพิธีส่งมอบให้กับเจ้าภาพ 

ปฏิคม     - เชิญประธานขึ้นบนเวที ณ  จุดที่ก าหนด 
ประธำน    พิธีส่งมอบธงองค์กำร 
พิธีกร         - กราบเรียนเชิญท่านประธานและคณะกลับหลังหันถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จ 
  พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ถวายค านับ (เพลงสรรเสริญพระบารมี) 
พิธีกร      - ทั้งหมดตรง (เพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  (คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ประจ าปีการศึกษา ................/............. ครูที่ปรึกษา  
   และคณะกรรมการควบคุมกิจกรรม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับท่านประธานในพิธี) 

- คณะกรรมการด าเนินงาน/ครูที่ปรึกษาส่งประธานกลับ 
พิธีกร     - “ขอขอบท่านประธานในพิธี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด 
     ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน   คณะครู  ตลอดจนสมาชิกองค์การทุกคน  ที่ได้เข้าร่วม 
 งานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ................ ครั้งที่...................... 
 และขอขอบคุณ อาชีวศึกษาจังหวัด...........................  โดยเฉพาะวิทยาลัย………………….………………. 
 ที่อ านวยความสะดวกสถานที่ในการจัดงาน   ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับภูมิล าเนาโดยสวัสดิภาพ 
 ทุกท่าน ครับ/ค่ะ” 
 

-------------------------------------- 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



-๓๘- 
 

 ข้อ ๘๘ พิธีเปิดงานระดับภาค/ชาติ (แบบสากล) 
 

 
ก ำหนดกำรพิธีเปิดงำนประชุมวิชำกำรองค์นักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ............................ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ........................(แบบสำกล) 
วัน.................ที่.....................เดือน............................พ.ศ.................. 

ณ.............................................................  จังหวัด............................... 
---------------------------------------------------------------  

เวลา............น. -  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติ พร้อมกัน   ณ 
................................................... 

    เวลา..............น. -  คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับ............ (ภาค
ชาติ)..............เตรยีมความพรอ้ม ณ บรเิวณพิธี 

เวลา.............น. -  ชื่อ-สกุล....................(ประธานในพิธี)...........................ต าแหน่ง..................................ประธานในพิธ ี
เดินทางมาถึงบริเวณพิธ ี

 -  นายกองค์การ ให้การต้อนรับและกลัดช่อดอกไม้/ปูเก้แก่ให้ท่านประธาน 
และผู้มีเกียรติ   

 -  นายกองค์การ  น าประธานในพิธีและผู้มีเกียรติมาพักท่ีนั่งรับรอง 
  -  เจ้าหน้าที่เสิร์ฟน้ า 
  -  นายกองค์การ มอบสูจิบัตรและของที่ระลึก 
  -  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ.....................................  
     ประจ าปีการศึกษา.........................น าคณะกรรมการรายงานตัวต่อท่านประธานในพิธี 

- ................................(ผู้ว่าราชการ/ผู้แทน)................................................................. กล่าวต้อนรับ 
ประธานในพิธีและผู้ร่วมงานในนามของชาวจังหวัด....................................................................... 
- ................................................................................................ ต าแหน่ง..............................................  
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ............(ภาค/ชาติ)..............................กล่าวรายงาน 
- ...................................................................  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ระดับ.......(ภาค/ชาติ).......ประจ าปีการศึกษา...........กล่าววัตถุประสงค์ 
ของการจัดงาน   

 พิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ปวช.  และ ปวส. (Star Vec) 
พิธีกร -น าเข้าสู่บทน าของพิธีเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นพร้อมบิดา มารดา/ครูที่ปรึกษา 
พิธีกร     - ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ  ในครั้งนี ้ดังๆ อีกครั้ง  ค่ะ/ครับ 
พิธีกร     - ล าดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่าน -  ชื่อ-สกุล...............(ประธานในพิธี)......................ต าแหน่ง

...............................................ขึ้นบนเวที เพ่ือมอบโล่รางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  
องค์การมาตรฐานดีเด่น  และเกียรติบัตรแด่ผู้มีอุปการคุณ ต่อการจัดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  และกล่าวเปิดงาน  ขอกราบเรียนเชิญครับ 

ปฏิคม     - (เชิญประธานในพิธีขึ้นบนเวที  ณ  จุดที่ก าหนด) 
ประธาน  - ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่สมาชิกดีเด่น  องค์การมาตรฐานดีเด่น  และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้มีอุปการ

คุณต่อการจัดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ประธาน  - กล่าวเปิดงานและท าพิธีเปิดตามรูปแบบของเจ้าภาพก าหนดไว้ 
พิธีกร     - กล่าวขอบคุณ ประธานในพิธ ี

/ปฏิคม… 



-๓๙- 
 

ปฏิคม     - เชิญประธานในพิธีลงจากเวที  ณ  ที่นั่งรับรอง 
พิธีกร      - ล าดับต่อไปขอเชิญทุกท่านชมการแสดงพิธีเปิดการจัดงานประชุมวิชาการองค์นักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย  ระดับภาค/ชาติ  ครั้งที่..............ประจ าปีการศึกษา.......................  (ครับ/ค่ะ) 
-  การแสดงของสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 ชุด...............................โดย...................................... .................................. 
 ชุด................................โดย........................................................................  

- ผู้อ านวยการวิทยาลัย………….(เจ้าภาพ)...............มอบของที่ระลึก 
- เสร็จพิธีเปิด 

 

ข้อ ๘๙ พิธีต้อนรับตามธรรมเนียมท้องถิ่น การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับภาค/ชาติ 
 

ก ำหนดกำรพิธีต้อนรับตำมธรรมเนียมท้องถิ่น 
กำรประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย ระดับ....... ครั้งที่ ................. 

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

 
เวลำ ก ำหนดกำร หมำยเหตุ 

………… น. จัดเตรียมขบวนบายศรีสู่ขวัญ บริเวณ หน้าห้องประชุม  
………… น. สมาชิกองค์การทุกคนจัดเตรียมสถานที่และนั่งตามแบบที่จัดไว้ใน

ห้องประชุม 
ทีมนนัทนาการ 

 พิธีกรเชิญประธานในพิธี คณะครูที่ปรึกษาเข้าประจ าที่ภายใน
บริเวณพิธี 

 (นักศึกษาผู้รับผิดชอบ
เชิญประธานในพิธี) 

 ขบวนบายศรีเคลื่อนเข้าห้องประชุม  
 
 

(ครูและนักศึกษา  
ที่รับผิดชอบขบวน

บายศรีควบคุมเสียงและ
แสง) 

………… น.  ขบวนบายศรีถึงบริเวณหน้าเวที ภายในห้องประชุม ผู้แห่บายศรี  
น าบายศรีขึ้นวางบนโต๊ะ  

 

………… น. พิธีกรเชิญหมอขวัญเข้าประจ าที่ นักศึกษาท่ีรับผิดชอบ
เชิญหมอขวัญ   

………… น. หมอขวัญเริ่มพิธี   (ฉบับย่อ)  
………… น.  หมอขวัญประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อย  

 - หมอขวัญผูกข้อมือให้กับประธานในพิธี  
 - คณะครูผู้ที่จะผูกข้อมือให้สมาชิก เดินขึ้นสู่เวที 
 - หมอขวัญผูกข้อมือให้กับครูที่จะผูกข้อมือให้กับสมาชิกองค์การเพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล และรับด้ายขวัญจากหมอขวัญเพ่ือน ามาผูกข้อมือ
ให้สมาชิก 

 

………… น.  สมาชิกองค์การผูกข้อมือจนครบทุกคน 
-เสร็จพิธี- 

ครูที่รับผิดชอบเตรียม
แถวนักศึกษาผูกข้อมือ 

………… น. พิธีกร/คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมด าเนินกิจกรรมต่อ  
/หมายเหตุ… 



-๔๐- 
 

หมำยเหตุ สถานที่และพิธีการ สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความสอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 

ข้อ ๙๐ พิธีจุดประกายแสงแห่งปัญญางานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค/
ชาติ 

ขั้นตอนพิธีจุดประกำยแสงแห่งปัญญำ 
งำนประชุมองค์กำรนักวิชำชีพฯ 

ล ำดับ กิจกรรม เพลง ไฟ 
 *  เตรียมควำมพร้อม 

** นัดหมำยเรื่องส ำคัญ 
** ขอให้ปิดเครื่องมือถือ 
** ขอควำมกรุณำอยู่ในควำมสงบ 

- - 

๑ - ประธานในพิธี คณะครู  สมาชิกองค์การยืนเข้าแถวตาม
รูปแบบ  โดยมีโต๊ะวางเทียนแห่งปัญญาอยู่กลางวง (สามารถ 
เปิดช่องให้ขบวนเดินผ่านได้) 

๑.ดวงเดือน
องค์การ 

ดับไฟ 

๒ พิธีกร  กล่ำวน ำเข้ำสู่พิธีกำร 
“ เทียนแห่งปัญญาเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์  ที่ได้อัญเชิญไฟ
แสงสว่างจากสถานที่.................................... 
(ท่ีศักดิ์สิทธิ์ประจ าท้องถิ่น)……………………………..……… 
ให้ความโชติช่วงแก่องค์การนักวิชาชีพ เพื่อให้ทุกคน 
มีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป เพื่อความเป็นศิริมงคลในพิธี
จุดเทียนแห่งปัญญา ..................................ขบวนเทียนแห่ง
ปัญญา” 
*  ในขณะที่ขบวนเทียนแห่งปัญญาเข้ามาสู่ห้องพิธี  ขอให้ทุก
คนตั้งใจ  สร้างสมาธิอันบริสุทธิ์ เพื่อรับศิริมงคลเข้าสู่ตนเอง 

 ดับไฟ 

๓ ตัวแทนสมาชิกกล่าวค ำเตือนใจให้คิด 
“  ท่ามกลางความมืดของราตรี  ณ  ที่แห่งนี้………….อดีตที่
ผ่านมาจะเป็นบทเรียนสอนเรา ” 
(เม่ือเริ่มกล่าวค าเตือนใจ  ขบวนเกียรติยศเคลื่อนเข้าสู่ห้อง
พิธี)  

 ดับไฟ 

๔ - นายกองค์การ (ปัจจุบันและใหม่ ) 
พร้อมกองเกียรติยศ  น าขบวนเกียรติยศเข้ามาสู่ห้อง 
-นายกองค์การ (ปัจจุบัน)  ถือเทียนที่จุดไฟจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
และนายกองค์การ (ใหม)่ ถือเทียนมงคล (ไม่จุดไฟ)  เดินเข้าสู่
บริเวณพิธี 

- ดับไฟ 

๕ กองเกียรติยศตั้งแถวหน้าประธาน 
- นายกองค์การ(ปัจจุบัน)มอบเทียนที่มีไฟให้ประธาน 
- นายกองค์การ(ปัจจุบัน)รับเทียนจากทีมงาน 
- กองเกียรติยศเดินไปเข้าแถวตามรูปแบบ 
- นายกองค์การ (ใหม่)  ยืนด้านซ้ายมือประธาน 
- นายกองค์การ (ปัจจุบัน)  ยืนด้านขวามือประธาน 

 

- ดับไฟ 
 
 
 
 

 

/ล าดับ 6… 



-๔๑- 
 

๖ พิธีกรกล่ำวเชิญประธำนจุดเทียนแห่งปัญญำ 
“  ขอเรียนเชิญท่านประธาน  ได้จุดเทียนแห่งปัญญาเพ่ือ
เป็นศิริมงคลแก่คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ” 
 

๒.กลอน 
“เทียน” 

ดับไฟ 

๗ - ประธานเดินไปจุดเทียนแห่งปัญญากลางห้อง  
- ประธานกลับเข้าที่ 
- ประธานจุดเทียนต่อให้นายกองค์การ (ใหม่)  ด้าน

ซ้ายมือประธาน 
- ประธานจุดเทียนต่อให้นายกองค์การ (ปัจจุบัน) ด้าน

ขวามือประธาน 
 

- ดับไฟ 

๘ - นากยกองค์การ  (ปัจจุบัน -  ใหม)่ จุดเทียนต่อให้
สมาชิก 

- สมาชิกจุดเทียนต่อไปเรื่อยๆจนครบทุกคน 
 

- ดับไฟ 

๙ - สมาชิกอ่านค ำคมตามล าดับ  ( 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 ” 

๔. องค์การคือ
ชีวิต 

ดับไฟ 

๑๒ พิธีกร  อ่ำนกลอนเพื่อเข้ำสู่เพลงค่ำน้ ำนม 
*** “ พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต 
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา 
หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา 
รวมคุณค่านี้ได้แก่...แม่เราเอง(ยังมีต่อ)  ” 

๕. ค่าน้ านม 
(ข้ันตอนนี้

น าเข้าสู่การ
พิจารณาควรมี

หรือไม่) 

 

๑๓ พิธีกร  อ่ำนกลอนเพื่อเข้ำสู่เพลงครูคือผู้ให้ 
“ กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี้ 
เทียนริบหรี่ดวงหนึ่งพึงทอแสง 
จากดวงหนึ่งจุดต่อไปไฟจึงแรง 
แม้ลมแกล้งก็มิหวั่นอันตราย  
(ยังมีต่อ)  ” 
 
 
 

๖. ครูคือผู้ให้ ดับไฟ 
 
 
 
 

 

/ล าดับ 14… 



-๔๒- 
 

๑๔ พิธีกร เชิญประธำนน ำเทียนไปปักท่ีโต๊ะเทียนปัญญำกลำง
ห้อง 
“ ขอเชิญท่านประธานได้ปักเทียนมงคลค่ะ ” 
“ขอเรียนเชิญผู้บริหารและครูคณะกรรมการปี....
(ปัจจุบัน)....... และ ปี ......(ถัดไป)..... เป็นตัวแทนกับ สมาชิก
ทุกคนปักเทียนค่ะ  ” 

- ทุกท่านน าเทียนปักเรียบร้อยแล้วจึงเปิดไฟ 
 

๗. คิดถึงกัน ดับไฟ 

๑๕ พิธีกรกล่าวเชิญประธานให้โอวาท 
   ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวให้โอวาทค่ะ /  ครับ 
-  ประธานให้โอวาท 

- ดับไฟ 

 
๑๖ 

พิธีกรกลอน เพื่อกล่ำวน ำเข้ำสู่เพลงใจประสำนใจ 
“ยำมใดที่พวกท่ำนมีปัญหำ..... ยำมใดที่ท่ำนต้องพบควำม
มืดมน      ในกำรด ำเนินชีวิต……..” 
“คณะกรรมาการวิชาชีพ  ขอให้ทุกคนรวมดวงใจเป็นหนึ่ง
เดียว  เพ่ือสร้างพลังมุ่งม่ันความส าเร็จ  แด่องค์การของเรา ” 

๘. กลอน 
เตือนใจ       
 ๙.ใจประสาน
ใจ 
๑๐.อ าลา
องค์การ 
๑๑.ค าสัญญา 

 
เปิดไฟ 

๑๗ พิธีกรหรือกรรมการฝ่ายควบคุม 
- นัดหมาย 
- สวดมนต์ 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
- เข้านอน 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เตือนใจ…. 
 



