ระบบกิจกรรมนักศึกษา
ระเบียบปฏิบัตกิ าร : ระบบกิจกรรม
1. ความมุ่งหมาย เพือให้ สถานศึกษามี ระบบกิจกรรมนักศึกษา ทีจะส่งเสริ มศักยภาพ
และความเป็ นเลิศของผู้เรี ยนตามความถนัดและความสนใจได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ โดยอาศัย
ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
2. ขอบข่ า ย/คํ า จํา กั ด ความ เป็ นระบบที ประกอบด้ ว ยขัน/ ตอนต่า งๆ ที จะนํ า มาซึ ง
การพัฒ นาศักยภาพและความเป็ นเลิศของผู้เรี ยน ได้ แก่ การสร้ างความเข้ าใจร่ วมกั น และ
การกําหนดรู ปแบบของกิจกรรม โดยการจัดประชุมทํ าความเข้ าใจ ระหว่างคณะกรรมการ
ดําเนินงานระบบกิจกรรม นักศึกษา ผู้ปกครองเครื อข่าย เพือกํ าหนดประเภท และรู ปแบบของ
กิจกรรมทีส่งเสริ มการพัฒนาของผู้เรี ยน (ซึงจะประกอบด้ วย 2 ประเภท คือการจัดตังชมรมวิ
/
ชาชีพ
ทีมีการดําเนินกิจกรรมสอดคล้ องกับกิจกรรมหลัก อกท. ทัง/ 5 ด้ าน และชมรม/กลุ่มนักศึกษา
ตามความถนัด และสนใจนอกเหนือจากทีสถานศึกษากํ าหนดให้ ) การวางแผนจัดกิจกรรม
ซึงคณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรมร่ วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์หลัก
ของกิ จ กรรม อกท. ทัง/ หมด พร้ อมทัง/ ชี แ/ จงให้ นักศึกษาทราบ โดยกํ าหนดให้ นักศึกษาเข้ าร่ วม
กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ กิจกรรมพัฒนาวิชาชี พ กิจกรรมเสริ มสร้ างพฤติกรรมความเป็ น
ผู้นํา กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ ชุมชน กิจกรรมส่งเสริ มธุรกิจและออมทรัพย์ และ กิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิต การจัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลระหว่ างดําเนินการ โดยอาจารย์
ที ปรึ กษากิ จกรรมร่ วมกับนักศึกษาดํ าเนิ นการจัดกิ จ กรรมตามที กํ าหนด ครู ทีปรึ กษากิ จ กรรม
ร่ วมกับนักศึกษากํ ากับ ติดตาม ประเมินผลการเข้ าร่ วมกิจกรรม และการมีส่วนร่ วมในการดําเนิน
กิ จ กรรม แล้ ว บัน ทึ ก ผลการประเมิ น เพื อการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขอย่ า งต่อ เนื อง การประเมิ น ผล
ในภาพรวมเพื+ อ การตั ด สิ น โดยการตรวจสอบการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนัก ศึ ก ษาตลอดปี
การศึกษา และนําผลการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ ทังในด้
/ านกระบวนการ และผลลัพธ์ มาประชุม
ร่วมกันเพือระดมสมอง หาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทีมุ่งสู่ความเป็ นเลิศของผู้เรี ยน รวมทังมี
/
การจัดแสดงผลจากการดําเนินงานของแต่ละกลุม่ สนใจ ตลอดจนมีการประเมินผลในภาพรวมของ
สถานศึกษาด้ วย และการรายงานผลระบบกิจกรรม คณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรมฯ
ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลระบบตามตัว ชี ว/ ัด และเกณฑ์ ที กํ า หนด รายงานผลการดํ า เนิ น งาน/
การประเมินผลของระบบ และจัดทําสารสนเทศของระบบ
3. ความรั บผิดชอบ การดําเนินงานเพือพัฒนาผู้เรี ยนด้ วยกิจกรรม จําเป็ นต้ องอาศัย
ความรับผิดชอบของฝ่ ายพัฒนากิจการนักเรี ยนนักศึกษา งานกิจกรรมฯ คณะกรรมการพัฒนา

