ระเบียบปฏิบัติการ : ระบบกิจกรรมนักเรียน
รหัสเอกสาร
JR-S 6-10

วันที่มีผล
1 มกราคม 2549

1. วัตถุประสงค
เพื่ออธิบายกระบวนการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ในการปฏิบัติงานพัฒนาเชิงระบบ เพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรูและคุณภาพโรงเรียน ของโรงเรียนจานกรอง
2. ขอบขาย
กิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบตั ิดวยตนเองอยางครบวงจร ตั้งแตศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติ
ตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนนการทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน
3. คําจํากัดความ
3.1 กิจกรรมนักเรียน หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากความสมัครใจของผูเรียนมุงพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคเพิ่มเติมจากกิจกรรมในกลุมสาระ เปนกิจกรรมที่ผูเรียนชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกัน
แกปญหา สงเสริมศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ รวมถึงกิจกรรมที่มุงปลูกฝงความมีระเบียบวินัย
รับผิดชอบ รูสิทธิและหนาทีข่ องตนเอง
3.2 กิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจ ตามความตองการของผูเรียน หมายถึง กิจกรรมที่
มุงเนนการเติมเต็มความรู ความชํานาญและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งขึน้ เพื่อการคนพบ
ความถนัดความสนใจของตนเอง และพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ ตลอดจนการพัฒนาทักษะของ
สังคม และปลูกฝงจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม
3.3 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน หมายถึง กิจกรรมที่มุง
ปลูกฝง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ เพื่อการอยูร วมกันในสภาพชีวิตตาง ๆ นําไปสูพื้นฐานการทําประโยชน
ใหแกสังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข ซึ่งกระบวนการ
จัดใหเปนไปตามขอกําหนดของของคณะกรรมการลูกเสือแหงชาติ ยุวกาชาด สมาคมผูบําเพ็ญ
ประโยชนและกรมการรักษาดินแดน
4. ความรับผิดชอบ
4.1 คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน มีหนาที่
-ใหความเห็นชอบ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและดําเนินการ
1) มีสวนรวมในการวางแผน วิเคราะหการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
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2) ใหความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
3) มีสวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีสวนรวมในการประเมินผล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป
- สงเสริม สนับสนุน การดําเนินการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ดานงบประมาณ
2) เปนวิทยากรและแนะนําวิทยากร
3) ใหคําปรึกษาและสงเสริมการใชภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
4) เปนแหลงศึกษาและแหลงขอมูล
4.2 ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการโรงเรียน
-กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
-นิเทศและติดตาม
-สงเสริมสนับสนุน
-ประเมินและรายงานผล
4.3 หัวหนากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
-สํารวจขอมูลความพรอม ความตองการและสภาพปญหา
-ประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน
-จัดทําแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน
-ใหคําปรึกษาแกครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนและนักเรียน
-นิเทศ ติดตามและประสานงานการดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน
-รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมนักเรียน
4.4 ครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน
-ปฐมนิเทศผูเรียน
-เลือกตั้งคณะกรรมการ
-สงเสริมการจัดทําแผนงาน/โครงการ
-ประสานงานและอํานวยความสะดวก
-ใหคําปรึกษา
-ประเมินผล
-สรุปและรายงานผล
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5. รายละเอียดของการปฏิบัติ
Flow chart ระบบกิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนจานกรอง จังหวัดพิษณุโลก
วิเคราะหขอกําหนดของการ
ปฏิบัติงาน
สรางความเขาใจ
กําหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม

สํารวจขอมูลความพรอม
สภาพปญหาและความตองการ
ของผูเรียน

ครูรวมจัดกิจกรรมชุมนุมตาม
กลุมสาระฯและกิจกรรมอื่น ๆ
ที่คิดวานักเรียนสนใจ

ไมผาน

นักเรียนเลือกกิจกรรม
ตามที่ถนัดและสนใจ

นักเรียนแกไข/เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมชุมนุม

ผาน

วางแผนการจัดกิจกรรม

3

ไมผาน

ปรับปรุงแกไข

พิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนงานกิจกรรมชุมนุม
ผาน

จัดกิจกรรมชุมนุมตามแผนงาน

กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง/
นิเทศ แลกเปลีย่ นเรียนรูอยูเสมอ

ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ของสมาชิกชุมนุม

ไมผาน

บรรลุวัตถุประสงคหรือไม

ปรับปรุงแกไข

ผาน

สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน
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ตารางกําหนดวิธีการ/ตัวชี้วดั /บันทึก ระบบกิจกรรมนักเรียน
กระบวนการ
วิเคราะหขอกําหนด
ของการปฏิบัติงาน