-๔๓- 
 

 
 เตือนใจให้คิด 

ท่ามกลางความมืดของราตรี ณ ที่แห่งนี้ แสงเทียนแห่งปัญญา  ได้เริ่มต้นสว่างไสวขึ้นแล้ว... เป็นแสง
สว่างแห่งปัญญา ที่จะช่วยให้พวกเราท่านทั้ งห ลาย หลุดพ้นจากความมืดมิดของราตรีกาล และอวิชชา 
จากที่ไม่รู้ความเป็นผู้รู้ในที่สุด 

ยามใดที่พวกท่านมีปัญหา..... ยามใดที่ท่านต้องพบความมืดม ในการด าเนินชีวิต ขอจงหยิบเทียนแห่ง
ปัญหาเล่มนี้ ขึ้นมาจุดครั้งหนึ่ง  เพ่ือพวกท่านจะได้ระลึกว่า....  ครั้งหนึ่งพวกท่านเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้  เพ่ือร่วมกัน
ต่อสู้กับความยากล าบากนานัปการ  จนพวกท่านประสบความส าเร็จอันยิ่งใหญ่มาแล้ว จงอย่าได้ย่อท้อต่อชีวิต...หาก
วันใดท่านพลาดล้มลงจงพยุงตัวลุกขึ้นใหม่อีกครั้งให้จงได้...แต่หากว่าท่านลุกขึ้นไม่ไหวหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
โปรดใช้สติหยุดคิดอย่างรอบคอบว่า รัศมีรอบกายของท่าน  ห่างออกไปนั้น  ยังมีกัลยาณมิตร  คือ เพ่ือนองค์การนัก
วิชาชีพ ที่เข้าใจและห่วงใยท่าน  คอยเอาใจใส่  พร้อมที่จะให้ก าลังใจ และยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงท่านให้ยืนขึ้นได้อย่าง
มั่นคง และก้าวเดินต่อไปสู่หลักชัยแห่งชีวิต ด้วยความมั่นใจ และมั่นคงเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  อดีตที่ผ่าน
มาจะเป็นบทเรียนสอนเรา... 
 

 
เทียน 

กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี้ 
เทียนริบหรี่ดวงหนึ่งพึงทอแสง 
จากดวงหนึ่งจุดต่อไปไฟจึงแรง 
แม้ลมแกล้งก็มิหวั่นอันตราย 

 
แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต 
ส่องความคิดความรู้ครูทั้งหลาย 
จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย 
จุดประกายการศึกษามหาชน 

 
เทียนยอมร้อนยอมไหม้เพ่ือให้แสง 

ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่น 
น้ าตาเทียนเทียบค่าน้ าตาคน 
อุทิศตนมิได้หวังในรางวัล 

 
เทียนคือครูผู้ให้ไฟชีวิต 

ให้ความรู้คู่คิดแก่ศิษย์ขวัญ 
จงให้แสงแรงกล้าร่วมฝ่าฝัน 
จงพร้อมกันจุดบูชาค่าของครู 

จากหนังสือ “ ดอกไม้ใกล้หมอน ” 
นภาลัย  (ฤกษ์ชนะ)  สุวรรณชาดา 

 
 
 
 

/ท่ามกลาง…. 
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ท่ำมกลำงควำมมืดมน 

 

ท่ามกลางความมืดมนของราตรี  ณ  ที่แห่งนี้  แสงเทียนแห่งปัญญาได้เริ่มสว่างไสวขึ้นแล้ว... เป็นแสงสว่าง
แห่งปัญญา  ที่จะช่วยให้พวกเราท่านทั้งหลาย  หลุดพ้นจากความมืดมนของราตรีกาล  และอวิชชาที่ไม่รู้สู่ความเป็น
ผู้รู้ในที่สุด 
     เปลวเทียน ละลายแท่ง  เพ่ือเปล่งแสง อันร าไพ 

ส่องแสง สว่างไสว  เหมือนดวงใจ ร่วมผูกพัน 
     สร้างสรรค์สังคมไทย   ด้วยหัวใจไม่แปรผัน 

การเรียน เฝ้าเพียรหมั่น  ด้วยความมุ่งม่ัน  อนาคตเรา 
แสงเทียน ที่สว่าง   ช่วยน าทางพ้นความเขลา 
ขจัดชั่ว สิ่งมัวเมา  ที่คอยเฝ้าเผาวิญญาณ 
แสงเทียน ช่วยดลใจ  เยาวชนไทยร่วมฟันฝ่า 
ปลูกรัก ปลูกศรัธทา  ปลูกความกล้า คว้าเส้นชัย 

 
รำยกำรกล่ำวค ำคม ๘ข้อ 

๑. รากฐานของตึก คืออิฐ รากฐานของชีวิต คือ การศึกษา 
๒. จะสูงจะต่ า อยู่ที่ท าตัว จะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวท า 
๓. คนโง่  จะพูดในสิ่งที่ตนรู้  แต่คนฉลาด จะรู้ในสิ่งที่ตนพูด 
๔. จงรักษาความดี ประดุจเกลือ รักษาความเค็ม 
๕. อย่าเศร้าใจ ในสิ่งที่แพ้  อย่าอ่อนแอ ในสิ่งที่ผิดหวังอย่าร้องไห้ เมื่อใจหมดก าลัง      
    จงเป็นดั่ง เหล็กกล้า ท้าทายคน 
๖. กว่าจะฉลาด ก็พลาด ไปหลายสิ่ง  กว่าจะรู้จริงจริง บางสิ่งต้องสูญเสียไป 
๗. จะแน่วแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด  จะรักชาติ จนชีวิต เป็นผุยผง   จะยอมตาย หมายให้ 
    เกียรติด ารงจะปิดทอง หลังองค์ พระปฏิมา 
๘. ดาวดวงน้อย ร้อยพันดวง   ยังโชติช่วงสว่างไสว    

ใจดวงน้อย ร้อยพันใจ   ฤา(ลือ)ไฉนจะไม่มีพลัง 
 

ประมวลค ำคม (ส ำหรับเลือกใช้ในพิธีจุดประกำยแสงแห่งปัญญำ) 
 

โลกกลม ๆ ใบนี้ ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ 
ของฟรีไม่เคยมีของดีไม่เคยถูก 

อยู่ให้ไว้ใจ ไปให้คิดถึง 
คนเราต้องเดินหน้าเวลายังเดินหน้าเลย 

ไม่ต้องสนใจวา่แมวจะสีขาวหรือด าขอให้จับหนูได้ก็
พอ 

ยิ่งมีใจศรัทธา ยิ่งต้องมีสายตาทีเ่ยือกเย็น 
ในโลกกลม ๆใบนี้ไม่มีค าว่าแน่นอน 

คนเราเมื่อม้าตาย ก็ต้องลงเดิน 
ท้อแท้ได้แต่อย่าท้อถอยอิจฉาไดแ้ต่อย่าริษยา พักได้

แต่อย่าหยุด 
เหตุผลของคน ๆ หนึ่งอาจไม่ใชข่องอีกคนหนึ่ง 
ถ้าไม่ลองก้าว จะไม่มีวนัรู้ได้เลยว่าข้างหนา้เป็น

อย่างไร 

หลังพายุผา่นไป ฟา้ย่อมสดใส 
หลังผ่านปัญหาจะรู้ว่าปัญหานัน้เล็กนิดเดียว 

ไม่เป็นขุนนางน่ะได้แตไ่ม่เป็นคนไม่ได้ 
มีแต่วันนี้ที่มีคา่ ไม่มีวนัหน้า วันหลังเมื่อวานก็สาย

เกินแก้ 
พรุ่งนี้ก็สายเกินไป 

อย่าหวังว่าจะได้รับความรักจากคนที่คุณรัก 
เพราะคนที่คุณรักไม่ได ้

เพื่อนทั่วไปไม่เห็นคุณร้องไห้ 
เพื่อนแท้มีหัวไหล่ไว้คอยซับน้ าตาให้ 

เพื่อนทั่วไปถือขวดไวน์ติดมือมางานปาร์ตี้ของคุณ 
เพื่อนแท้จะมาแต่หัววันเพื่อช่วยเตรียมงาน 

เพื่อนทั่วไปคาดหวังให้คุณอยู่เคียงข้างเขาเสมอ 
เพื่อนแท้คาดหวังที่จะอยู่เคียงขา้งคุณตลอดไปรักคุณ

/ก่อนเสมอ…. 
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หนทางอันยาวไกลนบัหมื่นลี้ต้องเร่ิมต้นด้วยก้าวแรก
ก่อนเสมอ 

ปัญหาทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราทั้งสิน้ 
จะเห็นค่าของความอบอุ่นเมื่อผา่นความเหนบ็หนาว

มาแล้ว 
อันตรายที่สุด คือการคาดหวัง 
เร่ิมต้นดีแล้วลงทา้ยก็ต้องดีด้วย 

อย่ายอมแพ้ถ้ายังไมไ่ด้พยายามอย่างเต็มที่ 
จงใช้สติอย่าใช้อารมณ ์

เบื้องหลังความเข้มแข็งสมควรมีความอ่อนโยน 
ไม่มีค าว่าบังเอิญในเร่ืองของความรักมีแต่ค าว่าตั้งใจ 

ยินดีกับสิง่ที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป 

หมดทุกคน 

 
 

เพลงประกอบพิธี จุดประกำยแสงแห่งปัญญำ 
๑. ดวงเดือน องค์กำรฯ 

 
โอ้ละหนอ  องค์การเอย  สุขฤดีที่เราเคย  ได้สัมพันธ์ สมัครสมานชื่นบานมานานวัน 
รักใคร่ผูกพัน  รักใคร่ผูกพัน  ฉันพ่ีน้องเลย  (ซ้ า) 
เคยสุขล้ าน้ าค าพร่ าเฉลย  เอ้อ...........................เอ่ยวาจาฝากไว้  ไม่ลืมกัน 
จะร่วมกิจนานาสารพันเพื่อธ ารงคงม่ันงาน  องค์การ  เอย(ซ้ า) 

** (ชาย) หวานชื่น ระรื่นนัก (หญิงรับ) 
    (ชาย)  พบพักตร์ได้ชื่นจิต  (หญิงรับ) 
    (ชาย)  ฝันใฝ่อยากใกล้ชิด  (หญิงรับ) 
    (ชาย)  คู่คิดแรมห่าง        (หญิงรับ) 

(พร้อม)  ช่วยกันจัดสรรสร้าง  องค์การให้เด่นไกล  แม้ร่วมมือกันจริงๆ  ทุกสิ่งจะส าเร็จได้ 
* โอ้ละหนอ ขอลาไกล ถ้าพบกันใหม่ โปรดทักทายเอย (ซ้ า**)   
 

๒. กลอน “ เทียน ” 
กลางความมืดยืดยาวหนาวฉะนี้ 
เทียนริบหรี่ดวงหนึ่งพึงทอแสง 
จากดวงหนึ่งจุดต่อไปไฟจึงแรง 
แม้ลมแกล้งก็มิหวั่นอันตราย 

 
แสงเทียนทองส่องสว่างทางชีวิต 
ส่องความคิดความรู้ครูทั้งหลาย 
จากหัวใจใสสว่างงามพร่างพราย 
จุดประกายการศึกษามหาชน 

 
เทียนยอมร้อนยอมไหม้เพ่ือให้แสง 

ยิ่งไฟแรงยิ่งสลายละลายหล่น 
น้ าตาเทียนเทียบค่าน้ าตาคน 
อุทิศตนมิได้หวังในรางวัล 

/เทียนคือ… 
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เทียนคือครูผู้ให้ไฟชีวิต 

ให้ความรู้คู่คิดแก่ศิษย์ขวัญ 
จงให้แสงแรงกล้าร่วมฝ่าฝัน 
จงพร้อมกันจุดบูชาค่าของครู 

 
๓. ชีวิตกับควำมหวัง 

เราไดเ้กิดมาหนึ่งหน                      เราผจญเพื่อความหวัง 
ทุกข์ประดัง เมื่อความหวัง พังทลาย 

ลืมอดีตท่ีขื่นขม                             ทุกข์ระทมให้เลือนหาย 
เหมือนนิยาย ผ่านฝันร้าย ที่อับเฉา 

* แม้บางวันฝันชื่น                          หรือบางคืนฝันเศร้า 
ยิ้มระรื่นโลมเร้าคลายเศร้าใจ 

ยังไม่สิ้นแห่งความหวัง                           ชีวิตยังสดใสแจ่มใส 
ทุกข์ท าไม สู้ต่อไป ในโลกเอย   

(ซ้ า) * 
 

๔. องค์กำรคือชีวิต 
องค์การนั้นเป็นเช่นชีวิตเรา   จะขอเฝ้าตราบจนชีวิตเราสิ้น 

เคยได้ร่วมสุขสันต์ทุกวันนั้นเป็นอาจินต์    เคยร่วมกิน  ร่วมนอน  สะท้อนฤทัย 
ธงเมื่อถูกสายลมโบยสะบัดยังพัดพลิ้ว                        ปลิวเห็นอยู่ทุกคราวเมื่อเราได้มาชุมนุม 
ตัวแม้ต้องร้างไกล  ใจยังอยู่คู่ขวัญยืน     เรามิอาจรู้ลืมองค์การของเรา 

๕ ค่ำน้ ำนม 

 แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง   ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล  แม่เราเฝ้าโอ้ละเห่กล่อมลูกน้อยนอน
เปลไม่ห่างหันเหไปจนไกล 
 เมื่อเล็กจนโตโอ้แม่ถนอม  แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ   เติบโตโอ้เล็กจนใหญ่นี่แหละหนาอะไร 
มิใช่ใดหนา   เพราะค่าน้ านม ควร คิดพินิจให้ดี    
ค่าน้ านมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม   โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่าน้ านม 
เลือดในอกผสม กลั่นเป็นน้ านม   ให้ลูกดื่มกิน 
 ค่าน้ านมควรชวนให้ลูกฝัง   แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน 
บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งน้ านมกิน ทดแทนไม่สิ้น  พระคุณแม่เอย 

 

 

 

/๖. ครูคือ… 
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 ๖. ครูคือผู้ให้ 
เปลวเทียนต้านลมโหมกระหน่ า  ก็ยังเปล่งแสงแวววาม  ถึงจะลู่ตามเมื่อลมพัดมา   

เหมือนดวงใจที่แกร่งกล้า    ของครูอาชีวศึกษา  ต้องจากบ้านมาเพ่ือท าหน้าที่ครู 
    ครูคือผู้น าทางให้ศิษย์รักมุ่งสู่หลักชัย  ด้วยดวงฤทัยไม่วายแสนห่วง  แม้เวลาลับล่วง 