ระบบคุณภาพ คณะกรรมการดําเนิ นงานระบบกิ จ กรรม แผนกวิ ช ารวมทัง/ งานอื นที เกี ยวข้ อง
ในการนํ า ระบบสู่การปฏิ บัติ และมี การนิ เ ทศ/ติ ดตาม ประเมิ นทบทวนเพื อการพัฒ นาอย่า ง
ต่อเนือง
4. รายละเอียดของการปฏิบัติ แสดงไว้ แล้ วใน Flowchart และตารางกําหนดวิธีการ/
ตัวชี /วัด/บันทึกมาตรฐาน
5. บันทึกมาตรฐาน
1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรม
2. บันทึกสรุปประเภท รู ปแบบ และชนิดของกิจกรรม
3. รายงานการจัดตังชมรมวิ
/
ชาชีพ (กิจกรรมหลัก อกท.)
4. รายงานการจัดตังกลุ
/ ม่ ตามความถนัดและสนใจ
5. รายงานการแต่งตังคณะกรรมการดํ
/
าเนินงานของชมรม
6. แผนงาน/ปฏิทินปฏิบตั งิ านของแต่ละชมรม/กลุม่ กิจกรรม
7. บันทึกผลการประเมินระหว่างการดําเนินกิจกรรม
8. บันทึกการพัฒนาปรับปรุ งกิจกรรม
9. บันทึกการวิเคราะห์กระบวนการและผลลัพธ์ในรายกลุ่มกิจกรรม
10.บันทึกการประชุมสมาชิกเพือพัฒนา/ปรับปรุงกิจกรรม
11.รายงานสรุปผลการประเมินการดําเนินกิจกรรมในภาพรวม
12.รายงานผลการดําเนินงานของระบบกิจกรรมนักศึกษา

Flow Chart ระบบกิจกรรมนักศึกษา

สร้ างความเข้ าใจร่ วมกัน
และกําหนดรู ปแบบการจัดกิจกรรม

จัดตัง? ชมรมวิชาชีพ (กิจกรรม อกท.)

จัดตัง? กลุ่ม/ชมรมตามความสนใจ

วางแผนดําเนินงานจัดกิจกรรม

จัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน

ประเมินผลการจัดกิจกรรม

ไม่
บรรลุ
วัตถุประสงค์

ใช่
ประเมินผลภาพรวมของการจัด

รายงานผลระบบกิจกรรมนักศึกษา

ปรั บปรุ งการจัดกิจกรรม

ระบบกิจกรรมนักศึกษา
วิทยาลัย...........................................................
กระบวนการ
สร้ างความเข้ าใจ
ร่ วมกัน
และกําหนดรู ปแบบ
การจัดกิจกรรม

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด

1. คณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรม 1. ร้ อยละของผู้มีสว่ นได้
จัดประชุมเพือสร้ างความเข้ าใจและ
ส่วนเสียทีเข้ าร่วมใน
ร่วมกันกําหนดรูปแบบของการจัด
การประชุมแสดงความ
กิจกรรมเพือส่งเสริ มการพัฒนาผู้เรี ยน
คิดเห็น
โดยกําหนดให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียเข้ าร่วม 2. บันทึกสรุปประเภท
ในการประชุมแสดงความคิดเห็น ได้ แก่
รูปแบบ และชนิดของ
ผู้เรี ยน ผู้ปกครอง เครื อข่าย ผู้แทน
กิจกรรม
ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา
2. จากข้ อมูลผลการประชุมในข้ อที 1
คณะกรรมการฯ ร่ วมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน ดังนี /
2.1 กําหนดรู ปแบบการจัดตังชมรม
/
วิชาชีพ ทีมีการดําเนินกิจกรรมสอดคล้ อง
กับกิจกรรมหลัก อกท. ทัง/ 5 ด้ าน

