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อําเภออุบลรตัน(  จังหวัดขอนแก/น 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



แนวปฏิบัติการเก่ียวกับ 
กิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 

 
โรงเรียนอุบลรัตน(พิทยาคม  แต/งตั้งให�ครูทุกท/าน  เป:นครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม  

โดย  ดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ศึกษาวิสัยทัศน�  หลักการ  จุดหมาย  สมรรถนะสําคัญของผู"เรียน และคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค�  มาตรฐานการเรียนรู"  ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู"  สาระและมาตรฐานการเรียนรู"  โครงสร"าง
เวลาเรียน  การจัดการเรียนรู"  การวัดและประเมินผลการเรียนรู"ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑  และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

 ๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมชุมนุม  เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป6นผู"นํา   
ผู"ตามท่ีดีความรับผิดชอบ  การทํางานร7วมกัน  การรู"จักแก"ป8ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล  
การช7วยเหลือแบ7งป8นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให"สอดคล"องกับความสามารถ  ความถนัด  และ 
ความสนใจของผู"เรียน  ให"ได"ปฏิบัติด"วยตนเองในทุกข้ันตอน  ได"แก7  การศึกษาวิเคราะห�  วางแผน  ปฏิบัติ
ตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน"นการทํางานร7วมกันเป6นกลุ7มตามความเหมาะสมและสอดคล"อง
กับวุฒิภาวะของผู"เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท"องถ่ิน 

 ๓. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  และปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช7วยเหลือผู"เรียน 

 ๔. ร7วมมือกับคณะกรรมการระดับชั้น  หัวหน"าระดับชั้นในการกํากับดูแล  และแก"ไขพฤติกรรม
นักเรียนในชั้นท่ีรับผิดชอบ  ให"มีระเบียบวินัย  และความประพฤติเรียบร"อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของโรงเรียน 

 ๕. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  นโยบายปฏิรูปการเรียน 
การสอนภาษาจีน  ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันท่ี  ๑๘ เดือนเมษายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก"ไขป8ญหานักเรียนท่ีอ7านไม7ออกเขียนไม7ได"  ด"วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ
ถูกหลักการสอน  จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนด"านการอ7าน เขียนและคิดวิเคราะห�  โดยใช"
องค�ความรู"จากผลการทดสอบ PISA  จัดกิจกรรมการเรียนรู"ให"นักเรียนได"ฝHกกระบวนการคิดวิเคราะห�และ
เรียนรู"ได"ด"วยตนเองในทุกกลุ7มสาระการเรียนรู"  จัดให"นักเรียนได"เพ่ิมพูนการฝHกทักษะการใช"ภาษาต7างประเทศ
ด"านการฟ8ง พูด เช7นภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ภาษาท่ีใช"ในกลุ7มอาเซียน  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน"น 
ให"นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป6นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก7ประโยชน�ส7วนรวมมากกว7าประโยชน�ส7วนตน  
รวมถึงเข"าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได"อย7างถูกต"อง  
เพ่ิมการใช"ข"อสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเม่ือจบหน7วยการเรียน ในการสอน
ระหว7างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อย7างน"อยร"อยละ ๓๐ ของการสอบแต7ละครั้ง  และเตรียม 
ความพร"อมของนักเรียนในการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน  (O-Net)  ชั้นมัธยมศึกษาปTท่ี  ๓  และ  ๖ 

 ๖. รายงานผลการดําเนินกิจกรรมให"ผู"อํานวยการโรงเรียนทราบเป6นระยะๆ 

  



กิจกรรมชุมนุมโรงเรียนอุบลรัตน(พิทยาคม 

กิจกรรมนักเรียน  เป6นกิจกรรมท่ีมุ7งพัฒนาความมีระเบียบวินัย  ความเป6นผู"นํา  ผู"ตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ  การทํางานร7วมกัน  การรู"จักแก"ป8ญหา  การตัดสินใจท่ีเหมาะสม  ความมีเหตุผล 
การช7วยเหลือแบ7งป8นเอ้ืออาทรและสมานฉันท�  โดยจัดให"สอดคล"องกับความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู"เรียน  ให"ได"ปฏิบัติด"วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได"แก7  การศึกษาวิเคราะห�  
วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทํางาน  เน"นการทํางานร7วมกันเป6นกลุ7ม 
ตามความเหมาะสมและสอดคล"องกับวุฒิภาวะของผู"เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม เป6นกิจกรรมนักเรียนท่ีสถานศึกษาสนับสนุนให"ผู"เรียนรวมกลุ7มกัน
จัดขึ้นตามความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผู"เรียน เพ่ือเติมเต็มศักยภาพของผู"เรียน 
ตามเจตนารมณ�ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุ7มของผู"เรียนท่ีมีความสนใจ ความถนัดในเร่ืองเดียวกันและ 
ร7วมปฏิบัติกิจกรรมให"บรรลุวัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนาความรู" ทักษะ ประสบการณ�ของตนเอง 
ให"เต็มตามศักยภาพ ตลอดจนปลูกฝ8งจิตสํานึกในการทําประโยชน�ต7อตนเองและสังคม 