ถึงงานจะสุมหนักทรวง  พวกเราทั้งปวงรักในอาชีพครู 
*   ครูมีหัวใจตั้งมั่น มีรักให้ศิษย์ทั่วกัน  ไม่เคยคิดปันแบ่งไปให้ใคร  รักท่ีครูมอบให้คือรักศิษย์ด้วยดวงใจ  
เป็นเส้นสายใยเชื่อมโยงกันมา 

 ดวงใจไม่เคยผันเปลี่ยน สอนศิษย์ด้วยความพากเพียร  ถึงจะเป็นเพียงดั่งเทียน   
            น้อยค่าเราภูมิใจได้ว่า  ศิษย์รักที่ฟูมฟักมาได้มีวิชาหากินทั่วเอย …( ซ้ า) *  
 

หมำยเหตุ   (ท่อนจบเปลี่ยนเป็น)“ เราภูมิใจได้ว่า  ศิษย์รักท่ีฟูมฟักมาได้มีวิชาพัฒนำชำติเอย” 
๗. คิดถึงกัน 

โอ้เพ่ือนเอย  เราไม่เคยร้างกัน  ฝากลมโลมขวัญ 
เฝ้าคิดถึงกัน …… เฝ้าคิดถึงกัน…………ทุกคืน 

อยู่แสนห่าง ใจอ้างว้าง  ร้างไกล  เราฝากดวงใจ 
เฝ้าคิดถึงกัน……เฝ้าคิดถึงกัน…………ทุกคืน 

๘. กลอนเตือนใจ 
ยามใดท่ีพวกท่านมีปัญหา..... ยามใดท่ีท่านต้องพบความมืดมน    

ในการด าเนินชีวิต ขอจงหยิบเทียนแห่งปัญญาเล่มนี้ ขึ้นมาจุดครั้งหนึ่ง  เพ่ือพวกท่านจะได้ระลึกว่า....  ครั้งหนึ่งพวก
ท่านเคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้  เพ่ือร่วมกันต่อสู้กับ  ความยากล าบากนานัปการ  จนพวกท่านประสบความส าเร็จอัน
ยิ่งใหญ่มาแล้ว    จงอย่าได้ย่อท้อต่อชีวิต...หากวันใดท่านพลาดล้มลงจงพยุงตัวลุกขึ้นใหม่อีกครั้ง  ให้จงได้...แต่หาก
ว่าท่านลุกขึ้นไม่ไหว หรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โปรดใช้สติหยุดคิดอย่างรอบคอบว่า รัศมีรอบกายของท่าน  ห่าง
ออกไปนั้น  ยังมีกัลยาณมิตร  คือ เพ่ือนองค์การวิชาชีพ ที่เข้าใจและห่วงใยท่าน  คอยเอาใจใส่  พร้อมที่จะให้
ก าลังใจ และยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงท่านให้ยืนขึ้นได้อย่างมั่นคง  และก้าวเดินต่อไปสู่หลักชัยแห่งชีวิต ด้วยความมั่นใจ 
และม่ันคงเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาท  อดีตที่ผ่านมาจะเป็นบทเรียนสอนเรา... 

๙. ใจประสำนใจ 
มองแววตาทุกคนเปี่ยมสุขล้นระคนสุขสันต์ ยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสาน ไมตรีฉายมาดวงฤทัย 

ทุกดวงถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธาปรารถนาในสิ่งเดียวกัน 
 ความคลางแคลงหายไป โลกสดใสคืนมาอีกคราฟ้า หลังฝนงามตาความมืดโรยรา มลายหายพลัน 
มีแต่ความเข้าใจ อุ่นไอรักไมตรีต่อกันผ่าน มา นั้นลืมมันลบไป  

*ร้องเถิดร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจ ลบรอยร้าวภายในอุราร้องเถิดร้องเพลงกัน จับมือกันไว้ดีกว่าหัน 
หน้ามา เข้าใจกัน 

อันคนเราทุกคนต่างเกิดมาควรพาพ่ึงกัน มีไมตรีสัมพันธ์โลกนั้นสดใสจงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จรรโลง
ฤทัย จับมือกันเดินก้าวไปมุ่งสู่จุดหมายอนาคตเรา  

๑๐. องค์กำรวิชำชีพอ ำลำ  
อ าลาจากไป  เพ่ือนจงเข้าใจแต่นี้.......................ไกลห่าง 
ท่ามกลางทะเลน้ าตา  เฝ้าเพรียกเรียกหา ด้วยดวงใจภักดิ์.............รักเพ่ือน 
ขอจงอย่าเลือนเพ่ือนเอย 
 
 

/11.ค าสัญญา…. 
 



-๔๘- 
 

๑๑. ค ำสัญญำ 
ก่อนจากกันขอสัญญา  ฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่ 

โบกมือ อ าลาสัญญาด้วยหัวใจ  เพราะความรักติดตรึงห่วงใย  ด้วยใจผูกพันมั่นคง 
ด้วยความดีนั้นฝังตรึง จากไปแล้วค านึงตรึงประทับดวงใจ อย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไร  ขอให้เรา
มั่นคงจิตใจ ก้าวไปสรรสร้างความดี 

โอ้ เพื่อนเอยเราเคยสนุกกันมา  แต่เวลาต้องพาให้เราจากกัน ไม่นาน   
หรอกหนา เราคงได้มาพบกัน ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นเพราะเรามั่นในสัญญา 
หากแผ่นดินไม่ฝังกาย จะสุขจะทุกข์เพียงใด น้อมกายยิ้มสู้ฟันฝ่า ร้อยรัก ดวงใจมั่นในค าสัญญา 

สร้างสรรค์เพ่ือมวลประชา  นี่คือสัญญาของเรา......... 
วัสดุ-อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียม 

๑. จัดเทียนใหญ่ , เทียนเล็กยาว ๕ นิ้ว (ท าท่ีรองน้ าตาเทียนทุกเล่ม) ส าหรับทุกคน 
๒. จัดท าฐานเทียนใหญ่พร้อมกระบะทราย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
๓. จัดเชิงเทียน และเทียนขนาดกลาง ยาวประมาณ ๓๐ ซม. ๓ ชุด 
๔. จัดเทียนเกลียว และท าที่รองน้ าตาเทียน ส าหรับนายกองค์การฯ ระดับ....... ชุดปัจจุบัน-ชุดใหม่ และกรรมการ

ควบคุมกิจกรรม (ครูที่ปรึกษา) 
๕. จัดการอัญเชิญไฟจากพระพรหม จากศาลพระพรหมของโรงแรม หรือ ศาลพระภูมิเจ้าที่ ของสถานที่จัดกิจกรรม 

หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่จัดกิจกรรม มาประดิษฐานในบริเวณพิธี ก่อนเริ่มพิธี 
๖. จัดโต๊ะเก้าอ้ี สถานที่ ส าหรับ ท่านประธาน คณะครู คณะกรรมการควบคุมกิจกรรม คณะกรรมการด าเนินงาน

องค์การนักวิชาชีพฯ ที่ร่วมในพิธีทุกคน ตามรูปแบบที่ก าหนด 
๗. เพลงบรรเลงไทยเดิม ให้เหมาะสมกับพิธี หรือเพลงอื่นๆ ที่เหมาะกับพิธี 
๘. ขบวนอัญเชิญไฟศักดิ์สิทธิ์ 

 

เร่ืองที่ ๘  ว่ำด้วยกำรเลื่อนระดับสมำชิกและสมำชิกภำพ 
สมาชิกสามัญ หมายถึง  นักเรียน นักศึกษา ทุกคนที่สมัครเข้าศึกษาในสถานศึกษาและได้ลงทะเบียนเป็น

นักเรียน นักศึกษาถูกต้องตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก าหนด 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)  เป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  แสดง  แข่งขัน  หรือน าเสนอผลงาน ทุกระดับ 
  (๓)  ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด  

  (๔)  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ลง
นาม  ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับจังหวัด 

/ข้อ ๙๓…. 
 



-๔๙- 
 

ข้อ ๙๓ การเลื่อนสมาชิก ระดับภาค มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
(๑) เป็นสมาชิกระดับจังหวัด  ตามข้อ ๙๒ (๔)  
(๒) เป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับจังหวัด 

หรือเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  แสดง  แข่งขัน  หรือน าเสนอผลงาน ทุกระดับ 
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค 
(๔) ประธานคณ ะกรรมการบ ริห าร องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ในอนาคตแห่ งป ระ เท ศ ไท ย 

ระดับภาค ลงนาม  ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิก ระดับภาค  
ข้อ ๙๔ การเลื่อนสมาชิก ระดับชาติ มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(๑) เป็นสมาชิกระดับภาค  ตามข้อ  ๙๓(๔) 
(๒) เป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับภาค หรือ

เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด  แสดง  แข่งขัน  หรือน าเสนอผลงาน  ทุกระดับ 
(๓) ยื่นใบสมัครสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
(๔) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนาม  ประกาศ แต่งตั้งเลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับชาติ  
 ข้อ ๙๕ สมาชิกที่มีผลงานเป็นตัวแทนใน ระดับชาติ สามารถน าผลงานมาขอเลื่อนระดับสมาชิกเป็นสมาชิก
สามัญ  ระดับชาติ  โดยยื่นใบสมัคร พร้อมแนบผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  พิจารณาให้เลื่อนระดับ 

ข้อ ๙๖ สมาชิกที่ เลื่อนระดับทุกระดับ ให้ประกาศรายชื่อเพ่ือเผยแพร่ และเพ่ือเชิดชู เกียรติใน  
งานประชุม 

ข้อ ๙๗ สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ทุกระดับ ให้มีสิทธิ์แต่งเครื่องแบบ 
องค์ ก ารนั ก วิ ช าชี พ ใน อน าค ตแ ห่ งป ระ เท ศ ไท ย  และป ระดั บ เค รื่ อ งห ม ายห รื อ สั ญ ลั กษ ณ์ ต าม ที่  
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
ตามระดับนั้น ๆ 
 
เร่ืองที่  ๙ ว่ำด้วยกำรแข่งขันทักษะวิชำชีพ  ทักษะพ้ืนฐำน 
 ข้อ ๙๘ ให้มีการประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  ปีการศึกษาละ ๑ ครั้งทุกป ี
ในระดับสถานศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ 
 ข้อ ๙๙ การประกวด  แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน ด าเนินการเป็น ๔ ระดับ  ดังนี้ 
  (๑)  การประกวด  แสดง แข่งขันระดับสถานศึกษาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ ๑  
  (๒) การประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด  ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน  ระดับภาค 
ไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน 

(๓ ) การประกวด แสดง แข่ งขันระดับภาค  ด าเนิ นการ ให้ แล้ ว เสร็จก่อน  ระดับชาติ 
ไมน่้อยกว่า ๓๐  วัน 
 (๔ ) การประกวด  แสดง แข่งขันระดับชาติ  ให้ แต่ละภาคส่งผู้ที่ ได้รับรางวัลระดับภาค 
อันดับที ่๑–๓ เข้าร่วมประกวด  แสดง แข่งขันระดับชาติต่อไป  
 ข้อ ๑๐๐ ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ที่จะจัดให้มีการประกวด  แสดง แข่งขันให้
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  เป็นผู้ก าหนด 
 ข้อ ๑๐๑ ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ทักษะพ้ืนฐาน ที่จะจัดให้มีการประกวด  แสดง แข่งขัน 
ครั้งแรกและต้องมีผู้เข้าร่วมประกวด แสดง แข่งขัน  ไม่น้อยกว่า ๕  ทีม  จากทุกภาค  โดยให้ด าเนินการจัด 
ในรูปแบบการสาธิต ระดับภาค ก่อนน าเข้าร่วมการประกวด แสดง แข่งขัน ระดับชาติ ต่อไป 

/ข้อ ๑๐๒… 



-๕๐- 
 

 ข้อ ๑๐๒ ชนิดและประเภททักษะวิชาชีพ ที่มีการเรียน การสอนครบทุกภาค แต่มีทีมแข่งขันไม่ครบ ๕ ทีม 
ของแต่ละภาค ให้สามารถเข้าร่วมประกวด แสดง  แข่งขัน ในระดับชาติ ได้ โดยผ่านการพิจารณาจ าก 
คณะกรรมการบริหารฯ ระดับชาติ   

ข้อ ๑๐๓ ในการประกวด  แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  ให้มีคณะกรรมการสองคณะ ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการอ านวยการประกวด  แสดง  แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน 
(๒) คณะกรรมการด าเนินงานประกวด  แสดง  แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน 

ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการอ านวยการประกวด  แสดง  แข่งขัน มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ค าปรึกษา แก่คณะกรรมการจัดการประกวด  แสดง  แข่งขัน 
(๒) วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้ 
(๓) วินิจฉัยปัญหาต่างๆท่ีมิได้บัญญัติไว้ในข้อแนวปฏิบัตินี้ 
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนใด เกี่ยวกับการประกวด  แสดง  แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน ตามที่

คณะกรรมการบริหารฯ  มอบหมาย 
(๕) ค าวินิจฉัย มติ ค าสั่งของคณะกรรมการบริหารฯ ให้เป็นที่สิ้นสุด 

 ข้อ ๑๐๕ คณะกรรมการด าเนินงานประกวด แสดง แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน มีหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  จัดการประกวด แสดง แข่งทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตาม 

   ระเบียบฯ ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยข้อ ๑๓ (๒) 
(๒)  เสนอปัญหาที่ เกิดขึ้น  เนื่ องจากการด าเนินงานตามแนวปฏิบัตินี้ เพ่ือให้คณะกรรมการ    

   อ านวยการประกวด  แสดง  แข่งขันวินิจฉัย 
(๓)  รายงานผลการปฏิบัติหน้ าที่   ต่อคณะกรรมการอ านวยการ ประกวด  แสดง  แข่งขัน 

   ในกรณีที่ประเมินค่าบุคคลหรือคณะบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการประกวด  แสดง แข่งขันฝ่าฝืน   
   หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่คณะกรรมการบริหารฯ   ก าหนดไว้ 

(๔)  ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการประกวด แสดง แข่งขัน  ได้แก่   ใบสมัคร บัญชีรายชื่อ   
   บัตรประจ าตัวผู้ เข้าแข่งขัน  เอกสารต่างๆ  เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันการขึ้นทะเบียน   
   ตลอดทั้งการสรุปผลและประเมินผลการแข่งขันให้เป็นที่เรียบร้อย 

