แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุมระดับ..................................................
ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อชุมนุม....................................................................................
ระดับชัน้ .....................................................................................
ครู ท่ ปี รึกษาชุมนุม
๑......................................................................................
๒......................................................................................

งานชุมนุม ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญลาปาง

การจัดกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง
กิจกรรมชุมนุม เป็ นกิจกรรมนักเรี ยนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนรวมกลุม่ กัน จัดขึ ้นตามความสนใจ
ความถนัด ความสามารถของผู้เรี ยน เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุม่ ของผู้เรี ยนที่มีความสนใจ ความถนัดในเรื่ องเดียวกันและร่วมปฏิบตั ิกิจกรรม
ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของตนเองให้ เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝั ง
จิตสานึกในการทาประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
กิจกรรมชุมนุม มีหลักการ ที่สาคัญดังนี ้
1.เป็ นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้ างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรี ยนตามความสมัครใจ
2.เป็ นกิจกรรมที่ผ้ เู รี ยนร่วมกันทางานเป็ นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทา และช่วยกันแก้ ปัญหา
3.เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยน
4.เป็ นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยวุฒิและวุฒิภาวะของผู้เรี ยน รวมทังบริ
้ บทของสถานศึกษาและท้ องถิ่น
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมชุมนุม มีดงั นี ้
1.เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ปฏิบตั ิกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้ องการของตน
2.เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาความรู้ ความสามารถด้ านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ให้ เกิดประสบการณ์ทงทาง
ั้
วิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ
3.เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนใช้ เวลาให้ เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวม
4.เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ตามวิถีประชาธิปไตย
การบริหารงานการจัดกิจกรรมชุมนุม
การบริหารงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้ มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของหลักสูตร โดยมีแนวทางการ
ดาเนินการดังนี ้
1.ประเภทของกิจกรรมชุมนุมแบ่งเป็ น 5 ประเภท มีดงั นี ้
1.1กิจกรรมชุมนุมเชิงวิชาการ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ใน 8 กลุม่ สาระ เป็ นกิจกรรมที่
มุง่ เน้ น ส่งเสริมความรู้ความเข้ าใจ ด้ านวิชาการในรายวิชาต่างๆ ทังในห้
้ องเรี ยน และเสริมบทเรี ยน เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์และคุณค่าในชีวิตประจาวันเช่น ชุมนุมอักษรไขว้ หรรษา, ชุมนุม A-Math เป็ นต้ น

1.2กิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคมและจิตใจ เป็ นกิจกรรมที่มงุ่ สร้ างเสริมนิสยั การทาประโยชน์เพื่อสังคม
เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รียนรู้จกั และเข้ าใจตนเอง ปลูกฝั งคุณลักษณะนิสยั ที่เอื ้อต่อการทาประโยชน์เพื่อสังคม เห็นแนวทางที่
จะทาประโยชน์ให้ กบั สังคม และสามารถนาไปปฏิบตั ใิ นชีวิตประจาวันได้ เช่น ชุมนุมบาเพ็ญประโยชน์, ชุมนุม
ลูกเสือ, ชุมนุมแนะแนว, ชุมนุมจิตรกรรม เป็ นต้ น
1.3กิจกรรมชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เป็ นกิจกรรมที่สง่ เสริมประสบการณ์ การใช้ เวลาว่าง
ให้ เป็ นประโยชน์ รู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่น และเข้ าใจกระบวนการประกอบอาชีพ ในระหว่างเรี ยนเพื่อนาไปเป็ นประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม เช่น ชุมนุมตุ๊กตาน่ารัก, ชุมนุม 101 ไอเดีย เป็ นต้ น
1.4กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม

เพื่อให้ นกั เรี ยนตระหนักถึงการรักษา

ส่งเสริ ม

คุณภาพสิง่ แวดล้ อม นักเรี ยนรู้จกั แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และเสริมสร้ างความรู้ความคิด ประสบการณ์ในการอนุรักษ์
สิง่ แวดล้ อม รวมทังการช่
้
วยเหลือในการให้ ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรภายในและภายนอกโรงเรี ยนทางด้ าน
สิง่ แวดล้ อม เช่น ชุมนุมห้ องเรี ยนสีเขียว, ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค เป็ นต้ น
1.5กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมให้ นกั เรี ยนเกิดความภูมิใจในความ
เป็ นไทยอันมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนักถึงความสาคัญและความเป็ นมาของชาติไทย และมีสว่ นร่วมใน
การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เช่น ชุมนุมการละเล่นเด็กไทย, ชุมนุมมนต์รักเสียงเพลง เป็ นต้ น
2.หลักเกณฑ์ การจัดตัง้ ชุมนุมโรงเรี ยนอัสสัมชัญลาปางได้ จดั กิจกรรมชุมนุมในทุกช่วงชัน้