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1. ทีมนําและทีมพัฒนาคุณภาพ ประชุมวิเคราะหมาตรฐาน
เชิงระบบขององคประกอบที่ 10 ระบบกิจกรรมนักเรียน
ซึ่งประกอบดวยขอกําหนด 5 ขอ ไดแก
ขอกําหนดที่ 1 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนา
ผูเรียนอยางหลากหลาย สงเสริมความเปนประชาธิปไตย
ปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม รวมทั้งความสามารถและความถนัด
ของผูเรียน
ขอกําหนดที่ 2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม
สุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดนตรี นาฏศิลปและกีฬา
ขอกําหนดที่ 3 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สงเสริม
ความเปนผูนํา การทํางานรวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบ
ตอสวนรวม
ขอกําหนดที่ 4 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู
รักสถานศึกษาและทองถิ่น
ขอกําหนดที่ 5 มีขอมูลที่แสดงถึงความถนัดและความ
สนใจที่หลากหลายของผูเรียน

จํานวนกิจกรรม/งาน/
โครงการของ
กิจกรรมนักเรียนที่
สอดคลองกับ
ขอกําหนด

เกณฑ
โรงเรียนมี
กิจกรรม/งาน/
โครงการที่
สอดคลองกับ
องคประกอบทุก
ขอกําหนด

บันทึกมาตรฐาน
ตารางวิเคราะหกิจกรรม
ของโครงการเขาระบบ

องคประกอบ/
ขอกําหนด
10.1-10.5
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กระบวนการ

สรางความเขาใจกําหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรม

สํารวจขอมูล ความพรอม
สภาพปญหาและความ
ตองการของผูเรียน

ครูรวมจัดกิจกรรมชุมนุมตาม
กลุมสาระฯและกิจกรรมอื่น ๆ
ที่คิดวานักเรียนสนใจ

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
10.1 – 10.5

1. คณะกรรมการบริหารวิชาการจัดประชุมนักเรียนและครู
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และตาม
ขอกําหนดขององคประกอบที่ 10 ระบบกิจกรรมนักเรียน
2. ทําเอกสารแจงผูปกครองนักเรียน
1. สํารวจขอมูลจากครู เกี่ยวกับความพรอม สภาพปญหา
ในการจัดกิจกรรมชุมนุมแกนักเรียน
2. สํารวจขอมูลจากนักเรียนเกี่ยวกับความตองการ ความ
สนใจและความถนัดในการเขารวมกิจกรรมชุมนุม

รอยละของนักเรียน
ครูและผูปกครองมี
ความเขาใจกิจกรรม
นักเรียน

รอยละ 80

แบบสอบถามความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรม
นักเรียน

รอยละของนักเรียน
และครูที่ใหขอมูล

รอยละ 90

แบบสํารวจความ
พรอม สภาพปญหา
และความตองการใน
การจัดกิจกรรม
ชุมนุม

10.1 – 10.5

1. ครูรวมกลุมกันตามความเหมาะสม จัดกิจกรรมชุมนุม
ตามกลุมสาระฯและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คิดวานักเรียนสนใจ

รอยละของครูพอใจ
ในการจัดเตรียม
กิจกรรมชุมนุม
เพื่อใหนักเรียนเลือก

รอยละ 80

แบบบันทึกกิจกรรม
ชุมนุมเพื่อใหนักเรียน
เลือก

10.1 – 10.5
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กระบวนการ

นักเรียนเลือกกิจกรรม
ตามที่ถนัดและสนใจ

วางแผนการจัดกิจกรรม

พิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนงาน
กิจกรรมชุมนุม

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

องคประกอบ/
ขอกําหนด
10.1 – 10.5

1. นักเรียนเลือกกิจกรรมตามที่สนใจ รวมกลุมจัดตั้งชุมนุม
และเชิญครูที่สนใจกิจกรรมเปนที่ปรึกษาชุมนุม
2. นักเรียนแกไข/เปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุมตามที่สนใจ
อยางแทจริง

รอยละของนักเรียน
เลือกกิจกรรม
ชุมนุมที่สนใจ

รอยละ 80

แบบประเมินความ
พอใจการเลือก
กิจกรรมชุมนุม

1. สมาชิกชุมนุมเลือกตั้งคณะกรรมการตามระเบียบการจัด
กิจกรรมชุมนุม
2. คณะกรรมการชุมนุม ประชุมเขียนโครงการ วางแผนการ
จัดกิจกรรมและจัดทําปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมตลอดภาคเรียน/ป
การศึกษา
3. คณะกรรมการชุมนุมเชิญครูที่ปรึกษาชุมนุมให
ขอเสนอแนะการจัดทําแผนงานของชุมนุม
1. คณะกรรมการบริหารวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนงานกิจกรรมชุมนุมและใหขอเสนอแนะ
2. ปรับปรุง/แกไข ขอบกพรองของแผนงานกิจกรรมชุมนุม