 ข้อ ๑๐๖ ระเบียบและกติกาการแข่งขันในการประกวด  แสดง  แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน 
ระดับชาติ แต่ละหลักสูตร  ประเภทวิชา สาขางานให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต  
แห่งประเทศไทย  ระดับชาติ เป็นผู้ก าหนด  ข้อคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด  แสดง  แข่งขัน  ให้เป็นไปตาม
คณะกรรมการด าเนินการจัดการประกวด  แสดง แข่งขันเป็นผู้ก าหนด 
 ข้อ ๑๐๗ รางวัลการประกวด  แสดง  แข่งขันทักษะวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐาน  ให้มีการจัดท ารางวัลในการ
ประกวด แสดง แข่งขันระดับจังหวัด  ระดับภาค และระดับชาติ  ประกอบด้วย โล่รางวัล  ประกาศนียบัตร  
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 ให้คณะกรรมการด าเนินงานจัดการประกวด  แสดง  แข่งขันจัดพิธีมอบรางวัลเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
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-๕๑- 
 

เร่ืองที่  ๑๐ ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประเมินองค์กำรมำตรฐำนดีเด่นและสมำชิกดีเด่นภำยใต้กำรนิเทศ 
ข้อ ๑๐๙ คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   

แต่ละระดับ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น ระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ

สถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา  ครูที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง 

(๒)  คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  ระดับภาค  ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการ  โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับภาค  เป็นผู้แต่งตั้ง 

(๓)  คณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ  ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
รองผู้อ านวยการ โดยประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้
แต่งตั้ง 

(๔)  ให้ด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จสิ้นก่อนการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  แต่ละระดับ  

(๕)  คณะกรรมการตาม  (๑) (๒) (๓)  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม  และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ก าหนด 

ข้อ ๑๑๐ ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  ขนาดเล็ก  กลาง ใหญ่   ที่มีผลการประเมินองค์การมาตรฐานระดับ 
เหรียญทอง  เหรียญเงิน  เหรียญทองแดง  เพ่ือเข้ารับเกียรติบัตร  โล่ หรือหนังสือส าคัญอ่ืนๆ  ในงานประชุม
วิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในระดับนั้น 

    ข้อ ๑๑๑ คณะกรรมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย มีดังนี ้

(๑) ระดับจังหวัด   ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้างานกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา  ครูที่มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับ    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  โดย
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต   แห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด  เป็นผู้แต่งตั้ง 

(๒) ระดับภาค  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ  โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค เป็นผู้แต่งตั้ง 

(๓) ระดับชาติ  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ สถานศึกษา รองผู้อ านวยการ โดยประธานคณะ
กรรมการบริหารองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ เป็นผู้แต่งตั้ง 

(๔) ให้ด าเนินการประเมิน   ให้ แล้ ว เสร็จสิ้ นก่อนการประชุมวิชาการองค์ การนักวิชาชีพ 
ในอนาคตแห่งประเทศไทย แต่ละระดับ  

(๕) คณะกรรมการตาม  (๑) (๒) (๓)  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารองคก์ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ก าหนด 

ข้อ ๑๑๒ ให้แจ้งผลการประเมินต่อประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่ งประเทศไทยเพ่ือเข้ ารับ เกียรติบัตร  โล่  หรือหนั งสือส าคัญ อ่ืนๆ  ใน งานประชุมวิชาการองค์การ 
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ในระดับนั้น 
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-๕๒- 
 

เร่ืองที่ ๑๑ ว่ำด้วยกำรประเมินผล กิจกรรมชมรมวิชำชีพ 
ข้อ ๑๑๓ วัตถุประสงค์และผู้เข้ารับการประเมิน 

(๑)  การประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  ตามแนวปฏิบัตินี้เป็นการประเมินเพ่ือให้สมาชิกได้
ส าเร็จการศึกษาครบตามก าหนดในหลักสูตรนั้นๆ  และหรือเพ่ือรับหนังสือรับรองการร่วมกิจกรรมขององค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

(๒)  ผู้เข้ารับการประเมินผลคือ  สมาชิกสามัญขององค์การ ที่เรียนในทุกหลักสูตรทุกระดับและทุก
ระบบที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้นๆ   
 ข้อ ๑๑๔ ประเภทของกิจกรรม 

(๑)  กิจกรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษาในระบบชั้นเรียน  คือ  กิจกรรมที่จัดโดยสถานศึกษาหรือ
ชมรมวิชาชีพ  อันได้แก่  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามเวลาที่ก าหนด  และกิจกรรมกลางของ
สถานศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  

(๒)  กิจกรรมส าหรับนักเรียน นักศึกษานอกระบบชั้นเรียน  คือ  กิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงาน ชมรม
สมาคมหรือองค์กรอื่นนอกสถานศึกษา  อันได้แก่กิจกรรมประจ าหน่วยงานนั้นๆ  กิจกรรมพิเศษที่หน่วยงานก าหนด  
กิจกรรมที่สมาชิกเข้าร่วมกับ  ชุมชน  สังคม  หรือองค์กรพิเศษอ่ืนๆ   
 ข้อ ๑๑๕ การเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก 
  (๑)  สมาชิกชมรมวิชาชีพต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนกิจกรรมอย่างครบถ้วนและถูกต้องตาม
ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๗  
ข้อ ๓๑ 
  (๒)  นายทะเบียนชมรมวิชาชีพแต่ละชมรมวิชาชีพบันทึกรายชื่อของสมาชิก (ตามแบบ อวท. ๑๕) 
  (๓)  สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๑๑๔ 
  (๔)  ให้นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการบริหาร
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  บันทึกหลักฐานเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกทุกครั้ง
และเก็บเอกสารหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  ตามข้อ  ๑๑๔(๑)  และหรือข้อ ๑๑๔(๒)  ไว้เพ่ือตรวจสอบ  
และรายงานต่อคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพตามที่ก าหนด 
 ข้อ ๑๑๖ เกณฑ์การประเมินผล 
  (๑)  สมาชิกชมรมวิชาชีพ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ  ๑๑๔(๑)  และหรือ  ๑๑๔(๒)  และผ่าน
เกณฑ์การประเมินที่ก าหนดในข้อ  ๑๑๖ (๒)  จึงถือว่าผ่าน (ผ)  กิจกรรมชมรมวิชาชีพ  ในภาคเรียนนั้นๆ  เพ่ือ
ส าเร็จหลักสูตรได้  และหรือเพ่ือรับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา นั้นๆ   
  (๒)  การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม  ให้ประเมินทั้ งด้านปริมาณและคุณภาพให้ ได้ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐  ของการปฏิบัติกิจกรรม  ตามข้อ  ๑๑๔(๑)  หรือข้อ  ๑๑๔(๒) 
  (๓)  หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลอาจเป็นระเบียนบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมที่ องค์การนัก
วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา ก าหนดหรือหลักฐาน/หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  
ของหน่วยงาน/องค์กรภายนอกสถานศึกษาก็ได้ 
  (๔)  สมาชิกชมรมวิชาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อ  ๑๑๖(๒)  ถือว่าไม่ผ่าน (มผ) 
กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนนั้นๆ   
 

 
 

/ข้อ ๑๑๗… 
 



-๕๓- 
 

 ข้อ ๑๑๗ วิธีประเมินผล 
  (๑)  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  ประกอบด้วย  รองผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธาน  หัวหน้างานกิจกรรมฯ เป็นรองประธาน  ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน
ชมรมวิชาชีพ  นายกองค์การ ระดับสถานศึกษา  นายทะเบียนทุกชมรมวิชาชีพเป็นกรรมการ  และนายทะเบียน
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  (ตามแบบ  อวท. 
๑๖)  เป็นปีๆ  ไป 

(๒)  นายทะเบียนของชมรมวิชาชีพ ตามข้อ ๑๑๕ (๔) น าหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิก
ตามข้อ  ๑๑๔  เสนอผ่านประธานชมรมวิชาชีพ  ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ  และคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม
ชมรมวิชาชีพตามล าดับ 

(๓)  ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพพิจารณา  และประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมนั้ นของสมาชิกตามหลักเกณฑ์  ในข้อ ๑๑๖ อนุมัติ ให้แล้วเสร็จพร้อมการอนุมัติผลการเรียน               
(ตามแบบ  อวท. ๑๗)  โดยให้ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพเป็นผู้ลงนามอนุมัติ 

(๔)  ให้นายทะเบียนแต่ละชมรมวิชาชีพ  คัดส าเนาผลการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่
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
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้  และ/หรือไม่อาจได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาได้  จะต้องยื่นค าร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  ต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ  อวท.๑๘)  พร้อมกับช าระเงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๓๑ (๒) ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของภาคเรียนถัดไป ที่งานการเงินของวิทยาลัย 
  (๒)  ให้คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการให้
สมาชิกชมรมวิชาชีพผู้ยื่นค าร้องขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย  ตามวัตถุประสงค์
ส าคัญของชมรมวิชาชีพ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับสถานศึกษา ให้กรรมการประเมินผลรวบรวมหลักฐานด าเนินการเพ่ือการประเมินผล แล้วรายงานผลการ
ซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ (ตามแบบ อวท. ๑๙) 
  (๓)  ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  ไม่ผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
(มผ.)  ให้ด าเนินการตาม  ข้อ  ๑๑๘ (๑)  และข้อ  ๑๑๘ (๒)  จนกว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินผล  (ผ)ทั้งนี้ต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในภาคเรียนที่ลงทะเบียนซ่อม  
 ข้อ  ๑๑๙  ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ ลงทะเบียนเรียนเพ่ือปรับค่าระดับคะแนนให้สูงขึ้น  หรือเรียนซ้ า
บางรายวิชา  เรียนภาคฤดูร้อน  เรียนระหว่างภาค  โดยที่สมาชิกผู้นั้นได้ปฏิบัติกิจกรรม  ผ่าน  (ผ)  ไม่ต้องปฏิบัติ
กิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้น    
 ข้อ  ๑๒๐  ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการสถานศึกษาให้ออกฝึกงานหรือฝึก
อาชีพในสถานประกอบการตามหลักสูตรที่ก าหนด  ให้ประเมินผลและน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกในสถาน
ประกอบการ โดยครูผู้รับผิดชอบ และครูฝึกในสถานประกอบการ 
 

/ข้อ 121… 



-๕๔- 
 

 ข้อ  ๑๒๑  ในกรณีที่สมาชิกชมรมวิชาชีพ  ย้ายสถานศึกษา  ให้สถานศึกษาเดิมจัดส่งหลักฐานการเข้าร่วม
กิจกรรมและหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมตามข้อ ๑๑๔ พร้อมหลักฐานการประเมินผลกิจกรรมอ่ืนๆ  ของ
สมาชิกผู้นั้นไปยังสถานศึกษาใหม่  โดยแนบไปกับระเบียนผลการเรียน  (รบ.)  ของสถานศึกษา 
 ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่สถานศึกษาจัดตั้งชมรมอ่ืนๆ ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมชมรมวิชาชีพที่สมาชิก
สังกัด  
เร่ืองที่ ๑๒ ว่ำด้วยเรือ่งกำรเงิน  
 ข้อ ๑๒๓ รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ได้มาจาก  

(๑)  รายได้ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ทุกระดับให้เป็นไปตามระเบียบ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 
(ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๓๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 

(๒) เงินรายได้ตาม (๑) ให้น ามาจัดสรรเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ 
๑) เป็นค่าใช้จ่ายของชมรมวิชาชีพในการจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการกิจกรรมหลัก        

หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของสถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการสถานศึกษา ร้อยละ ๕๐  
ของเงินรายได้ทั้งหมด 

๒) เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และงาน
ประเพณีวัฒนธรรมหรือกิจการอื่นๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร ร้อยละ ๓๐ ของรายได้ท้ังหมด 

๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับ
สถานศึกษา ร้อยละ ๒๐  ของเงินรายได้ท้ังหมด 

 ข้อ ๑๒๔ การจัดเก็บ การรักษา การเบิกจ่ายเงิน  และการรายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560)  ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔  และข้อ ๓๕ 

ข้อ ๑๒๕ ให้เหรัญญิกของชมรมวิชาชีพหรือขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  เป็นผู้จัดท า
บัญชี รายรับรายจ่ายและควบคุมค่าใช้จ่าย 

ข้อ ๑๒๖ การใช้จ่ายเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา ให้ปฏิบัติ
เป็นไปตาม ข้อ ๑๒๓ (๒) 
 
เร่ืองที่ ๑๓  ว่ำด้วยกำรยกย่องเชิดชูเกียรติสมำชิกดีเด่นโครงกำรภำยใต้กำรนิเทศ 

ข้อ ๑๒๗ สมาชิกที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศระดับสถานศึกษา   
ระดับจังหวัด  ระดับภาค  และระดับชาติ ให้ประกาศเกียรติคุณ  มอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลในงานการประชุม
วิ ช าก ารอ งค์ ก ารนั ก วิ ชี พ ใน อน าค ต แห่ งป ระ เท ศ ไท ย   ใน ระดั บ นั้ น ๆ  เ พ่ื อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ผู้ ได้ รั บ 
รางวัลชนะเลิศ 

 
เร่ืองที่ ๑๔  ว่ำด้วยกำรก ำหนดเจ้ำภำพจัดประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย 
 

 ข้อ ๑๒๘ ก าหนดเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(๑ ) ร ะดั บ จั งห วั ด จั ด ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษ า  ให้ ค ณ ะก รรม ก ารอ าชี ว ศึ ก ษ าจั งห วั ด นั้ น ๆ  

ตกลงคัดเลือกสถานศึกษาเป็นเจ้าภาพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด และก าหนดเจ้าภาพล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ ปี 
(๒)  ระดับภาค จัดทุกปีการศึกษา ให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคนั้น ๆ ตกลงคัดเลือกจังหวัดใด

จังหวัดหนึ่งเป็นจังหวัดเจ้าภาพระดับภาคและก าหนดเจ้าภาพล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒ ปี 
/(3)ระดับชาติ…  



-๕๕- 
 

(๓) ระดับชาติ จัดทุกปีการศึกษา  ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต 
แห่งประเทศไทย ระดับชาติ  ตกลงคัดเลือกจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ในภาคท่ีหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี   
เป็นจังหวัดเจ้าภาพระดับชาติ  ก าหนดเจ้าภาพล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒ ปี 

(๔ ) การคัด เลือกเจ้าภาพต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมวิชาการองค์การ  
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  อย่างน้อย  ๒ ปีการศึกษา  เพื่อให้เจ้าภาพได้มีระยะเวลาเตรียมการ 
   

เร่ืองที่ ๑๕ ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศ
ไทย ระดับภำค/ชำติ 

ข้อ ๑๒๙ ก าหนดตารางกิจกรรมประจ าวัน 
 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) ไม่เข้าไปในบริเวณห้องพักของผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(๔) ไม่เล่นการพนันทุกชนิดภายในห้องพัก 
(๕) ไม่ออกนอกบริเวณที่พักภายหลังเวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ครูที่ปรึกษาเป็น

ลายลักษณ์อักษร  และผู้ควบคุมฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
(๖) ไม่แลกเปลี่ยนสิ่งของโดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อน และสิ่งของมีค่าควรฝากไว้กับ