เกณฑ์

บันทึกมาตรฐาน
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1. บันทึกการประชุม
2. บันทึกสรุปประเภท
รูปแบบ และชนิด
ของกิจกรรม

มี

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก
3.4
8
6.1
15
6.2
18
6.3
6.4

กระบวนการ

วิธีการมาตรฐาน
ได้ แก่ กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ กิจกรรม
ส่งเสริ มธุรกิจและออมทรัพย์ กิจกรรม
เสริ มสร้ างพฤติกรรมความเป็ นผู้นํา
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และกิจกรรม
พัฒนาความสัมพันธ์ชมุ ชน
จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ชมรม
ทังนี
/ / ให้ บรู ณาการร่วมกับการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงการ/โครงงาน และงาน
ฟาร์ มธุรกิจของสถานศึกษา
2.2 กําหนดรูปแบบการจัดตังชมรม/
/
กลุม่ ผู้เรี ยนตามความสนใจ
นอกเหนือจากทีสถานศึกษากําหนดให้
ในข้ อ 2.1
ทังนี
/ / เลือกจากผลสรุ ปทีได้ จาก
การประชุมในข้ อที 1

ตัวชีว? ัด

เกณฑ์

บันทึกมาตรฐาน

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก

กระบวนการ
จัดตัง? ชมรมวิชาชีพ
และกลุ่มผู้เรี ยนตาม
ความสนใจ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด

กรณีท+ ี 1 ชมรมวิชาชีพ
1. จํานวนชมรมวิชาชีพ
(กิจกรรมหลัก อกท.)
2. จํานวนกลุม่ (ชมรม)
คณะกรรมการดําเนินงานฯ จัดตังชมรม
/
ตามความถนัดและ
วิชาชีพ ซึงมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม
ความสนใจ
สอดคล้ องและครอบคลุมทัง/ 5 กิจกรรม
3. สถานทีตังชมรม
/
หลัก (อกท.)
กรณีท+ ี 2 จัดตัง? ชมรม/กลุ่มผู้เรี ยน
ตามความสนใจ โดยเลือกจากกิจกรรมใน
บันทึกการประชุมสรุป ประเภท รูปแบบ
และชนิดของกิจกรรม
1. ผู้เรี ยนจัดตัง/ ชมรม ตามความ
ถนัดและความสนใจ
2. แต่ละชมรมจัดตังคณะกรรมการ
/
ดําเนินงาน/ทีปรึกษาชมรม พร้ อมทัง/
นําเสนอให้ สถานศึกษารับทราบ

เกณฑ์

บันทึกมาตรฐาน

5
2

1. รายงานการจัดตัง/
ชมรมวิชาชีพ
2. รายงานการจัดตัง/
ชมรม/กลุม่ ผู้เรี ยน
3. รายงานการแต่งตัง/
คณะกรรมการชมรม
วิชาชีพ/กลุม่ ผู้เรี ยน

มี

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก
6.1
2
6.2
15
6.3
6.4

กระบวนการ
วางแผนดําเนินงาน
จัดกิจกรรม

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด

1. ครูทีปรึกษาของชมรมแต่ละ
1. แผนงาน/ปฏิทิน
ชมรม ร่วมกับสมาชิกชมรมเลือก
ปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการดําเนินงาน
2. ร้ อยละของแผนงาน/
2. คณะกรรมการดําเนินงานชมรมทังใน
/
โครงการทีมีความ
สอดคล้ องกับการจัด
กรณีที 1 และ 2 ประชุมเพือวางแผน
กิจกรรมและ
งาน/โครงการในการจัดกิจกรรม และ
วัตถุประสงค์หลักของ
จัดทําปฏิทินปฏิบตั งิ านตลอดภาคเรี ยน/
กิจกรรม
ปี การศึกษา
3. ครูทีปรึกษาชมรมตรวจสอบ
โครงการ และแผนการดําเนินงาน
ว่าสอดคล้ องกับกรอบการจัดกิจกรรม
และ วัตถุประสงค์หลักของ
การจัดกิจกรรมนันหรื
/ อไม่
4. สํารวจข้ อมูล แหล่งเรี ยนรู้ บุคลากร และ
องค์กรทีเกียวข้ องกับการจัดกิจกรรม
5. คณะกรรมการชมรมประสานงานกับ
ครูทีปรึกษาและวิทยากรหรื อ
ผู้เชียวชาญตามความจําเป็ น

เกณฑ์
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บันทึกมาตรฐาน
แผนงาน/ปฏิทิน
ปฏิบตั งิ าน

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก
2
6.1
7
6.2
15
6.3
18
6.4
3.12

กระบวนการ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด

เกณฑ์

บันทึกมาตรฐาน

จัดกิจกรรมตาม
แผนการดําเนินงาน

1. คณะกรรมการชมรม ดําเนินงาน
ตามแผนงาน/โครงการ และปฏิทิน
ปฏิบตั งิ าน
2. ครูทีปรึกษาชมรมร่วมกับสมาชิก
กํากับ ติดตาม ประเมินการเข้ าร่วม
กิจกรรม และการมีสว่ นร่ วมในการ
ดําเนินกิจกรรม และบันทึกผล
การประเมินเป็ นระยะเพือการปรับปรุง
แก้ ไข
1. คณะกรรมการชมรมนําผลจากบันทึก
การประเมินผลกิจกรรมทีไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์มาพิจารณาหาแนวทางใน
การพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ ไข
2. จัดกิจกรรมตามแนวทางทีพัฒนา/
ปรับปรุงเพือให้ บรรลุผลลัพธ์ทีกําหนด

1. ร้ อยละของกลุม่ ที
ดําเนินกิจกรรมตาม
แผนทีกําหนด
2. ร้ อยละของกลุม่ ทีมีการ
ประเมินผลในระหว่าง
การดําเนินกิจกรรมเพือ
การพัฒนา/ปรับปรุง/
แก้ ไข

80

1. บันทึกการจัด
กิจกรรม
2. บันทึกผลการ
ประเมินในระหว่าง
การดําเนินกิจกรรม

ประเมินผลและ
ปรั บปรุ งการจัด
กิจกรรม

80

1. ร้ อยละของกิจกรรม
ตํากว่า บันทึกการพัฒนา/
ทีไม่บรรลุวตั ถุประสงค์
20
ปรับปรุงกิจกรรม
2. ร้ อยละของกิจกรรมทีมี
80
การพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินกิจกรรม
จนบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก
6.1
2
6.2
15
6.3
6.4

6.1
6.2
6.3
6.4

2
15

กระบวนการ
ประเมินผลภาพรวม
ของการจัดกิจกรรม

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด

1. ระดับความพึงพอใจ
1. ครูทีปรึกษาชมรมตรวจสอบ
ของสมาชิก ผู้มีสว่ นได้
การเข้ าร่วมกิจกรรมของสมาชิกตลอด
ปี การศึกษา คณะกรรมการชมรมนําผล
ส่วนเสีย ต่อผลการ
ดําเนินงานชมรม
การจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ทงด้
ั / าน
2. ร้ อยละของกิจกรรม
กระบวนการ และผลลัพธ์ของกิจกรรม
ทีผ่านเกณฑ์
ทีสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ของชมรม
2. ครูทีปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
การประเมินผลภาพรวม
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาร่ วมกับการประเมินผลการ
เข้ าร่วมกิจกรรมของผู้เรี ยนรายบุคคล
3. คณะกรรมการชมรมจัดประชุมสมาชิก
เพือระดมสมองหาแนวทางในการพัฒนา
กิจกรรมทีมุง่ พัฒนาผู้เรี ยนสูค่ วาม
เป็ นเลิศ
4. จัดให้ มีการนําเสนอผลงานอันเกิดจาก
การร่วมกิจกรรมตลอดปี การศึกษา และ
สํารวจความพึงพอใจของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม

เกณฑ์

บันทึกมาตรฐาน

4

1. บันทึกการวิเคราะห์
กระบวนการและ
ผลลัพธ์รายชมรม
2. บันทึกการประชุม
3. แบบประเมินความ
พึงพอใจ
4. สรุ ปผลการประเมิน
ในภาพรวม

80

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก
6.1
2
6.2
5
6.3
15
6.4

กระบวนการ

รายงานผลระบบ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด

5. คณะกรรมการประเมินผลการจัด
กิจกรรมในภาพรวมของสถานศึกษา
1. คณะกรรมการดําเนินงานระบบกิจกรรม 1. สรุ ปผลการประเมิน
ดําเนินการประเมินผลระบบตามตัวชี /วัด
ระบบกิจกรรมฯ
และเกณฑ์ทีกําหนดในระบบ
2. สารสนเทศของระบบ
กิจกรรมฯ
2. คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
ดําเนินงาน/การประเมินผลของระบบ
3. จัดทําสารสนเทศของระบบ

เกณฑ์

บันทึกมาตรฐาน

มี

1. รายงานผลการ
ดําเนินงาน/
ประเมินผลของระบบ
2. สารสนเทศของระบบ

มี

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี ?
ภายใน ภายนอก

3.1
3.2
3.4
6.1
6.2
6.3
6.4

8
9

10

ภาคผนวก
•
•
•
•
•
•

องค์ประกอบและข้ อกําหนดเชิงระบบ
แบบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้ าร่วมกิจกรรม/ชมรม
แบบบันทึกการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา
แบบบันทึกสรุปการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา
แบบฟอร์ มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ

องค์ ประกอบและข้ อกําหนดเชิงระบบ
ระบบกิจกรรมนักศึกษา
องค์ ประกอบด้ านกระบวนการ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมนักศึกษาทีส่งเสริ มศักยภาพและความเป็ นผู้นําของผู้เรี ยน
ข้ อกําหนดที+ 1 มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทีพัฒนาผู้เรี ยนอย่างหลากหลาย ส่งเสริ มความ
เป็ นประชาธิปไตย ปลูกฝั งค่านิยมทีดีงาม รวมทังความสามารถและความถนั
/
ด
ของผู้เรี ยน
ข้ อกําหนดที+ 2 มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
นาฏศิลป์และกีฬา

ทีส่งเสริ มสุนทรี ยภาพด้ านทัศนศิลป์ ดนตรี

ข้ อกําหนดที+ 3 มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรทีส่งเสริ มความเป็ นผู้นํา การทํางานร่วมกับผู้อืน
และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ข้ อกําหนดที+ 4 มีการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรอย่างต่อเนืองให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยนรู้ รักสถานศึกษาและท้ องถิน
ข้ อกําหนดที+ 5 มีข้อมูลทีแสดงถึงความถนัด และความสนใจทีหลากหลายของผู้เรี ยน

แบบรายงานผลการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี การศึกษา ............
กิจกรรมหลัก................................................................................
ชมรม............................................................................................
วันที......... เดือน............................พ.ศ.........................
1. กิจกรรม / โครงการทีปฏิบตั ิ เรื อง............................................................................
2. วัตถุประสงค์
1............................................................................................................
2............................................................................................................
3............................................................................................................
3. เป้าหมาย สมาชิก.........................คน
4. จํานวนนักศึกษาทีเข้ าร่วมกิจกรรม.............คน ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม............คน
เข้ าร่วมกิจกรรมคิดเป็ นร้ อยละ...................................
5. ผลการดําเนินกิจกรรม
1...........................................................................................................
2...........................................................................................................
3...........................................................................................................
6. สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
1..........................................................................................................
2.........................................................................................................
3.........................................................................................................
7. เกณฑ์การประเมินกิจกรรมครัง/ นี /
ผ่าน
ไม่ผา่ น
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน
- ผ่าน หมายถึง นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมร้ อยละ 80
- ไม่ผา่ น หมายถึง นักศึกษาเข้ าร่วมกิจกรรมน้ อยกว่าร้ อยละ 80
และการจัดกิจกรรมไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์
ลงชือ.................................................
ลงชือ...........................................
(..........................................)
(..........................................)
ครูทีปรึกษา
ครูทีปรึกษา
ลงชือ.................................................
ลงชือ............................................
(……………………………..)
(…………………………….)
รองผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักศึกษา
หัวหน้ างานกิจกรรมนักเรี ยนนักศึกษา

แบบบันทึกการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี การศึกษา ............
กิจกรรมหลัก..............................................................................................................
ชมรม.........................................................................................................................
สัปดาห์ ว /ด/ป
กิจกรรมที+ปฏิบัติ / การดําเนินงาน
หมายเหตุ
ที+
1

2

…

…

…
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แบบบันทึกสรุ ปการดําเนินงานตามระบบกิจกรรมนักศึกษา ประจําปี การศึกษา ........
กิจกรรมหลัก..............................................................................................................
ชมรม.........................................................................................................................
ประจําเดือน...............................พ.ศ........................
ว/ด/ป จํานวน
นักศึกษา
นักศึกษาไม่
นักศึกษา
เข้ าร่ วม
เข้ าร่ วม
กิจกรรมที+ปฏิบัติ /
หมาย
ทัง? หมด
กิจกรรม
กิจกรรม
การดําเนินงาน
เหตุ
(คน)
(คน)
(คน)

ลงชือ......................................................
(..................................................)
ครูทีปรึกษา
ลงชือ.....................................................
(..................................................)
ครูทีปรึกษา

ลงชือ............................................................
(...........................................)
หัวหน้ างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ลงชือ.............................................................
( ………………………….. )
รองผู้อํานวยการฝ่ ายพัฒนากิจการนักศึกษา

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อการเข้ าร่ วมกิจกรรม/ชมรม
องค์ การเกษตรกรในอนาคตแห่ งประเทศไทย
ประจําปี การศึกษา ........ วิทยาลัย...........................................
คําชีแ? จง โปรดทําเครื องหมาย / ลงใน ตามความจริ งและตามความคิดเห็นของท่านให้ ครบทุก
ขันตอนเพื
/
อประโยชน์ในการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดกิจกรรมของกิจกรรม/ชมรมต่อไป
ตอนที+ 1 ข้ อมูลทั+วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. ระดับการศึกษา
ปวช.
ปวส.
3. สถานภาพ
สมาชิก
คณะกรรมการกิจกรรม/ชมรม
ตอนที+ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อการเข้ าร่ วมกิจกรรม/ชมรม
ลําดับ
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
ที+
5
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8

1

การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของสถานที
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
ความชัดเจนของการจัดกิจกรรมในแต่ละครัง/
การให้ ความร่วมมือของสมาชิกในการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเป็ นไปตามแผนการดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมบรรลุตรมวัตถุประสงค์
ความรู้/ประโยชน์ทีได้ รับในการจัดกิจกรรม

ตอนที+ 3 ปั ญหาและข้ อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

แบบฟอร์ มการรายงานผลการดําเนินงานระบบคุณภาพ
ระบบ.............................................................
วิทยาลัย....................................................
ปี การศึกษา ...........................
กระบวนการ
ของระบบ
1………………………

2……………………….

3……………………….

ฯลฯ

การดําเนินงาน
ตามวิธีการมาตรฐาน

ตัวชีว? ัด/เกณฑ์

ผลการดําเนินงาน

ปั ญหา/
ข้ อเสนอแนะ

หมายเหตุ