รอยละของสมาชิก
ชุมนุมรวมจัดทํา
แผน/โครงการ/
ปฏิทินปฏิบัติงาน

รอยละ 80

แบบบันทึก
ขอความขอจัดตั้ง
ชุมนุม

10.1 – 10.5

รอยละของนักเรียน
พอใจแผนงานของ
กิจกรรมชุมนุม

รอยละ 80

โครงการ/ปฏิทิน
ของกิจกรรมชุมนุม
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

10.1 – 10.5
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กระบวนการ

จัดกิจกรรมชุมนุมตาม
แผนงาน

กํากับ ติดตามอยางตอเนื่อง นิเทศ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูเสมอ
ประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของสมาชิกชุมนุม

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

1. ประชุมสมาชิกชุมนุม แจกแผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน ชี้แจงการทํางาน
2. สมาชิกชุมนุมปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงานของชุมนุม
3. คณะกรรมการชุมนุม ครูที่ปรึกษาชุมนุมประเมินการปฏิบัติ
กิจกรรมของสมาชิกในแตละกิจกรรม
4. สมาชิกชุมนุม แกไขการทํางานของตนเองใหปฏิบัติตาม
แผนการจัดกิจกรรม เพื่อใหผานการประเมิน
1. ประชุมคณะกรรมการชุมนุม ทุกชุมนุม ทุกระดับชั้น เพื่อ
นําเสนอผลงานการปฏิบัติงานของแตละชุมนุม และแลกเปลี่ยน
เรียนรู ประสบการณ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
1. คณะกรรมการชุมนุม วางแผนการประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของสมาชิก
2. ประเมินผล สมาชิกชุมนุม
2.1 ประเมินเวลาการเขารวมกิจกรรม
2.2 ประเมินตามจุดประสงค
2.3 ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินเพื่อประเมินสมาชิก
ที่ไมผานในครั้งแรกใหม
4. ดําเนินการประเมินตามเครื่องมือการประเมินที่ปรับปรุงแลว

รอยละของสมาชิก
จัดกิจกรรมชุมนุม
ไดอยางมีคุณภาพ

รอยละ 80

แบบบันทึกการจัด
กิจกรรม

รอยละของสมาชิก
พอใจการนําเสนอ
ผลงาน
รอยละของนักเรียน
ผูปกครองพอใจใน
ผลการประเมิน

รอยละ 80

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
สมาชิก
แบบประเมินผล
กิจกรรมชุมนุม

รอยละ 80

องคประกอบ/
ขอกําหนด
10.1 – 10.5

10.1 – 10.5

10.1 – 10.5
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กระบวนการ

บรรลุวัตถุประสงค
หรือไม

สรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน

วิธีการมาตรฐาน

ตัวชี้วัด

1. วางแผนปรับปรุง/แกไข สมาชิกที่ไมผานการประเมินกิจกรรม รอยละของสมาชิก
ชุมนุม
ที่ไมผานไดรับการ
แกไข
2. แกไขสมาชิกชุมนุมที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการ
ประเมินของชุมนุม
2.1 เวลารวมกิจกรรมตามเกณฑ
2.2 จุดประสงคที่สําคัญ
2.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ใหสมาชิกที่ไมบรรลุจุดประสงคปฏิบัติกิจกรรมซ้ํา/ชดเชย
4. ประเมินผลสมาชิกที่ไมบรรลุจุดประสงคใหม จนบรรลุ
จุดประสงค
รอยละของ
1. นําผลการประเมินสมาชิกรายบุคคล เตรียมรายงานหัวหนา
ผูเกี่ยวของพอใจใน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน/ฝายวิชาการ/ผูบริหารโรงเรียน
2. บันทึกเสนอผลการประเมินตอผูเกี่ยวของตามลําดับ
ผลการประเมิน
3. ตรวจสอบบันทึกรายงานเพื่อแกไขปรับปรุงและจัดทําสําเนา
เก็บไว เพื่อเปนหลักฐาน
4. สงผลการประเมินที่สมบูรณแลวใหกับหัวหนากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนเพื่อดําเนินการตอไป

เกณฑ

บันทึกมาตรฐาน

รอยละ 98

-แบบคํารองขอรับ
การประเมินใหม
-แบบบันทึกการ
ปรับปรุงแกไขการ
ประเมิน

รอยละ 80

แบบสรุปรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม
ชุมนุม

องคประกอบ/
ขอกําหนด
10.1 – 10.5

10.1 – 10.5
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