ครูที่ปรึกษา 
(๗) ไม่ปิดบังความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแก่ตัวเองหรือผู้อื่น 
(๘) ไม่ปิดบังความผิดของตนเองหรือผู้อ่ืน ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม หรือความสงบ

เรียบร้อยภายในที่พัก 
(๙) ไม่ส่งเสียงดังก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้อ่ืนภายหลังเวลา ๒๒.๐๐น. 
(๑๐) ไม่ควรน าสิ่งของซึ่งกองอ านวยการจัดไว้ส าหรับบริการไปโดยมิได้รับอนุญาต 
(๑๑) หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ของห้องพักโทรออกภายนอก 
(๑๒) ไม่วิ่งเล่นหรือหยอกล้อในกริยาที่ไม่สมควรบริเวณห้องพัก ทางเดิน หรือบันได 

 
/(3)ไม่เคาะ… 



-๕๖- 
 

(๑๓) ไม่เคาะประตูห้องจนท าให้เกิดเสียงดังรบกวนห้องข้างเคียง 
(๑๔) ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท  ไม่ลักขโมย  และไม่ท าลายทรัพย์สิน 
(๑๕) ต้องเคารพเชื่อฟังวิทยากร  ผู้ท าหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
(๑๖) ต้องแต่งกายตามระเบียบและสุภาพ 
(๑๗) ต้องท าหน้าที่ให้ดีที่สุด 
(๑๘) ต้องท าตามข้อตกลง  ตรงต่อเวลา และรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม 

ข้อ  ๑๓๑  เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการผ่านการเข้าร่วมประชุมฯ 
(๑)  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีหนังสือส่งตัวเข้าร่วมประชุมและหนังสือส่งตัวกลับ 
(๒)  ผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่ขาดการประชุม  นอกจากได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ 

ด าเนินงานการประชุมเป็นผู้พิจารณาเป็นรายๆ  ไป 
(๓) ความตั้งใจและสนใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลาการประชุมทุกกิจกรรมที่ก าหนด 
(๔) ร่วมท างานเป็นระบบกลุ่ม 
(๕) การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย (ถ้ามี) 
(๖) ประธานคณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุมและสรุปการประเมินผลตามมติของ

คณะกรรมการด าเนินงาน ให้มีผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ 
ข้อ ๑๓๒  กรอบการจัดกิจกรรมและจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ใน

ทุกระดับ 
 ๑.การเตรียมการขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยในทุกระดับ ระดับสถานศึกษา  

(๓ วัน ๒ คืน)  ประมาณเดือน ตุลาคม 
 ๑)  จัดท าแผน/ปฏิทินกิจกรรมของชมรมวิชาชีพและของสถานศึกษา      
 ๒)  กลุ่มสัมพันธ์ 
 ๓)  ศิลปะการพูดและบุคลิกภาพอ่ืน ๆ 
 ๔)  ความรู้เรื่ององค์การ 

   ๕)  วิธีการเขียนโครงการ 
   ๖)  แ บบฟอร์มกิจกรรม 

 ๒. งานปริทรรศภายในสถานศึกษา  (๒ วัน) ประมาณเดือน ตุลาคม 
 ๑)  การคัดเลือกตัวแทนจากทุกชมรมวิชาชีพ  ทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนวิทยาลัย 

๒)  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ใน 
ทุกระดับ/ชมรมวิชาชีพ ปีการศึกษาถัดไป     

  ๓)   นิทรรศการ และผลงานของชมรมวิชาชีพต่าง ๆ 
 ๓.  ระดบัจังหวัด (๒ วัน) ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 ๑) การคัดเลือกตัวแทนร่วมกิจกรรมในระดับภาค 

๒) เลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
จังหวัด 

 3) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับจังหวัด 

                ๔. ระดับภาค  (๔ วัน ๓ คืน) ประมาณเดือน ธันวาคม 
  ๑) แข่งขันคัดเลือกตัวแทนร่วมกิจกรรมในระดับชาติ 

2) การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 

/3) การ… 
 



-๕๗- 
 

๓) การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย  ระดับภาค 

 ๔) ทบทวน/สรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการแนวปฏิบัติระเบียบกติกาการแข่งขนัต่าง 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,น าเสนอผลงานจากตัวแทนระดับภาค 
 ๒) ก าหนดแผนงานกิจกรรมในสถานศึกษา 

      ๓) ทบทวน/สรุปผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ, แนวปฏิบัติ ,ระเบียบ กติกาการแข่งขันต่าง ๆ 
๔) การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ระดับชาติ 
   ๕) ความรู้ที่ใหม่/แนวโน้มและกระแสกิจกรรมใหม่ 

๖) การเชิดชูเกียรติสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ในระดับต่าง ๆ 
   ๗) กลุ่มสัมพันธ์ 
   ๘) การสังสรรค์ -รับขวัญ- เทียนแห่งปัญญา 

   ๙) กิจกรรมพิเศษ และกิจกรรมยามเช้า 
 

เรื่องที่ ๑๖ ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธงในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพในอนำคต
แห่งประเทศไทย 
 ข้อ ๑๓๓ ล าดับกิจกรรมหน้าเสาธง 

(๑) ร้องเพลงชำติ 
  (กล่าวน า)......“ ธงชาติและเพลงชาติไทย  เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย  เราจงร่วมใจ
กันยืนตรงเคารพธงชาติ  ด้วยความภาคภูมิใจ  ในเอกราช  และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ” 
 (ข้ึนน า)  ร้องเพลงชาติ............. 

(๒) บทสวดมนต์ 
  (เตรียมตัวสวดมนต์ไหว้พระ) 
  -  อะระหัง  สัมมาสัมพุธโธภะคะวา  พุธธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ 
  -  สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม   ธัมมังนะมัสสามิ 
  -  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  สังฆัง นะมามิ 
           (กรณีที่มีสมาชิกนับถือศาสนาอ่ืน ปฏิบัติตามหลักของศาสนาที่นับถือ) 

(๓) บทแผ่เมตตำ 
   (ท าจิตใจให้สงบเพ่ือแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย) 

   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)  กล่ำวค ำถวำยพระพร 
   ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ 
  จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  ด้วยเกล้า  ด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ  

(๕) กล่ำวค ำขวัญ   อวท. 
เรียนเพ่ือรู้สู่ปฏิบัติมีสมรรถนะ       อาชีวะบริการสร้างมาตรฐานชีวิต 

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยึดมั่นหลักพอเพียง     เคียงสังคมสมดุลสู่ทุกรุ่นที่ยั่งยืน     
(๖) ให้ควำมรู้และข้อแนะน ำ 

 
เร่ืองที่ ๑๗  ว่ำด้วยกำรจัดกิจกรรมกำรสวดมนต์กอ่นนอนในงำนประชุมวิชำกำรองค์กำรนักวิชำชีพ
ในอนำคตแห่งประเทศไทย 
 ข้อ ๑๓๔ บทสวดมนต์เมื่อเลิกกิจกรรมตอนกลางคืน 
  ( หัวหน้ำสวดน ำ  ผู้อ่ืนสวดตำม ) 
 -  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธภะคะวา  พุทธังภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ (กราบ) 
 -  สะหวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม  ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) 
 -  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ สังฆัง  นะมามิ (กราบ) 
 (น ำ)     นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 

  (รับพร้อมกัน)  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 
 อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต 

 อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ  
 (น ำ)     อิติปิโสภะคะวำ 
 (รับพร้อมกัน)  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  วิชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู 

อะนุตตะโร ปุริสะทัมะสาระถิ สัตถาเทวะ มะนุสสานังพุทโธภะคะวาติ 
  (น ำ)    สะหวำกจขำโต 

 (รับพร้อมกัน) ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก 
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ 

 (น ำ)   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 

 (น ำ)    พำหุง 
           (รับพร้อมกัน) สะหัสสะมะภินิม มิตะสาวุธันตัง  คะรีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง 

             ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะสิทธิ  
             นิจจัง 

 (น ำ)    “ทั้งหมดตรง - ถวำยค ำนับ”“…ข้าวรพุทธเจ้า……….” 
 
 

 
/ค าอ่าน… 

 
 



-๕๙- 
 

 
ค ำอ่ำนเพลงสรรเสริญพระบำรมี 

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
ทรงมีบุญบารมีมากล้น  พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์  ในพระบรมราชวงศ์จักรีแห่งสยาม คือประเทศไทย  
ยิ่ ง ให ญ่ ไม่ มี ผู้ ใด เที ย บ   แล ะมี พ ระ เกี 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 ดาล ให้ พ ระราชประสงค์ ใน สิ่ ง ใด  ๆ  ก็ ต าม   ส า เร็ จ  สมดั งพ ระราชหฤทั ยมุ่ งห วั ง เหมื อนดั ง 
ที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพรชัยมงคล  มานั้นเทอญ 

 (ท่านผู้หญิงสมโรจน์  สวัสดิกุล  ณ  อยุธยา  ผู้ให้ค าอธิบาย) 
 

 

เร่ืองที่ 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)  โครงการเสริมสร้างภาวะผู้น า 
  ๕)  โครงการเทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ 
  ๖)  โครงการประกวดสุนทรพจน์ 
  ๗)  โครงการฝึกสอนลีลาศ – ร าวง  หรือกิจกรรมเข้าจังหวะ 
  ๘)  โครงการฝึกอบรมมารยาทการเข้าสังคม 
 

/๙)  โครงการ… 



-๖๐- 
 

  ๙)  โครงการอาชีวะบริการ 
  ๑๐) โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
  ๑๑) โครงการอบรมผู้น าองค์การ 
  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)  โครงการพัฒนาสถานที่ส าคัญทางศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม 
   ๕)  โครงการประกวดดนตรีไทย 
   ๖)  โครงการมารยาทไทย 
   ๗)  โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
   ๘)  โครงการอื่น ๆ  ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
  (๕)  แผนส่งเสริมกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้ 
   ๑)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   ๒)  โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
   ๓)  โครงการดูแล ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาต้นไม้ในและนอกสถานศึกษา 
   ๔)  โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน  และนอกสถานศึกษา 
   ๕)  โครงการศึกษาธรรมชาติ  และอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
   6)  โครงการป้องกันและบ าบัดมลภาวะ 

  7)  โครงการอื่น ๆ ที่สนับสนุนแผนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อ ๑๓๖… 
 



-๖๑- 
 

 ข้อ ๑๓๖ เป้าหมายที่ ๒ว่าด้วยกิจกรรม การพัฒนาสมาชิกให้เป็น  “คนเก่งและมีความสุข” ประกอบด้วย
แผนพัฒนา  ๕  แผน  ได้แก่ 
  (๑)  แผนพัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพ  และจรรยำบรรณวิชำชีพโครงการตามตัวอย่าง  ดังนี้ 
   ๑)  โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพ้ืนฐาน 
   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 (พ่ีสอนน้อง) 
   ๕)  โครงการหนึ่งวิทยาลัย  หนึ่งธุรกิจ (MINI  COMPANY) 
   ๖)  โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์  OTOP 
   ๗)  โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  (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…  



-๖๒- 
 

 ข้อ ๑๓๗ นอกจากกิจกรรมหลักดังกล่าวแล้ว องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ  อาจจัดให้มีกิจกรรมอ่ืนๆ  ตามนโยบายเร่งด่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ตามท่ีเห็นสมควร         
 ข้อ ๑๓๘ การด าเนินการตามแผนงานโครงการดังกล่าว ต้องมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน ไว้ส าหรับการตรวจ
ประเมิน รวมไปถึงการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศด้วย 
 ข้อ ๑๓๙ ให้ใช้แนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕57 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560  ตั้งแต่ปีการศึกษา  
๒๕60  เป็นต้นไป 
 
 

                ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 
 
       (นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์) 
      เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๖๓- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม องค์กำรนักวิชำชีพในอนำคตแห่งประเทศไทย 
 



 



 

 



 
 
 

 
แบบแสดงความจ านงของนักเรียน นักศึกษา 

ขอจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัย.....................................  

---------------------------------- 

วิทยาลัย……..……………………… 
                                                                       วันที่...............เดือน.................................พ.ศ......... 

 

เรื่อง    ขอแสดงความจ านงจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และ
วิทยาลัย..................................ได้ประกาศให้ทราบแล้วนั้น ข้าพเจ้า นักเรียน นักศึกษา ผู้ มีชื่อข้างท้ายหนังสือนี้  ได้
ทราบระเบียบดังกล่าว และเข้าใจวัตถุประสงค์  หลักการ  สิทธิหน้าที่ของสมาชิก  และวิธีด าเนินงานแล้ว  
ประสงค์จะขอให้วิทยาลัย........................... ด าเนินการประกาศจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษาขึ้น เพ่ือข้าพเจ้านักเรียน นักศึกษาจะได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษาต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและกรุณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
             ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง)              ลายมือชื่อ     ระดับชั้น/สาขาวิชา 

         
๑. ………………………………….…….  .............................................. ........................................... 
๒. ……………………………………….  .............................................. ............................................ 
๓. ……………………………..…………  .............................................. ............................................ 
๔. ……………………………………...  .............................................. ............................................ 
๕. ………………………………………  .............................................. ............................................ 
๖. ………………………………….……  ........................................... ... ............................................ 
๗. ………………………………….……  .............................................. ............................................ 

ฯลฯ 
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แบบแสดงความจ านงของนักเรียน นักศึกษา 

ขอจัดต้ังชมรมวิชาชีพ…………………………  ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัย.....................................  

---------------------------------- 

วิทยาลัย……..……………………… 
                                                                       วันที่...............เดือน.................................พ.ศ......... 

 

เรื่อง    ขอแสดงความจ านงจัดต้ังชมรมวิชาชีพ 

เรียน   ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
 

  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประกาศใช้ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และ 
วิทยาลัย...................................................ได้ประกาศให้ทราบแล้วนั้น ข้าพเจ้า นักเรียน นักศึกษา ผู้ มีชื่อข้างท้าย
หนังสือนี้  ได้ทราบระเบียบดังกล่าว และเข้าใจวัตถุประสงค์  หลักการ  สิทธิหน้าที่ของสมาชิก  และวิธีด าเนินงาน
แล้ ว   ป ร ะส งค์ จ ะข อให้ วิ ท ย า ลั ย ............. .................................... ด า เนิ น กา ร ป ระ กา ศ จั ด ต้ั งช มร ม
วิช า ชี พ ………………………………..ขึ้ น  เพ่ื อข้ า พเจ้ า นั ก เรี ยน  นั ก ศึก ษา จ ะได้ส มัคร เป็ น สมา ชิ กของ ชมรม
วิชาชีพ………………………..ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและกรุณาด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณอย่างสูง 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
          ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง)             ลายมือชื่อ        ระดับชั้น/ปีที่ 

๑. ……………………….  .............................................. ................................................. 
๒. ……………………….  .............................................. ................................................. 
๓. ………………………  .............................................. ................................................. 
๔. ……………………...  .............................................. ................................................. 
๕. ………………………  .............................................. ................................................. 
๖. ………………………  .............................................. ................................................. 
๗. ………………………  .............................................. ................................................. 