โดยจัดอย่าง

หลากหลาย เพื่อสนองความสนใจ ความถนัด เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของนักเรี ยน ในช่วงชันที
้ ่ 1 นักเรี ยนยังมี
ความพร้ อมในการเลือกน้ อย เพื่อความเหมาะสมของวัย จึงจัดให้ นกั เรี ยนเข้ าเรียนกิจกรรมชุมนุมตามฐานกิจกรรม
ในช่วงชันที
้ ่ 2-4 ได้ เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. ครูที่ปรึกษาและนักเรี ยนร่วมมือกันวางแผนจัดตังชุ
้ มนุม โดยร่วมกันกาหนดชื่อชุมนุม
2. นักเรี ยนเป็ นผู้เลือกชุมนุมตามความสนใจ หรื อ ครูเป็ นผู้กาหนดตามความเหมาะสม
3. กิจกรรมชุมนุมต้ องมีครูที่ปรึกษาชุมนุมอย่างน้ อย 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
4. ขนาดของชุมนุม ประกอบด้ วยสมาชิกในอัตราส่วนนักเรี ยนต่อครูที่ปรึกษา 25:1

(ยืดหยุน่ ได้ ที่อตั รา

20-30:1)
3.หน้ าที่ของครูท่ ปี รึกษาชุมนุม มีบทบาทดังต่อไปนี ้
3.1ศึกษาหลักการและวัตถุประสงค์ ขอบข่าย ของการจัดกิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้เรี ยนให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน

3.2ปฐมนิเทศ เลือกตังคณะกรรมการ
้
ชี ้แจงทาความเข้ าใจกับนักเรี ยนในเรื่ องการปฏิบตั กิ ิจกรรมเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้
3.3ส่งเสริม/ ร่วมแสดงความคิดเห็น /ออกแบบการจัดกิจกรรมอย่างสร้ างสรรค์ในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ เกิด
ความรู้ ทักษะ ในเข้ าร่วมกิจกรรมชุมนุม
3.4ประสานงานและอานวยความสะดวกในด้ านทรัพยากรตามความเหมาะสม เช่น สถานที่เอื ้อต่อการจัด
กิจกรรม เป็ นต้ น
3.5ให้ คาปรึกษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมของนักเรี ยนให้ เป็ นไปตามแผนงานด้ วยความเรียบร้ อยและ
ปลอดภัย
3.6ประเมินผลการเข้ าร่วมปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน
3.7สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่อหัวหน้ ากิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
4.การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็ นเรื่ องที่สาคัญอีกประการหนึง่

สาหรับการผ่านช่วงชันหรื
้ อจบ

หลักสูตร นักเรี ยนต้ องเข้ าร่วมและปฏิบตั ิกิจกรรมชุมนุม ตลอดจนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนดตาม
แนวประเมินดังนี ้
4.1ประเมินการร่วมกิจกรรมชุมนุมตามวัตถุประสงค์ของชุมนุม ด้ วยวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริงให้
ได้ ผลประเมินที่ถกู ต้ องครบถ้ วน
4.2ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม และนักเรี ยนมีบทบาทในการประเมิน ดังนี ้
ครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม
(1)ต้ องดูแลและพัฒนานักเรี ยนให้ เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
(2)ต้ องรายงานเวลา และพฤติกรรมการเข้ าร่วมกิจกรรมของนักเรี ยน
(3)ต้ องศึกษาติดตาม และพัฒนานักเรี ยนในกรณีที่นกั เรียนไม่เข้ าร่วมกิจกรรม
นักเรี ยน
(1)ปฏิบตั ิกิจกรรมให้ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
(2)มีหลักฐานแสดงการเข้ าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
พร้ อมทังแสดงผลการ
้
ปฏิบตั ิกิจกรรม และพัฒนาการด้ านต่างๆ
(3)ถ้ าไม่เกิดคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ ต้ องปฏิบตั ิกิจกรรมเพิม่ เติม ตามที่ครูที่ปรึกษามอบหมาย

