แบบบันทึก
กิจกรรมชุมนุม ................................................
ภาคเรียนที ......... ปี การศึกษา .................

ครู ทีปรึกษาชุ มนุม .........................................................

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนมัธยมวิทยา
สํ านักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง
สํ านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

การจัดกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนมัธยมวิทยาลําปาง
กิจกรรมชุ มนุม เป็ นกิจกรรมทีสถานศึกษาสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนรวมกลุ่มกันจัดขึนตาม
ความสนใจ ความถนัด ความสามารถของผูเ้ รี ยน เพือเติมเต็มศักยภาพของผูเ้ รี ยนตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
ชุมนุม หมายถึง การรวมรวมกลุ่มของผูเ้ รี ยนทีมีความสนใจ ความถนัดในเรื องเดียวและ
ร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรม ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เพือพัฒนาความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ และปลูกจิตสํานึกในด้านจิตอาสาต่อตนเองและสังคม
หลักการของกิจกรรมชุมนุม มีดังนี
1. เป็ นกิจกรรมทีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผูเ้ รี ยนตามความสนใจ
2. เป็ นกิจกรรมทีผ้เรี ยนร่ วมกันทํางานเป็ นทีม ช่วยคิด ช่วยทํา และแก้ปัญหาร่ วมกัน
3. เป็ นกิจกรรมทีส่ งเสริ ม และพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รี ยน
4. เป็ นกิจกรรมทีเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน บริ บท ท้องถินของสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมชุมนุม
1. เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรม ตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการ
2. เพือให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาความรู ้ ทักษะ และกระบวนการผ่านกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ
3. เพือส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4. เพือให้ผเู ้ รี ยนทํางานเป็ นทีม ภายใต้วิถีประชาธิ ปไตย

การบริหารงานการจัดกิจกรรมชุ มนุม
การบริ หารงานการจัดกิจกรรมชุมนุม ให้มีประสิ ทธิภาพ และบรรลุเป้ าหมายของหลักสู ตร
ดังนี
1. ประเภทของกิจกรรมชุมนุมแบ่งเป็ น ประเภท มีดงั นี
. กิจกรรมชุมนุมเชิงวิชาการ เพือสนับสนุน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เช่น ชุมนุม อักษร
ไขว้หรรษา, ชุมนุม A-Math เป็ นต้น
. กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
. กิจกรรมชุมนุมการอนุรักษ์สิงแวดล้อม
. กิจกรรมชุมนุมเพือพัฒนาสังคมและจิตใจ
. กิจกรรมชุมนุมส่ งเสริ มอาชีพ
. หลักเกณฑ์การจัดตังชุมนุม
โรงเรี ยนมัธยมวิทยา ได้จดั กิจกรรมชุมนุมทุกระดับชัน มีชุมนุมทีหลากหลายเพือสนอง
เพือสนองความสนใจ ความถนัด เหมาะสมกับวัย โดยมีเกณฑ์ดงั นี
1. ครู ทีปรึ กษาและผูเ้ รี ยนร่ วมกันวางแผนจัดตังชุมนุม
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นผูเ้ ลือกชุมนุมด้วนตนเอง
3. กิจกรรมชุมนุมต้องมีครู เป็ นทีปรึ กษาชุมนุม
4. จํานวนผูเ้ รี ยนตามความเหมาะสม

.หน้ าทีของครู ทปรึ
ี กษาชุมนุม มีบทบาทดังนี
. ศึกษาหลักการและวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการจัดกิจกรรม วิธีการประเมินผลผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
3.2 ชีแจง เลือกตังคณะกรรมการ ปฏิบตั ิกิจกรรมชุมนุมให้บรรลุเป้าหมายทีกําหนด
3.3 ส่ งเสริ ม การแสดงความคิดเห็น ออกแบบกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์
. ให้คาํ ปรึ กษา ดูแล ติดตามการจัดกิจกรรมให้เป็ นไปตามแผน
. ประเมินผล สรุ ปและรายงานการจัดกิจกรรมชุ มนุม
. การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุม
. ประเมินการร่ วมกิจกรรมชุมนุม ตามวัตถุปุระสงค์ของชมุนมุ ด้วยวิธีการทีหลากหลาย ตาม
สภาพจริ งให้ ได้ผลประเมินทีถูกต้องต้องครบถ้วน
. ครู ทีปรึ กษากิจกรรมชุ มนุม และผูเ้ รี ยนมีบทบาทในการประเมิน ดังนี

กิจกรรมชุ มนุมโรงเรียนมัธยมวิทยา ปี การศึกษา
ระดับชัน......................................................
ชื อกิจกรรมชุ มนุม................................................................................... ...............
ครู ทปรึ
ี กษา
............................................... ............... ............... ............... .......................................
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จํานวนสมาชิก .................... คน
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กิจกรรม
รับสมัคร
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10. ..............................................................................................เลขานุการ

.....................................
(………….………….………………….)
ครู ทีปรึ กษา