ฯลฯ 
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ประกาศวิทยาลัย...................................  

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย.................................. ...................... 

............................................................ 
เพ่ือ ให้ การด าเนิน งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถาน ศึกษา        

วิทยาลั ย .........เป็ น ไป ด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุป ระสงค์และหลั กการโดยอาศัยร ะเบี ยบส า นัก งา น       
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.
2560) ข้อ ๙ (๑) ข้อ ๑๐ ข้อ  ๑๔  (๑ ) และข้อ 17 (1)    วิทยาลั ย......................................................จึงแต่ งต้ั ง
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย............... 

ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา                                      ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา) รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ฝ่ายวิชาการ)    กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)  กรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา(ฝ่ายบริหารทรัพยากร)   กรรมการ 
6. ครูประจ าแผนกวิชาจ านวนไม่เกิน ๑5 คน     กรรมการ 
7. หัวหน้างานพัสดุ       กรรมการ 
8. หัวหน้างานการเงิน       กรรมการ 
9. หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ     กรรมการ 

10. หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา            กรรมการและเลขานุการ 
11. ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การฯ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ประกาศ    ณ     วันที่..........เดือน...................................พ.ศ...................... 
   .............................................................. 
   (..............................................................) 
                      ผู้อ านวยการ วิทยาลัย........................................ 
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ประกาศอาชีวศึกษาจังหวัด................................... 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด 
จังหวัด……………………………….. 

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

เพ่ือให้การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับจังหวัด จังหวัด.........
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุป ระสงค์และหลักการโดยอาศัยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๙(๑) ข้อ 
๑๐ ข้อ ๑๔(2) และข้อ 17(2)  จังหวัด..................  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย   ระดับจังหวัด  ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา                                ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา       กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา (ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา)  กรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเลือก        กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 ประกาศ    ณ     วันที่..........เดือน...................................พ.ศ...................... 
 
 
   .............................................................. 
   (..............................................................) 
                      ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 

      ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด........................................ 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค 
ภาค……………………… 

............................................................ 
เพ่ือ ให้ การด าเนิ นงานองค์การนั กวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทย  ระดับภาค    ภ าค

.....................เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และหลักการโดยอาศัยระเบียบส านักงานคณะกร รมการ
การอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  ข้อ ๙
(๑) ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๔(3) และ ข้อ 17(4)  ภาค................จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาค...............ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา                               ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา      รองประธานกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการสถานศึกษา       กรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา       กรรมการ 
6. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับเลือก  กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 ประกาศ    ณ     วันที่..........เดือน...................................พ.ศ...................... 
 
 
       ......................................................... 
     (..............................................................) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ประกาศส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ 
............................................................ 

 
เพ่ือให้การด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และหลักการโดยอาศัยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์กา ร
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ ๙(๑) ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๔(4) และ ข้อ 
17(4) ระดับชาติ   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ ชาติ  
ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา                                ประธานกรรมการ 
2. ประธาน อวท.ระดับภาค 5 ภาค     รองประธานกรรมการ 
3. คณะกรรมการบริหารองค์การฯ ระดับภาคที่เป็นตัวแทนภาคภาคละ 4 คน  กรรมการ 

(ล าดับที่ 6-26 เป็นกรรมการ) 
27.  ผู้อ านวยการ ศพก.        กรรมการ 
28.  ผู้อ านวยการสถานศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 
29.  กรรมการและเลขานุการ ๕ ภาค ภาคละ 1 คน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 (ล าดับที่ 29 – 33) 
  

 ประกาศ    ณ     วันที่..........เดือน...........................พ.ศ...................... 
 
 
      .......................................................... 
   (..............................................................) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
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ประกาศวิทยาลัย....................................... 
เรื่อง  จัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 

วิทยาลัย..................................... 
------------------------------------------------------  

โดยอาศัยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) หมวด ๑ข้อ ๕(๑) และหมวด ๒ข้อ ๘(๑) ซ่ึงวิทยาลัยได้
พิจารณาแล้ว อนุมัติให้ประกาศจัดต้ังองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาขึ้นใน
วิทยาลัยตามค าขอของนักเรียน นักศึกษา ตามแบบ อวท.๐๑/1 ลงวันที่………เดือน………………….พ.ศ……………..นั้น 

วิทยาลัยจึงประกาศจัดต้ัง “องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
วิทยาลัย...................................................................”  ขึ้น ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

 
 

....................................................................... 
(.........................................................................) 

     ผู้อ านวยการวิทยาลัย.......................................... 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย....................................... 
เรื่อง  การจัดต้ังชมรมวิชาชีพในสังกัดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย....................................... 
------------------------------------------------------ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัย................................................ ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การ        
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) หมวด ๔ ข้อ ๒๗ และข้อ 30 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตาม     วัตถุประสงค์ขององค์การฯ วิทยาลัย...................................จึงเห็นชอบให้จัดต้ังชมรม
วิชาชีพ ตามสาขาวิชาที่       เปิดสอน และชมรมอ่ืนๆ ตามความสนใจของสมาชิก จ านวน.......ชมรม   เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมภายใต้  สังกัดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและตามวัตถุประสงค์ 

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย  .................
ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศจัดต้ังชมรมวิชาชีพ ดังนี้ 

๑. ชมรมวิชาชีพ  สาขาวิชา..................................... 
๒. ชมรมวิชาชีพ  สาขาวิชา...................................... 
๓. ชมรมวิชาชีพ  สาขาวิชา................................ ..... 
๔. ชมรมวิชาชีพ  สาขาวิชา..................................... 
๕. ชมรมวิชาชีพ  สาขาวิชา..................................... 

ฯลฯ 
 

 

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

....................................................................... 
(.........................................................................) 

       ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย...................................................... 
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แบบ อวท.๐๕ 

 
 

 
 

 

        
   ชมรมวิชาชีพ............................................. 
   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
   วิทยาลัย………………………………………………. 
 

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

เรื่อง  ขอให้พิจารณาแต่งต้ังครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ................ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย............................ 
 

ตามที่ชมรมวิชาชีพ......................... ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ.............. 
ประจ าปี การศึกษา......................... ข้ าพเจ้า นาย/นางสาว......................................................... ........................ 
ประธานชมรมวิชาชีพ................................................... ประจ าปีการศึกษา……………………………. มีความประสงค์ขอ
เสนอให้พิจารณาแต่งต้ัง 

1. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... ประธานครูที่ปรึกษา 
2. นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... ครูที่ปรึกษา 

ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นผู้ที่ มีคุณสมบัติตามแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕57 (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕58) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 
ข้อ 7 และข้อ 68 ครบถ้วน ท าหน้าที่ เป็นครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.............................ประจ าปีการศึกษา ……........ 
ต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                 ลงชื่อ…………………………………………….…….. 
                                         (.......................................................) 
                                                         ประธานชมรมวิชาชีพ.......................................................... 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
วิทยาลัย.....................................................  

เรื่อง  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ประจ าปีการศึกษา………………………. 
------------------------------------------------------  

เพ่ือให้การด าเนินงานด้านชมรมวิชาชีพขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัย............. เป็นไปด้วยดี และสอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย   วิทยาลัย.......................................... จึงแต่งต้ังครูที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ตามค าขอของประธานชมรมวิชาชีพ……….. 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 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

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

.............................................................. 
(................................................................) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย.......................................... 
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ใบสมัคร 
สมาชิกชมรมวิชาชีพ.......................... 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  
วิทยาลัย............................................. 

 

ส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                                                     วิทยาลัย................................................ 

                                           วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ................ 
ข้าพเจ้า นาย/นางสาว.................................................................. .................. เป็นนักเรียน นักศึกษาระดับช้ัน

..........................รหัส..........................................สาขาวิชา...............................สาขางาน...............................วิทยาลัย

....................................................................................เกิดวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ................... ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี

........................ตรอก/ซอย......................................ถนน/หมู่ท่ี .............................................แขวง/ต าบล.............................เขต/
อ าเภอ.............................จังหวัด......................รหัสไปรษณี ย์...............................โทรศัพ ท์..............................ช่ือบิดา
.............................................................ช่ือมารดา..................................................ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกชมรมวิชาชีพ
.............................................................................................................................................................................................................. 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย..........................................โดยให้สัญญาว่า 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง 
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์ และปฏิบัติตามค าขวัญ ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ ขององค์การ 

ตลอดไป 
ลงช่ือ.........................................................................ผู้สมัคร 
       (.....................................................................) 

ค ารับรองให้ความยินยอมของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.................................................................. เป็นผู้ปกครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ของ นาย/นางสาว.................................................................................... ผู้สมัครเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย............................... ............................................ได้ทราบและอนุญาตในการสมัครเป็น
สมาชิกองค์การฯ และยินดีให้การสนับสนุนทุกประการ 

 

ลงช่ือ.........................................................................ผู้ปกครอง 
               (.....................................................................)              
บันทึกของเจ้าหน้าที่  ระดับสมาชิก 
        สมาชิกใหม่      ทะเบียนเลขที่.........................วันที่..............เดือน........................พ.ศ..................  
  สมาชิกสามัญระดับสถานศึกษา   ทะเบียนเลขที่..........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................  
  สมาชิกสามัญระดับจังหวัด    ทะเบียน เลขที่.........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................  
  สมาชิกสามัญระดับภาค    ทะเบียน เลขที่.........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................  
  สมาชิกสามัญระดับชาติ    ทะเบียนเลขที่...........................วันที่..............เดือน.......................พ.ศ..................  
 

ลงช่ือ......................................................................นายทะเบยีน 
          (....................................................) 

 
พ้นสภาพสมาชิกด้วยเหตุเมื่อวันท่ี..............เดือน........................พ.ศ............ 

ลงช่ือ......................................................................นายทะเบียน        
          (.....................................................................) 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...................................  
เรื่อง    รับสมัครคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ…………………..ประจ าปีการศึกษา……….….. 

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

ด้วยชมรมวิ ชาชี พ…………………………วิ ทย าลัย ................................................มีควา มประสงค์รั บ
สมัครคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ………………..ประจ าปีการศึกษา…………………ระหว่างวันที่ ……………….
เดือน……………………………พ.ศ………………….ถึงวันที่…………….เดือน……………………………พ.ศ………………….และจะ
ด าเนินการเลือกต้ังในวันที่…………………เดือน………………………พ.ศ……………ทั้งนี้  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 31 และด าเนิน กา รเลือกต้ัง ให้ เป็น ไปตามข้อ 34 ตามแนวปฏิ บั ติป ระกอบระเบียบส านั กงา น
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ.2557  (ปรับปรุง พ.ศ. 
2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560   

 

ประกาศ    ณ     วันที่..........เดือน........................พ.ศ...................... 
 
   .............................................................. 
   (..............................................................) 
                      ประธานชมรมวิชาชีพ........................................ 
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ใบสมัคร 
เพ่ือรับการเลือกแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ…………………………. 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย........................   
ประจ าปีการศึกษา ............. 

 

หมายเลข (ผู้สมัคร)......................................... 
 

1. ข้าพเจ้า ชื่อ ..................................... นามสกุล ...........................................สาขาวิชา ......................................  
ชั้นปี ......................................................................กลุ่ม/ห้อง ..................................................................... ...... 

2. ขอยื่นใบสมัครเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ ของ องค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย............................................. ประจ าปีการศึกษา ........................................ 

3. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแนวปฎิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 ข้อ ๓๑ ทุกประการ 

4. ข้าพเจ้าให้สัญญาว่า หากได้รับการเลือกต้ังจะปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วยความเสียสละ ขยันหม่ันเพียร เพ่ือ      
ความเจริญก้าวหน้าขององค์การฯ ทุกประการ 

5. พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ามีค ารับรองเรื่องความประพฤติจากครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม/ห้อง และครูที่ปรึกษาชมรม
วิชาชีพที่ข้าพเจ้าสังกัด ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว 

 
ลงชื่อ      ผู้สมัคร 

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

 

ลงชื่อ      ครูที่ปรึกษาประจ ากลุ่ม/ห้อง 
(..............................................................) 
    ……..……../………………./…..……… 

 

ลงชื่อ      ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ..................... 
(..............................................................) 

     ……..……../………………./…….…..… 
 
 
 
 

 

รูปถ่าย 

ผู้สมัคร 

ขนาด ๒ นิ้ว 
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       ชมรมวิชาชีพ...................................................... 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
                                                                         วิทยาลัย............................................................. 

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

เรื่อง  รายงานผลการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย........................... 

  ตามที่ชมรมวิชาชีพ............................................ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัย............................................................ ได้จัดให้มีการเลือกต้ัง คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพชุด
ใหม่   ในวันที่ ........... เดือน..................................พ.ศ ......................นั้น 

การเลือกต้ังได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงปรากฏผลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

1. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี.............................ได้ .......... คะแนน 
2. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี.............................ได้ .......... คะแนน 
3. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี.............................ได้ ............คะแนน 
4. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน 
5. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน 
6. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน 
7. ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ชั้นปี..............................ได้ .......... คะแนน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอให้แจ้งครูที่ปรึกษาขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย................................... เพ่ือด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

 

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

                               ประธานชมรมวิชาชีพ/ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ..................... 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย..... ............................ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ.............................. 

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

   เพ่ือให้การด าเนินงานของชมรมวิชาชีพ ภายใต้องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย    
วิทยาลัย.........................................................สามารถด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของชมรมที่วางไว้  อาศัยแนวปฏิบัติ
ประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย         
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560  ข้อ 25 ข้อ 26 และ ข้อ ๒๗   คณะกรรมการ
บริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย                  วิทยาลัย.........................................  จึงเห็นชอบให้
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ.................................ประจ าปีการศึกษา.............................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................ 
 
           ..................................................... 

 (............................................................) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 

     ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
      วิทยาลัย........................................................... 
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ใบสมัคร 
สมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  

วิทยาลัย.............................................  
ส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

                                                     วิทยาลัย................................................ 
                                           วันท่ี..............เดือน..........................................พ.ศ................................ 

ข้าพเจ้านาย / นางสาว......................................................................................... เป็นนักเรียน นักศึกษา
ระดับช้ันรหัส............................................  สาขาวิชา.................................................สาขางาน…………………………………..………………
วิทยาลัย..............................................................เกิดวันท่ี....................เดือน....................................พ.ศ................................. 
ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.................................ถนน/หมู่ท่ี.....................แขวง/ต าบล.......................................... 
เขต/อ าเภอ..............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์.......................................... 
ช่ือบิดา............................................................................................... ช่ือมารดา................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย....................................................
โดยให้สัญญาว่า 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
            ข้อ ๒. ข้าพเจ้าจะบริการสังคมด้วยจิตสาธารณะอย่างแท้จริง 

ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะยึดมั่นในคติพจน์  และปฏิบัติตามค าขวัญ  ด้วยหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ  ขององค์การตลอดไป 
 
 ลงช่ือ.........................................................................ผู้สมคัร 

                           (.....................................................................) 
ค ารับรองให้ความยินยอม  

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ............................................................................เป็นผู้ปกครองโดยถูกต้องตาม
กฎหมายของ นาย/ นางสาว..............................................................................................ผู้สมัครเป็นสมาชิกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย.....................................................................ได้ทราบและอนุญาตในการสมัคร
เป็นสมาชิกองค์การฯ และยินดีให้การสนับสนุนทุกประการ 

ลงช่ือ........................................................................ผู้ปกครอง 
                  (..................................................................) 
พ้นสภาพสมาชิกด้วยเหตุ  วันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ.................. 

 
ลงช่ือ......................................................................นายทะเบียน 

           (...................................................) 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย...................................  
เรื่อง    รับสมัครคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  

 ประจ าปีการศึกษา……….….. 
............................................................ 

 
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ งประเทศไทยวิทยาลัย...........................................................

มีความประสงค์รับสมัครคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 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 …………….
เดือน…………………พ.ศ………………….และจะด าเนิน การเลือก ต้ังในวันที่…………………เดือน……………….……………
พ.ศ…………………..… 

 

ทัง้นี้   ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทีมี่คุณสมบัติตามข้อ 31, 38  และด าเนินการเลือกต้ังให้เห็นไปตาม
ข้อ 40  ตามแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560   

 

ประกาศ    ณ     วันที่..........เดือน...................................พ.ศ...................... 
 
   .............................................................. 
   (..............................................................) 
      นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.................................. 
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ใบสมัคร 

เพ่ือรับเลือกต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ 

วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ............................. 
 

                              หมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร............................... 
 

๑.  ข้าพเจ้า ชื่อ..............................................นามสกุล........................................ประเภทวิชา............................................ 
    สาขาวิชา............................................. ชั้นปี................................สังกัดสถานศึกษา.......................................... 
๒.  ขอยื่นใบสมัครเพ่ือขอรับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง

ประเทศไทย วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ...................................ประจ าปีการศึกษา........................................... 
๓.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่า

ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 (ปรับปรุง พ.ศ.2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.
2560 ระดับสถานศึกษา ข้อ 38(1),(2) ระดับจังหวัด  ข้อ 42 ระดับภาค ข้อ 48 และระดับชาติ  ข้อ 54  ทุก
ประการ 

๔.  ข้าพเจ้าให้สัญญาว่า  หากได้รับเลือกต้ังจะปฏิบัติตามระเบียบฯ ด้วยความเสียสละ ขยันหม่ันเพียร  เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าขององค์การฯ ทุกประการ 

๕.  พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ามีค ารับรองเรื่องความประพฤติจากครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ  ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้  
 
 

     ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
           (....................................................) 
                 .................../....................../...................... 
 

ความเห็น........................................................................................................................................................................ 
  ....................................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อ............................................ครูที่ปรึกษา(ชมรม/สถานศึกษา/จังหวัด/ภาค) 
     (.............................................) 
      .................../....................../...................... 
 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ผู้สมัคร 

ขนาด ๒ นิ้ว 
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           องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
           ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย.............................. 

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

เรื่อง  รายงานผลการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ
สถานศึกษา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย............... 

  ตา มที่ คณ ะกร รมก ารด าเนิ น งา น  อง ค์กา รนั กวิ ช า ชี พ ใน อนา คต แห่ งปร ะเท ศไท ย              
วิทยาลัย................................... ได้จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย  ชุดใหม่  ในวันที่...........เดือน ...........................พ.ศ..................นั้น 

บัดนี้การเลือกต้ังได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงปรากฏผลตามล าดับดังต่อไปนี้ 

๑.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 
๒.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 
๓.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 
๔.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 
๕.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 
๖.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 
๗.  ชื่อ-สกุล....................................... ผู้สมัครหมายเลข........ ชมรมวิชาชีพ..............................ได้ .......... คะแนน 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

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

     นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย.................................................... 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  วิทยาลัย...................................... 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 
................................................................ 

   เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ที่วิทยาลัยได้ประกาศจัดต้ัง
ขึ้นแล้ว สามารถด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้   อาศัยระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ว่า
ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) ข้อ 12 และ ข้อ ๑7(1) 
คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.................................................................. จงึ
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา
................. 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................ 
 
 
                        ………………………………………………… 

(................................................................) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 

ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย.................................................. 
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ที่ อวท............../.................    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

          (วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ).......................... 
 

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

 
เรื่อง  รายงานประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับ………. 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับ (จังหวัด/ภาค/ชาติ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ)        
จ านวน ๑ ฉบับ 

 

  ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ).........................
ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560)  โดยแต่งต้ังกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย (วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ)............จากสมาชิกสามัญและได้ออกประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   ลงชื่อ ………………………………………. 
    (………………..........................................) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
   ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

             วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค................................................. 
 
 
 
 
 

  

แบบอวท. ๑๔ 
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๗๘ 
 

 
 
 

แบบสรุปการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
ชมรมวิชาชีพ...........................................ภาคเรยีนท่ี………..ปีการศึกษา........................... 

ระบบการเรียน  (   ) ชั้นเรียนปกติ   (   ) นอกชั้นเรียนปกติ 

ล าดับ 
ช่ือ – สกุล 
สมาชิก 

แผนก 
ช้ัน / กลุ่ม 

กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมของชมรม 
 

กิจกรรมวิทยาลัย 
 

บันทึกพิเศษ ผลการประเมิน 

(     )  บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม 
(     )  หนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม  จากหน่วยงานสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

 ผ. มผ. 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

ลงชื่อ.......................................................................นายทะเบียน ชมรม วิชาชีพ  ลงชื่อ...................................................................ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ 
ลงชื่อ.......................................................................ประธาน ชมรมวิชาชีพ  ลงชื่อ..........................................................ประธานกรรมการประเมินผล 

 

แบบ อวท. ๑๕ 
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แบบ อวท. ๑๖ 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.....................................  
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

ประจ าปีการศึกษา.......................... 
----------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ วิทยาลัย.............................................เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. 2558) และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560        
ข้อ 117  (1)  วิทยาลัย............................................. จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ  
ประจ าปีการศึกษา.....................ดังต่อไปนี้ 

๑. นาย/นาง/นางสาว..........................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ       ประธานกรรมการ 
 ๒. นาย/นาง/นางสาว..........................หัวหน้างานกิจกรรมฯ       รองประธาน 
 ๓. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน      กรรมการ 

     องค์การฯ    
 ๔. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน      กรรมการ 

                ชมรมวิชาชีพ............  
5.นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงาน       กรรมการ 

ชมรมวิชาชีพ............       
ฯลฯ 

 6.  นาย/นางสาว.................................นายกองค์การฯ        กรรมการ 
 7.  นาย/นางสาว.................................นายทะเบียนชมรมวิชาชีพทุกชมรม......    กรรมการ 
 8. นาย/นางสาว……………………………  นายทะเบียนองค์การฯ       กรรมการและเลขานุการ 
 

ขอให้ท่านที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..........................พ.ศ………… 
 
 

ลงชื่อ……………………………………. 
 (……………………………………………) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย……………………………………………………… 
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แบบ อวท. ๑๗ 

 
 
 

ประกาศการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
ชมรมวิชาชีพ...................................อวท. วิทยาลยั............................. 

ภาคเรียนที่............. ประจ าปีการศึกษา.............................  
 

ท่ี รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 
ผลการประเมิน

กิจกรรม หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

สรุปผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ   สมาชิกผ่านเกณฑ์การประเมินผลร้อยละ ………………… 

 ทั้งนี้ให้สมาชิกที่ไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม ติดต่อยื่นค าร้องขอซ่อมกิจกรรมต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลกิจกรรม พร้อมช าระเงินค่าลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ตามระเบียบองค์การฯ ภายในสัปดาห์ที่ 2 
ของภาคเรียน ถัดไป 
 

 

ลงชื่อ.............................................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
............/................../............ 
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แบบ อวท. ๑๘ 

 
 
 

ใบค าร้อง 
ขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

-------------------------- 
อวท. วิทยาลัย...................................... 

วันที่……….เดือน…………………….พ.ศ…………. 
 

เรื่อง  ขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ใบเสร็จรับเงิน จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นางสาว …………………...…………...รหัสระจ าตัว………………………..…………… 
 

แผนก/ชั้น/กลุ่ม 
(     ) ระบบชั้นเรียนปกติ 

สังกัดชมรมวิชาชีพ.........................  
(     ) ระบบนอกชั้นเรียนปกติ  

 

ไม่ผ่านกิจกรรมในภาคเรียนที่...............ปีการศึกษา................................. 
 

  จึงขอยื่นค าร้องขอลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพในภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา.............. 
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้ช าระค่าซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ ตามหลักฐานที่แนบมาแล้ว และพร้อมที่จะปฏิบัติการซ่อม
กิจกรรมชมรมวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(.....................................................) 
สมาชิกผู้ขอซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

 
ความเห็น      ความเห็น 
 ....................................................    ................................................... 
 (..................................................)    (.................................................)  
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ         หวัหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
 

………………………………………… 
(.....................................................) 

รองผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
             ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ   
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แบบ อวท. ๑๙ 

 
 

 
แบบรายงานผลการซ่อมกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 

ชมรมวิชาชีพ.............................................. 
ภาคเรียนท่ี............. (ภาคเรียนที่ด าเนินการซ่อม) 

(     ) ระบบช้ันเรียนปกติ (     ) ระบบนอกช้ันเรียนปกติ  
 

ท่ี 
รหัส

ประจ าตัว ช่ือ – สกุล 
แผนก 

ช้ัน / กลุ่ม 

ภาคเรียน 
ปีท่ีตก
ชมรม 

ผลการซ่อมกิจกรรม 
หมายเหตุ ผ่าน ไม่ผ่าน 

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
สรุปผลการซ่อมกิจกรรม ชมรมวิชาชีพ   สมาชิกผ่านเกณฑ์การประเมินผล ร้อยละ ………………… 
      

ลงชื่อ.............................................................. 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

ประธานคณะกรรมการประเมินผลกิจกรรมชมรมวิชาชีพ 
............/ ................../ .......... 
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แบบ อวท.๒๐ 
 
 
 
 

แบบขออนุมัติใช้เงิน 
 

ตามโครงการ         ชมรมวิชาชีพ         องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 
 

เขียนที่ .................................................................................................... 
 

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

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท.วิทยาลัย................................................... 
 

 เนื่องด้วยข้าพเจ้า (น าย/นาง/นางสาว)...................................................................ต าแหน่ง................................มี
ความประสงค์ขออนุมัติใช้เงิน ของ   ชมรมวิชาชีพ    องค์การฯ  กิจกรรมของสถานศึกษาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนหรือโครงการที่ ...................เรื่อง…………………………………………………………………..…………………….   เป็นจ านวน
เงิน ........................ บาท ซ่ึงได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 อนึ่ง ในขณะนี้เงินของ       ชมรมวิชาชีพ       องค์การฯ     กิจกรรมของสถานศึกษา 
เหลือยอดเงินสุทธิเป็นจ านวน ………………………………… บาท (………………………………………………………………………) 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ 

 

        ลงชื่อ………..…………………………..…….. 
  (…………………………..………………….) 

       ประธานชมรมวิชาชีพฯ / นายกองค์การฯ / หัวหน้างานกิจกรรมฯ 
 

 

    ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
    ……………………………………………………………………………………………………………………                                                       
 

              ลงชื่อ………………………..……………....                
               (.............................................)  
                           ………../…………./………… 
 
 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ วิทยาลัย…………………………… 
   

 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เพราะ……………………………. 

 
ลงชื่อ……………………………………………. 

              (..................................................) 
                   ………../…………./…………               
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บัญชีรายรับ – รายจ่าย 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย......................................... .. 
จังหวัด............................................ 

ประจ าเดือน.........................................พ.ศ................... 
 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง  
                                      (............................................................) 
                              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

แบบ อวท.21 
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ทะเบียนคุมการใช้  จ่ายเงินกิจกรรม 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย........................................... 
จังหวัด............................................ 

ประจ าเดือน.........................................พ.ศ................... 
 

เลขท่ีใบ
เบิก 

วัน/เดือน/ปี รายการ 
จ านวนเงิน 
บาท สต. 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

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

ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง  
                                      (............................................................) 
                              รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
 

/แบบ อวท.22 
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สรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย..........................................................จังหวัด............. ............................... 

ประจ าเดือน ............................................. พ.ศ. .................. 

รายการ บาท สต. 
รายรับ: 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 

รวมรายรับ 
รายจ่าย: 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
      ……………………………………………………………….. 
                                            รวมรายจ่าย 

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

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

 

 
ยอดคงเหลือ  

 
…………………….. 

 
 
 

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

 
ลงชื่อ............................................................ผู้รับรอง  

                                      (............................................................) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

(๑) 

(๒) 

(๑) – (๒) = (๓) 
(๓) 

แบบ อวท.23 
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บัญชีลงเวลาคณะกรรมการด าเนินงาน 
สัปดาห์ท่ี........................ 

วัน………..ท่ี...........เดือน...........................พ.ศ............... 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย.........................................จังหวัด.............................  

 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานท้ังหมด .................... คน 
มาปฏิบัติงาน   ....................  คน 
ไม่มาปฏิบัติงาน   .................... คน 
 
 
       ลงชื่อ........................................นายทะเบียน 
       (................................................) 
  
       ลงชื่อ........................................ครูท่ีปรึกษา 
       (................................................) 
 
 
 
 
 

ล าดับท่ี ชื่อ – สกุล เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       
๗       
๘       
๙       
๑๐       

แบบ อวท.24 
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แบบบันทึกการปฏิบัติงานคณะกรรมการด าเนินงาน 
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย......................................  

จังหวัด...................................... 
 

วัน/เดือน/ ปี 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

วันจันทร์ที่....../.........../......   
   
   
   
วันอังคารที่....../.........../ ......   
   
   
   
วันพุธท่ี....../.........../......   
   
   
   
วันพฤหัสบดีที่...../......../ .....   
   
   
   
วันศุกร์ที่....../.........../ ......   
   
   
   
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน   ลงชื่อ...........................................ผู้รับรอง 
     (................................................)         (............................................) 
       นายทะเบียน อวท.....           ครูท่ีปรึกษา อวท…. 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้รับรอง  
                                       (....................................................) 
   รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

แบบ อวท.25 
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ที่ อวท............../.................    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

          วิทยาลัย.......................... 
 