ชมรม หมายถึง การรวมกันของกลุ7มผู"เรียนท่ีมีความมุ7งหมายอย7างใดอย7างหน่ึงร7วมกัน 
การจัดตั้งมีการกําหนดวัตถุประสงค� ข"อบังคับ สมาชิก โครงสร"างของชมรม และบทบาทของ 
ผู"ท่ีเก่ียวข"อง ให"เป6นไปตามข"อกําหนดของสถานศึกษา 

หลักการ 

กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีหลักการท่ีสําคัญดังน้ี 
 ๑. เป6นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร"างสรรค�และออกแบบกิจกรรมของผู"เรียน 

ตามความสมัครใจ 
 ๒. เป6นกิจกรรมท่ีผู"เรียนร7วมกันทํางานเป6นทีม ช7วยกันคิด ช7วยกันทํา และช7วยกัน

แก"ป8ญหา 
 ๓. เป6นกิจกรรมท่ีส7งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู"เรียน 
 ๔. เป6นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู"เรียน รวมท้ังบริบท 

ของสถานศึกษาและท"องถิ่น 
  



วัตถุประสงค( 

 ๑. เพ่ือให"ผู"เรียนได"ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต"องการ 
ของตน 

 ๒. เพ่ือให"ผู"เรียนได"พัฒนาความรู" ความสามารถด"านการคิดวิเคราะห� สังเคราะห�  
ให"เกิดประสบการณ�ท้ังทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพ 

 ๓. เพ่ือส7งเสริมให"ผู"เรียนใช"เวลาให"เกิดประโยชน�ต7อตนเองและส7วนรวม 
 ๔. เพ่ือให"ผู"เรียนทํางานร7วมกับผู"อ่ืนได"ตามวิถีประชาธิปไตย 

ขอบข/าย 

 กิจกรรมชุมนุม ชมรม มีขอบข7ายดังน้ี 
 ๑. เป6นกิจกรรมท่ีเก้ือกูล ส7งเสริมการเรียนรู" ๘ กลุ7มสาระการเรียนรู" ให"กว"างขวาง

ลึกซึ้งย่ิงขึ้น 
 ๒. เป6นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู"เรียน 
 ๓. เป6นกิจกรรมท่ีสามารถจัดได"ท้ังในและนอกสถานศึกษา และท้ังในและ 

นอกเวลาเรียน 

แนวการจัดกิจกรรม 

 การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมของสถานศึกษา สามารถปรับใช"ได"ตามความเหมาะสมกับ
บริบทและสภาพของสถานศึกษา ดังน้ี 

 ๑. สถานศึกษาบริหารการจัดการให"ผู"เรียนดําเนินกิจกรรมได"หลากหลาย ท้ังรูปแบบ
ภายในหรือภายนอกห"องเรียน และระยะเวลาการจัดกิจกรรม  เช7น  กิจกรรมระยะเวลา ๑ ภาคเรียน  
กิจกรรมระยะเวลา ๑ ปTการศึกษา และกิจกรรมระยะเวลามากกว7า ๑ ปTการศึกษา 

 ๒. กรณีสถานศึกษามีการจัดตั้งชุมนุมหรือชมรมอยู7แล"ว สถานศึกษาควรสํารวจ 
ความสนใจของผู"เรียนในการเลือกเข"าร7วมชุมนุม ชมรม 

 ๓. กรณีท่ีสถานศึกษายังไม7มีการจัดตั้งชุมนุม ชมรม ควรให"ผู"เรียนร7วมกันจัดตั้งชุมนุม 
ชมรม และเชิญครูเป6นท่ีปรึกษา โดยร7วมกันดําเนินกิจกรรมชุมนุม ชมรม ตามระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ๔. ครูท่ีปรึกษากระตุ"นและส7งเสริมให"ผู"เรียนมีการถอดประสบการณ�แลกเปล่ียนเรียนรู"
และเผยแพร7กิจกรรม 
  



เง่ือนไข 

 ๑. การจัดกิจกรรมชุมนุม ชมรมในแต7ละระดับช้ัน สถานศึกษาจัดให"เป6นไปตาม
โครงสร"างของหลักสูตรสถานศึกษา 

 ๒. สมาชิกของชุมนุม ชมรม ต"องเข"าร7วมกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของชุมนุม
ชมรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีกําหนดไว"ของแต7ละกิจกรรม 

 ๓. สถานศึกษามีระบบการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของชุมนุม
ชมรมอย7างต7อเน่ือง 

การประเมินกิจกรรมชุมนุม 

 การประเมินกิจกรรมชุมนุม ชมรม เป6นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการ
ด"านต7าง ๆ ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนด ด"วยวิธีการท่ีหลากหลายและประเมินตามสภาพจริง 
โดยกําหนดผลการประเมินเป6น “ผ7าน” และ “ไม7ผ7าน” 

 ผ7าน  หมายถึง  ผู"เรียนมีเวลาเข"าร7วมกิจกรรมครบตามเกณฑ� ปฏิบัติกิจกรรม 
และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 

 ไม7ผ7าน  หมายถึง  ผู"เรียนมีเวลาเข"าร7วมกิจกรรมไม7ครบตามเกณฑ� ไม7ผ7านการปฏิบัติ
กิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม7เป6นไปตามเกณฑ�ท่ีสถานศึกษากําหนด 
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9. กรรมการกิจกรรมชุมนุม….…….…………………………………………………………… ชั้น ม. ………/……. 
10. กรรมการกิจกรรมชุมนุม….…….…………………………………………………………… ชั้น ม. ………/……. 
11. กรรมการกิจกรรมชุมนุม….…….…………………………………………………………… ชั้น ม. ………/……. 

 
  



โครงการ 

กิจกรรม(ชุมนุม).................................................................................... 

1. หลักการและเหตุผล 

(ให�เขียนบรรยายเหตุผล กิจกรรมชุมนุม นี้คืออะไรมีความสําคัญอย/างไร สอดคล�องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ความมีเหตุผล ความพอประมาณ หลักการมีภูมิคุ�มกันท่ีดี เง่ือนไขความรู�  
เง่ือนไขคุณธรรม) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. วัตถุประสงค(  (ระบุวัตถุประสงค(ท่ีต�องการให�เกิดข้ึนตามโครงการเป:นข�อๆ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. เป@าหมาย (ระบุเป@าหมายท่ีจะดําเนินการให�บรรลุผลท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

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

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

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

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

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

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

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

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



4. สถานท่ีดําเนินการ ............................................................................................................................ 

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

5. วิธีดําเนินงาน / กิจกรรมท่ีปฏิบัติ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมท่ีปฏิบัติตั้งแต/เริ่มโครงการจนส้ินสุด
โครงการ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. ระยะเวลาการดําเนินการหรือแผนการดําเนินงาน  

เริ่มต"น  วันท่ี ......... เดือน ..........................   พ.ศ. ……………. 
สิ้นสุด  วันท่ี …..... เดือน...........................   พ.ศ. ……….…… 

7. งบประมาณและแหล/งเงิน 

โครงการนี้ใช"งบประมาณดําเนินงาน    จํานวน.................บาท  จาก 
(  ) เงินของสมาชิก  (  )  เงินสนับสนุนอ่ืนๆ 

 

ท่ี รายการวัสดุ/อุปกรณ� จํานวน ราคา/หน7วย รวมเป6นเงิน(บาท) 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



8. ผู�รับผิดชอบโครงการ/โครงงาน คณะกรรมการกิจกรรมชุมนุม  จํานวน  ..............  คน 

9. หน/วยงานภายนอกท่ีให�การสนับสนุน/ท่ีปรึกษา  (ระบุหน/วยงาน/บุคคลภายนอกโรงเรียน 
ท่ีให�การช/วยเหลือ  ถ�ามี) 

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

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

10. การติดตามประเมินผล  (ระบุวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ) 

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

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

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

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

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

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

11. ผลงานท่ีเกิดข้ึนตามโครงการ/โครงการนี้ (ระบุผลงานท่ีเกิดข้ึน  พร�อมท่ีนําเสนอ  สาธิต  หรือ 
แสดงต/อสาธารณชน) 

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ ..........................................................ผู"เสนอโครงการ 

( .................................................) 
ประธานชุมนุม 

ลงชื่อ ............................................ผู"เห็นชอบโครงการ 
( .....................................................) 

ครูท่ีปรึกษาชุมนุม 

ลงชื่อ ............................................ผู"เห็นชอบโครงการ 
( .....................................................) 

งานกิจกรรมนักเรียน 

 

ลงชื่อ ....................................................ผู"อนุมัติโครงการ 
( .....................................................) 

ผู"อํานวยการโรงเรียน 

  



ปฏิทินการปฏิบัตกิิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 

กิจกรรมชุมนุม ......................................................................................................................... 

ท่ี หน/วยการเรียนรู� / เรื่อง ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



ท่ี หน/วยการเรียนรู� / เรื่อง ผู�รับผิดชอบ หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



แบบบันทึกกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน  (กิจกรรมชุมนุม) 
ช้ันมัธยมศึกษาป!ท่ี  ..........  ห�อง  ..........  ภาคเรียนท่ี ..........  ป!การศึกษา.................... 

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

ช่ือ หน/วยการเรียนรู� / เรื่อง ...................................................................................................................... 

จุดประสงค(ของกิจกรรม.............................................................................................................................. 

กิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

ส่ือการเรียนรู� 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

การวัดและประเมินผล 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
ผลสรุป/ข�อเสนอแนะท่ีได�จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู� 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู"บันทึก

(..............................................................) 
(ลงชื่อ)………………………………………ผู"นิเทศติดตาม 

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