4.3เกณฑ์การผ่านกิจกรรมชุมนุม มีดงั นี ้
(4.3.1)นักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
(4.3.2)นักเรี ยนผ่านจุดประสงค์ที่สาคัญของแต่ละกิจกรรม
(4.3.3)นักเรี ยนต้ องผ่านเกณฑ์ประเมินในข้ อ (3.3.1)และ (3.3.2)จึงจะได้ ผลการเรี ยน “ผ” ในกิจกรรมชุมนุม
5.งานชุมนุมที่เกี่ยวข้ องกับแผนงาน และ/หรื อ โครงการอื่นๆ
1.กรณีที่ชมุ นุมใดมีการจัดกิจกรรมหรื อนานักเรี ยนออกนอกบริเวณโรงเรี ยน ให้ ทาแผนปฏิบตั ิงานระบุไว้ ใน
ตารางปฏิบตั ิงานไว้ อย่างชัดเจนและนาเสนอ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิจากผู้อานวยการโรงเรี ยนตามระบบต่อไป
2.กรณีที่ชมุ นุมใดมีโครงการสอดแทรกอยูใ่ นชุมนุมให้ เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อนาเสนอผู้อานวยการ
ในการอนุมตั ิให้ ดาเนินการได้ ตามแบบฟอร์ มที่แนบมา
3.การวางแผนนาเสนอผลงานกิจกรรมชุมนุมในวันวิชาการ
4.กิจกรรมชุมนุมส่งแบบบันทึกการจัดกิจกรรม เพื่อการกากับติดตามจากฝ่ ายวิชาการทุกวันอังคารที่ ๔
ของเดือน

เอกสารจัดตัง้ กิจกรรมชุมนุม..........................................................
ระดับชัน้ ......................................................
โรงเรียนอัสสัมชัญลาปาง ปี การศึกษา 2560
ชื่อกิจกรรมชุมนุม ....................................................................................... ............... ............................
ประเภทกิจกรรมชุมนุม
กิจกรรมชุมนุมเขิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้ใน 8 กลุม่ สาระฯ
 กิจกรรมชุมนุมเพื่อพัฒนาสังคมและจิตใจ
 กิจกรรมชุมนุมเพื่อการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
 กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
 กิจกรรมชุมนุมเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย
กิจกรรมชุมนุมอื่นๆ............................ ............... ............... ....................................
ครูที่ปรึกษา
1............................................... ............... ............... ............... .......................................
2................................................ ............... ............... ............... .....................................

หลักการและเหตุผล
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์
1................................................................................... ............... ...................................................
2.................................................................................. ............... ....................................................
3................................................................................ ............... ......................................................

เป้าหมาย
1........................................................................ ............... ...........................................................
2........................................................................ ............... ..........................................................
3....................................................................... ............... ...........................................................
คุณสมบัติสมาชิก
1.............................................................. ............... ....................................................................
2....................................................... ............... ..........................................................................
3....................................................... ............... .........................................................................
จานวนสมาชิก .................... คน
สถานที่จดั กิจกรรมชุมนุม .......................................................................................................................
ช่วงเวลาจัดกิจกรรมชุมนุม ................................................. ............... .........................................................
ขันตอนการด
้
าเนินงาน
ลาดับที่

กิจกรรม

1

รับสมัคร

2

ชี ้แจงจุดประสงค์ของชุมนุมและเลือกตังคณะกรรมการ
้

3

ดาเนินการจัดกิจกรรม

4

ประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม

งบประมาณ .......................................................... บาท

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุม
1........................................................
2.......................................................
3.......................................................
4.......................................................
5.......................................................
6.......................................................
7.......................................................
8.......................................................
9.......................................................
10.......................................................

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้
ชัน..............
้

เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........
เลขที่........

ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เกณฑ์การประเมินผลการเข้ าร่วมกิจกรรม
1............................................................................................................ ...........................................
2...............................................................................................................................................
3.............................................................................................................. .........................................
………………………………
(…………………………….)
ผู้จดั ตังชุ
้ มนุม
.....................................
(…………………………….)
ครูที่ปรึกษา

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

...................................
( มิสภิชญาภา เสมอพิทกั ษ์ )
งานชุมนุม

..........................................
( มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง )
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ

รายชื่อสมาชิกกิจกรรมชุมนุม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ-สกุล

ชัน้

ลาดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ชื่อ-สกุล

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

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

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

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

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ชัน้

แผนปฏิบัตงิ านกิจกรรมชุมนุม
ภาคเรี ยนที่ ............
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วัน เดือน ปี

เวลาเรี ยน 20 คาบ
รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

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

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

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

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

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

รายการจัดกิจกรรมชุมนุม
ครั ง้ ที่ ................
ภาคเรี ยนที่ ............./.............

วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.............. ชื่อกิจกรรม.......................................................................
จานวนสมาชิก.....................คน

เข้ าร่วมกิจกรรม.....................คน ไม่เข้ าร่วมกิจกรรม......................คน

1.วัตถุประสงค์
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.ผลการปฏิบตั ิกิจกรรม
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
3.ปั จจัยส่งเสริมที่ทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4.ปั ญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม/แนวทางแก้ ไข/ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

แบบบันทึกเวลาเข้ าร่วมกิจกรรมชุมนุม
ภาคเรี ยนที่........จานวน 20 คาบ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-สกุล

รวม

ร้ อยละ

คะแนน

แบบบันทึกเวลาเข้ าร่วมกิจกรรมชุมนุม(ต่อ)
ภาคเรี ยนที่........จานวน 20 คาบ
ที่

รวม

ชื่อ-สกุล

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

..............................
(.......................................)
ครูที่ปรึกษา

.................................
(.......................................)
ครูที่ปรึกษา

ร้ อยละ

คะแนน

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมชุมนุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชื่อ-สกุล

คะแนนการ
เข้ าร่วม
กิจกรรม

การให้ คะแนนชิ ้นงาน

สรุป
รวม

ร้ อยละ

ผ

มผ

แบบประเมินผลการปฏิบตั ิกิจกรรมชุมนุม(ต่อ)

ที่

ชื่อ-สกุล

คะแนน
การเข้ า
ร่วม
กิจกรรม

การให้ คะแนนชิ ้นงาน

สรุป
รวม

ร้ อยละ

ผ

มผ

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

เกณฑ์การประเมินกิจกรรม
50 – 100

คะแนน คือ ผ่าน “ผ”

0 – 49

คะแนน คือ ไม่ผา่ น “มผ”

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

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

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

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

ครูที่ปรึกษา

ครูที่ปรึกษา

ผลการประเมิน กิจกรรมชุมนุม
ชื่อชุมนุม.................................................................................ระดับชัน.......................ปี
้
การศึกษา......................
เกณฑ์ การประเมินกิจกรรมชุมนุม มีดงั นี ้
(1 )นักเรี ยนเข้ าร่วมกิจกรรมชุมนุมไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 80 ของเวลาเรี ยนทังหมด
้
(2) นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมมี ผลงาน/ชิ ้นงาน ของชุมนุม
(3) นักเรี ยนต้ องผ่านเกณฑ์ประเมินในข้ อ (1)และ (2) จึงจะได้ ผลการเรี ยน “ผ” ในกิจกรรมชุมนุม
หมายเหตุ กรณีนกั เรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูที่ปรึกษาจะต้ องดาเนินการซ่อมเสริ มให้ นกั เรี ยนผ่านเกณฑ์ตามที่กาหนด โดย
ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นภายในปี การศึกษานัน้
สรุ ป

นักเรี ยนทังหมด
้

จานวน ................

คน

นักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์

จานวน ................

คน

นักเรี ยนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์

จานวน ................

คน

รายชื่อนักเรี ยนที่ไม่ ผ่านเกณฑ์

1........................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................
3.. .....................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................
กิจกรรมซ่ อมเสริม

1........................................................................................................................................................
2...................................................................................................... ................................................
3... ....................................................................................................................................................
.................................
(…………………………….)
ครูที่ปรึกษา

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

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

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

( มิสภิชญาภา เสมอพิทกั ษ์ )

( มิสกัลยาลักษณ์ สุผาครอง )

งานชุมนุม

หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ