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

 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัย…………………………..………. 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพฯ วิทยาลัย………………..………………………………. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    บันทึกการปฏิบัติงาน (แบบ อวท.25) จ านวน ………ฉบับ 
 

  ด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.........................มีความประสงค์ขอรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย…………………
ประจ าภาคเรียนที่ ……………../………………. พ.ศ………………รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ด้วยแล้ว    

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   ลงชื่อ………………………………………. 
    (………………..........................................) 

นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
วิทยาลัย........................... 
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แบบ อวท. 25/1 



 

 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

วิทยาลัย……………………………………………….. 
ปีการศึกษา……………………………… 

 

ล าดับ
ท่ี 

หมายเลขทะเบียน
สมาชิก 

ชื่อ – สกุล สาขาวิชา ระดับชั้น หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

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

แบบ อวท. 26 
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ใบสมัคร 
เพ่ือรับคัดเลือกเป็นชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา…………………… 

…………………………….................................... 
ส านักงาน อวท. ……………………………….................................... 

วันที่ ................ เดือน.......................................พ.ศ. ............... 
เรื่อง  สมัครเพ่ือรับคัดเลือกเป็นชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ............................................ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัย ..................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. เอกสาร หลักฐาน ตามข้อพิจารณาการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น จ านวน ................. ชุด 
  ๒. ............................................................................................ 
 ข้า พเจ้ า ชื่อ  ........................................................... น า มส กุล .............................................. . ปร ะธา น
คณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ.......................................................สังกัดองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ ง
ประเทศไทย ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย..................................................มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา..............................โดยได้จัดท าเอกสาร หลักฐาน ตามข้อพิจารณาการประเมินที่
ส่งมาพร้อมนี้ และข้าพเจ้ามีค ารับรองจากครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพ.......................................ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

                     ประธานคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ..................................  
 
 

ค ารับรอง .................................................................................................................... ........................................... 
   ............................................................................................................................................................... 
 
 

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

        ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานชมรมวิชาชีพ................................................... 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย............. ........................ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา.......................... 
----------------------------------- 

 เพ่ือให้การประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น อวท. วิทยาลัย.............................................เป็นไปด้วยความยุติธรรม
และสอดคล้องกับระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ.2560) หมวด ๔ ว่าด้วยการจัดกิจกรรมหลัก ข้อ ๒๘ ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. 
วิทยาลัย................................................ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา
...........................ดังต่อไปนี้ 

๑. นาย/นาง/นางสาว..........................รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาฯ  ประธานกรรมการ 
 ๒. นาย/นาง/นางสาว..........................หัวหน้างานกิจกรรมฯ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาองค์การ  กรรมการ 
 ๔. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาชมรม............ กรรมการ 
 ๕. นาย/นาง/นางสาว..........................ครูที่ปรึกษาชมรม............      กรรมการ 

ฯลฯ 
 ๖. นาย/นางสาว..................................นายก อวท. วิทยาลัย............... กรรมการ 
 ๗. นาย/นางสาว.................................นายทะเบียนอวท. วิทยาลัย......กรรมการและเลขานุการ 
 
ให้ทุกท่านที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นธรรมและเกิดประโยชน์แก่องค์การและสมาชิกต่อไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่.........เดือน..........................พ.ศ………… 
 
 

ลงชื่อ……………………………………. 
 (……………………………………) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัย………………… 

 
 
 

 แบบ อวท.28 
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ส านักงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
ระดับสถานศึกษา วิทยาลัย.......................................... 

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

เรื่อง ขอรายงานผลการประเมิน คัดเลือก ชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ...................... 

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย............... 

  ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา........ .
เพ่ือคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่นนั้น บัดนี้การประเมินได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงปรากฏผลตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 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 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 

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

                             รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา 
                                                  ประธานกรรมการ 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วิทยาลัย................................  
เรื่อง  ผลการคัดเลือกชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา ............................ 

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

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย...................................ได้ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจ าปีการศึกษา................................ บัดนี้ การประเมินผลได้เสร็จสิ้นและผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว ได้ผลสรุปดังนี้ 
 

   ๑. ชมรม ...................................................................ชนะเลิศ 
   ๒. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ ๑ 
   ๓. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ ๒ 
   ๔. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ ๓ 
   ๕. ชมรม ................................................................... รองชนะเลิศอันดับ ๔ 

ฯลฯ 
 

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

    ลงชื่อ ................................................................. 
          (.................................................................) 
                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................................ 

 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย …………………………………………… 
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ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย…… 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการ………………………………… 

------------------------------------------------------  
ตา มที่ คณะกรรมการด าเนิ น งา นองค์การ นั กวิ ช าชี พฯ / คณ ะกรรมกา รด าเนิ น งา นชมรม

วิชาชีพ……………………. จะด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ………………………………………………………………………………
ระหว่างวันที่………….เดือน………………พ.ศ……….ถึงวันที่……………….เดือน…………….พ.ศ…………….. ณ …………………………
และวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่…………../…………… เรื่อง……………………………………………………………………..ลงวันที่………………
เดือน………………….พ.ศ. ……………..แล้วนั้น  
  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ด าเนินส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ องค์การนักวิชาชีพ
ในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย………………………………………….จึงขอประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัด
กิจกรรม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1.1 ………………………………. 
1.2 ……………………………… 

          ฯลฯ 
 หน้าที่…………………………………………… 

2. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 
2.1 ……………………………. 
2.2 ……………………………. 

          ฯลฯ 
 หน้าที่……………………………………………. 
  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย………………………………….. 
 
   ประกาศ ณ วันที่ …………….เดือน……………….พ.ศ……………………. 

 
 

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

(................................................................) 
นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย………………………….. 

 
 

แบบ อวท. 31 
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แบบ อวท.32 
 
 

 
 

 

        
       ชมรมวิชาชีพ .......................................................... 

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
       วิทยาลัย………………………………………………………. 
 

                                                       วันที ่.................... เดือน.........................พ.ศ. ................... 
 

 

เรื่อง  ขอให้พิจารณาแต่งต้ังครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย................................. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  โครงการฯ จ านวน  ๑  เล่ม 
 

ด้วย ข้าพเจ้า  นาย/นางสาว......................................................................... ............................เป็นสมาชิกสามัญ    
สังกัดชมรมวิชาชีพ...................................................ระดับชั้น .................................. ได้ท าโครงการสมาชิกดีเด่นภายใต้
การนิเทศ เรื่อง ........................................................... ..................................................................... ตามโครงการที่แนบ
มาด้วยนี้ โดยมี นาย/นาง/นางสาว.................................................................................... เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งต้ัง นาย/นาง/นางสาว .....................................................................................
ท าหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศของข้าพเจ้าด้วย  

 

 

                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
                 ลงชื่อ…………………………………………….…….. 

                                (.......................................................) 
                                         เจ้าของโครงการ 
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แบบ อวท.33 
 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย......................................... 
เรื่อง  แต่งต้ังครูท่ีปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

……………………………. 
 

 ด้วย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย………………………………………………………..…….ได้
รับค าร้ องของนา ย/นา งสา ว ........................................................ ...........................................................สมาชิ กสามัญ 
สังกัดชมรมวิชาชี พ……………………………………….. ระดับชั้ น ............................................................ โดยอาศัยแนวปฏิบั ติ 
ประกอบระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
๒๕๕๗ (ปรั บปรุ ง พ .ศ .2558) และแ ก้ไข เพ่ิม เติม พ.ศ .2560  ว่ าด้ วย ครู ที่ป รึ กษา ข้ อ  ๗๓(๑)จึงแ ต่ งต้ัง ให้ 
นาย/นาง/นางสาว ...................................................................... ท าหน้าทีเ่ป็นครูปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้
การนิเทศเรื่อง.................................................. ................................................................................. 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่………. เดือน………………………… พ.ศ. …………… 
 
 

 ลงชื่อ……………………………………….………….. 
             (……………………………………………….) 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย................................... .......................   
ประธานคณะกรรมการบริหาร องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.......... 
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แบบ อวท. 34 
 

 
 
 

ใบสมัคร 
เพ่ือรับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ………………………… 

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

ส านักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
วิทยาลัย…………………………………………………………………. 

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

เรื่อง  สมัครเพ่ือรับคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ ............................................ 
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหาร อวท. วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ ..................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. สมุดบันทึกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ จ านวน .................  เล่ม 
  ๒. ผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม     จ านวน………………. เล่ม 
 

 ข้าพเจ้าชื่อ ........................................................... นามสกุล ............................................ ... เป็นสมาชิกสามัญ
ขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย.......................................................ปัจจุบันศึกษาอยู่ใน
ระดับชั้น…………………………มีความประสงค์สมัครเพ่ือรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศระดับ 
................................................................................................ โดยได้ท าโคร งกา รสมาชิ ก ดีเด่น ภาย ใต้กา รนิ เทศเรื่ อ ง
..................................................................................................ตามสมุดบั นทึกสมาชิกดีเด่นและผลงานด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ที่ส่งมาด้วยนี้ ข้าพเจ้ามีค ารับรองจากครูที่ปรึกษาตามที่ปรากฏข้างล่างนี้แล้ว 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

         ลงชื่อ……………………………………………….. 
(.....................................................) 

เจ้าของโครงการ 
 
 

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

          ครูที่ปรึกษาสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ วิทยาลัย................................................... 
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แบบ อวท.35 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ 

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

 เพ่ือให้การคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ   ระดับสถานศึกษา/จังหวัด/ภาค/ชาติ  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและเป็นธรรม คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัย /จังหวัด/
ภาค/ชาติ......................................................... จึงมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การ
นิเทศ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 

 ๑. นาย/นาง/นางสาว .................................. ................................. ประธานกรรมการ 
 ๒. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการ  
 ๓. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการ  
 ๔. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการ 
 ๕. นาย/นาง/นางสาว ................................................................... กรรมการและเลขานุการ  
 

 ขอให้ทุกท่านที่ได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่องค์การและสมาชิก
ต่อไป 
 
   ประกาศ ณ วันที่ .............. เดือน............................... พ.ศ. .............................. 
 
 

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

        ผู้อ านวยการวิทยาลัย................................................... 
                 ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  วิทยาลัย............................. 
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แบบ อวท.36 
 

 
 
 

 
 
 
ที่ อวท. ........../...........    ส านักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 

  วิทยาลัย/จังหวัด/ภาค/ชาติ.............. 
 

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

เรื่อง  ขอรายงานผลการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับ………..ประจ าปีการศึกษา……… 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย .......................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายชื่อสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ที่ผ่านการคัดเลือก จ านวน  ๑  ชุด 
 

  ตามที่ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย...................
ได้เสนอรายชื่อสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ จ านวน ............................. คน เพ่ือให้คัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่น
โครงการภายใต้การนิเทศ  ระดับ..................ประจ าปีการศึกษา.................นั้น    บัดนี้คณะกรรมการได้ท าการคัดเลือก
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  มีสมาชิกฯ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ   จ านวน ................ คน 
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

     ลงชื่อ……………………………………………………… 
                    (.......................................................) 

                   ประธานคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  
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คณะกรรมการผู้จัดท า 

 
      ๑.     ว่าที่ รต.ณรงค์  เกษตรภิบาล      ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง      ประธานกรรมการ 
 ๒.     นายดุลยวิศ สมจิตต์        ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายธีระ   นรสิงห์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  รองประธานกรรมการ 
 ๔. นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง รองประธานกรรมการ 
 ๕. นายประเสริฐ  จันโททัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รองประธานกรรมการ 
 ๖. นายธัช แสงใส ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ รองประธานกรรมการ 
 ๗. นายอุดม รูปดี ผู้อ านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ กรรมการ 
 ๘. นายอนันต์ โดรณ ผู้อ านวยการวิทยาลยัการอาชีพบรรพตพิสัย กรรมการ 
 ๙. นายอาณัติชัย จันทิวาสน์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง กรรมการ 
 ๑๐. นายสถิตย์ ปริปุณณากร ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพะเยา  กรรมการ 
 ๑๑. นายทรงเดช หล้าพันธ์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย กรรมการ 
 ๑๒. นายสงัด ยศเฮือง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวล าภู  กรรมการ  
 ๑๓. นายบุญช่วย ก้ัวศรี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง กรรมการ 
 ๑๔. นายประทีป อนิลบล ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบ าเหน็จณรงค์ กรรมการ 
 ๑๕.   นางอรสา รามโกมุท ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา  กรรมการ 
 ๑๖. นายสาโรจน์ ขอจ่วนเต๋ียว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  กรรมการ 
 ๑๗. นายสมจิตต์  ศรีสมพันธุ์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพเสนา  กรรมการ 
 ๑๘. นางสาธิตา ทันตเวช                ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี                        กรรมการ 
 ๑๙. นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี  กรรมการ 
 ๒๐. นายประชา ฤทธิผล ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด กรรมการ 
 ๒๑.   นายปริวัฒน์  ถานิสโร  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  กรรมการ  
 ๒๒.   นายจรัส  เล่ห์สิงห์  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  กรรมการ 
 ๒๓.   นายวีระศักด์ิ อินทร์กลับ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร  กรรมการ  
 ๒๔.   นายสุรพล โชติธรรมโม    ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  กรรมการ 
 ๒๕.   นายประสิทธ์ิ ทองรัศมี ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี กรรมการ 
 ๒๖.   นายจรูญ ชูสังข์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กรรมการ 
 ๒๗.   นายวัชระ เกิดสิน ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการ 
     นักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ 
 ๒๘.   นายไสว สีบูจันดี ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก     กรรมการและเลขานุการ 
      ๒๙.   นายปรีดี เกตุทอง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๐. นายวิรุณ   วิทยาประเสริฐ รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๑. ว่าที่ ร.อ.เชาวลิต  ยุทธนาวา รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๒. นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๓๓.   นายวิทยา ม่ันเติม รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                            /คณะท างาน... 
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คณะท างานฝ่ายเลขานุการ 
 

๑. นายไสว สีบูจันดี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก       ประธานกรรมการ  
๒. นางสาธิตา ทันตเวช           ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี  รองประธานกรรมการ 
๓. นางเจริญศรี ฉลานุวัฒน์  พนักงานธุรการ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา   กรรมการ 
๔. นางสาววรางคณา พรมบรรดิษฐ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคมวกเหลก็   กรรมการ 
๕. นางสาวชมพูนุช เนตรโรจน์  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา     กรรมการ 
๖. นางสาวพรทิพา ประเสริฐ  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๗. นางสาวพรพรรณ นักท านา  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๘. นางสาวพิมธิดาพัชญ์ อุ่นสวัสดิ์  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๙. นางสาวกิดากร ระจันทึก  ครู วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมฤทัย เลิศปัญญา  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวบุษราภรณ์ วิลัยศรี  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวประวีทรัพย์ หงส์ชุมแพ  เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ   กรรมการ 
๑๓. นายวิทยา มั่นเติม  รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก          กรรมการและเลขานุการ 
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