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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

        โรงเรียนราชวินิต สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ส านักงานคณะกรรมการกาศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการโรงเรียนราช
วินิตขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่และเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริตในสถานศึกษา ท้ัง
ผู้บริหาร ครูผู้สอน เพื่อยกระดับความเป็นโรงเรียนสุจริต กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเน้นการจัดกิจกรรมใน
ลักษณะของการบูรณาการ องค์ความรู้ต่างๆ  ท่ีเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขวาง
ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อีกท้ังให้ผู้เรียนได้ค้นพบ และใช้ศักยภาพท่ีมีในตนอย่างเต็มท่ี เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผล
เหมาะสมกับตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์ ศีลธรรม และ  จริยธรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมสร้างเสริมประสิทธิภาพทางการเรียน 
ตลอดจนร่วมกันขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีแนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
 
วัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. เพื่อให้ผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
2. เพื่อผู้เรียนมีองค์ความรู้ต่างๆท่ีเกื้อกูล ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระให้มีความกว้างขวางลึกซึ้ง

ยิ่งขึน้ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพท่ีมีในตนอย่างเต็มท่ี เลือก ตัดสินใจ ได้อย่างมีเหตุผล

เหมาะสมกับตนเอง 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวางแผนชีวิตและอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

 
ขอบข่ายของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

จัดกิจกรรมให้ครบท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นในลักษณะเป็น 
กระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการระหว่าง
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

2. จัดกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

3. จัดกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่างๆ สนับสนุน 
ค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

4. จัดกิจกรรมท่ีฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง  ๆ  ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ าใจ  ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
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งานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1.กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้ จักตนเอง  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ  

คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตน ได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
 
2. กิจกรรมนักเรียน 

เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบการท างาน
ร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเอง
ในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างานเน้นการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
และท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
2.2 กิจกรรมชุมนุม 
2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (กิจกรรมจิตอาสา) 
เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนทุกคนได้เป็นตัวแทนจิตอาสา โดยนักเรียนทุกคนได้ลงทะเบียนจิตอาสาใน

โครงการ “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น  กิจกรรมอาสาพัฒนาต่างๆ  กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โรงเรียน
ราชวินิตเล็งเห็นถึงกิจกรรมดังกล่าว และได้มีท่านพลต ารวจเอกอรรถพร  ทิพยโสธร ผู้บัญชาการนายต ารวจ
ราชองค์รักษ์ในพระองค์ พลต ารวจเอกศักด์ิสิทธิ์ พันธุฟัก นายต ารวจราชองค์รักษ์ในพระองค์ และพลต ารวจ
เอกสิทธิชัย ภุชงค์ น.ป.ก. ผู้ใหญ่ เป็นผู้ให้ความรู้กับแกนน านักเรียนจิตอาสาจ านวน 14 คน และลงมือปฏิบัติ
หน้าท่ีในตอนเช้าเพื่อรับนักเรียนเข้าโรงเรียน เช่นการโบกธงข้ามถนน รับนักเรียนจากรถ การคัดกรองอุณหภูมิ
ร่างกาย การสอนน้องๆถวายความเคารพท่ีถูกต้อง เป็นต้น 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนราชวินิต ท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (กิจกรรมจิตอาสา) เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วน าไปสู่เป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  
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แนวทางการปฏิบัติงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1. งานแนะแนว 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ด้านการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพรู้จักแสวงหาและ

ใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่
เรียน มีวิธีการเรียนรู้ และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพ ให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย         

มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีการเตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามท่ี
ตนเองมีความถนัดและสนใจ 

3. ด้านส่วนตัวและสังคม ให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง  รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น     

รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติท่ีดีต่อการมีชีวิตท่ีดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต และ
สามารถปรับตัว ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และ

วิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและ

สังคม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนและเป้าหมาย
ของสถานศึกษา โดยครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วนร่วม 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา เป็นระดับการศึกษาและช้ันปี 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม 

หลักฐานการท ากิจกรรม และการประเมินผล 
6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวรายช่ัวโมง  ประกอบด้วย ช่ือกิจกรรม จุดประสงค์ เวลา 

เนื้อหา/สาระ วิธีด าเนินกิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ์ และการประเมินผล 
7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุปรายงาน 

 
2. งานกิจกรรมนักเรียน 

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย และกฎเกณฑ์ 
เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักเสียสละ และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และวิถีชีวิตตามระบบประชาธิปไตย 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ และยุว
กาชาด ให้สอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรโรงเรียน พุทธศักราช  2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ก าหนดหลักสูตร
ออกเป็น  3 ประเภท  คือ 
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2.1.1. ลูกเสือ เนตรนารี ส ารอง และยุวกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
- เตรียมลูกเสือส ารอง และดาวดวงท่ี 1  และยุวกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 
- ดาวดวงท่ี  2  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 และยุวกาชาด  
- ดาวดวงท่ี  3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 และยุวกาชาด 

2.1.2 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 – 6 
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี ตรี และยุวกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี โท และยุวกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี   5 
- ลูกเสือสามัญ เนตรนารี เอก และยุวกาชาด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 

2.1.3 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  
- หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือโลก ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
- หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
- หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการทาง

ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด มีองค์ประกอบ  8 ประการ คือ 
1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามกฎลูกเสือ

เป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ “ ห้าม” ท าหรือ “ บังคับให้ท า” แต่ถ้าท าจะเกิดผลดี     แก่ตนเอง 
เป็นคนดี ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ 

2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของผลงานเกิดจากการ
กระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ท่ีชัดเจน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง และท้าทาย
ความสามารถของตนเอง 

3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน การยอมรับซึ่งกัน
และกัน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเรียนรู้การใช้
ประชาธิปไตยเบื้องต้น 

4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ เนตรนารี โดยใช้
สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัส สัญญาณช่วยให้
ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององศ์การลูกเสือโลก เพราะลูกเสือเป็นองศ์
การท่ีมีสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 

5. การศึกษาธรรมชาติ ส่ิงส าคัญของการลูกเสือ คือ ธรรมชาติ เป็นท่ีปรารถนาอย่างยิ่งในการท า
กิจกรรม ป่าเขา ชายทะเล  พุ่มไม้ การปีนเขา การผจญภัย การบุกเบิก การอยู่ ค่ายพักแรม การ
เดินทางไกล เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดส่ิงเหล่านี้แล้วก็ไม่เรียกว่าการใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 

6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดให้เด็กท า ต้องมีความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้าง
ให้เกิดความกระตือรือร้น การเล่นเกมท่ีสนุกสนาน การแข่งขันกันเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจและเป็นการจูง
ใจท่ีดี 

7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้อง เพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจ เด็ก
ต้องการให้ผู้ใหญ่ช้ีแนะ ผู้ใหญ่ก็ต้องน าพาไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดี
ท่ีสุดจึงเป็นการร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย 
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8. การบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้สมาชิกยุวกาชาดปฏิบัติตนเพื่อ
สนอง ต่ออุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด มีความภาคภูมิ ใจในวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และมรดกของชาติ พร้อมท่ีจะอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและธรรมชาติ 
เป็นผู้ท่ีมีความเสียสละ และบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 
2.2 กิจกรรมชุมนุม 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
2. เป็นกิจกรรมท่ีจัดเสริมหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้และทักษะปฏิบัติ ของผู้เรียน 
3. สามารถจัดได้ท้ังในและนอกสถานศึกษา และท้ังในเวลาและนอกเวลาเรียน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. ผู้เรียนร่วมกันจัดต้ังชุมนุมตามความสนใจและเชิญครูเป็นท่ีปรึกษาโดยร่วมกันด าเนินกิจกรรม

ชุมนุม ตามระเบียบปฏิบัติท่ีสถานศึกษา 
2. ครูท่ีปรึกษามีการจัดต้ังชุมนุมอยู่แล้ว และเปิดรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมของชุมนุม 
3. ครูท่ีปรึกษาและผู้เรียนร่วมกันจัดต้ังกิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจของท้ังสองฝ่าย 
4. ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้หลากหลายท้ังรูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียนและ

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา แต่นักเรียนท่ีต้องการย้ายชุมนุม
ใหม่สามารถย้ายได้ในภาคเรียนท่ี 2 แต่นักเรียนต้องแจ้งครูท่ีปรึกษาชุมนุมท่ีนักเรียนย้าย
ออกและหัวหน้ากิจกรรมชุมนุมรับทราบ 

5. ผู้เรียนมีการออกแบบประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
6. ครูท่ีปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินชุมนุม 

 
2.3 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 และ 2 ศึกษาวิชาทหารเบ้ืองต้นในระดับลูกแถว บังเกิดความมี
ระเบียบวินัยเสริมสร้างบุคลิกลักษณะนิสัย สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงอย่าง
ได้ผล 

2. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 ศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมู่รองผู้บังคับหมวด มีความ
พร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยในการปฏิบัติการรบท้ังในแบบและนอกแบบ 
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แนวทางการจัดกิจกรรม 
1. เป็นชายหรือหญิงท่ีมีสัญชาติไทย 
2. ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ

รับราชการทหาร 
3. มีขนาดรอบตัว น้ าหนัก และความสูงตามส่วนสัมพันธ์ ดังนี้ 

อายุป ี
ชาย หญิง 

ความขยายของอก (ซม.) น้้าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.) 

น้้าหนัก 
(กก.) 

ความสูง 
(ซม.) หายใจเข้า หายใจออก 

ไม่เกิน   15 
16 
17 
18 

19 ถึง 22 

75 
76 
77 
78 
79 

72 
73 
74 
75 
76 

42 
44 
46 
48 
49 

155 
156 
158 
160 
161 

41 
42 
43 
44 
45 

148 
149 
150 
151 
152 

4. ครูท่ีปรึกษามีการจัดต้ังชุมนุมอยู่แล้ว และเปิดรับสมัครนักเรียนท่ีมีความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมนุม 

5. ครูท่ีปรึกษาและผู้เรียนร่วมกันจัดต้ังกิจกรรมชุมนุม ตามความสนใจของท้ังสองฝ่าย 
6. ผู้เรียนสามารถด าเนินกิจกรรมได้หลากหลายท้ังรูปแบบภายในหรือภายนอกห้องเรียน

และระยะเวลาการจัดกิจกรรม เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา แต่นักเรียนท่ีต้องการย้าย
ชุมนุมใหม่สามารถย้ายได้ในภาคเรียนท่ี 2 แต่นักเรียนต้องแจ้งครูท่ีปรึกษาชุมนุมท่ี
นักเรียนย้ายออกและหัวหน้ากิจกรรมชุมนุมรับทราบ 

7. ผู้เรียนมีการออกแบบประสบการณ์แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
8. ครูท่ีปรึกษากิจกรรมประเมินตามหลักเกณฑ์การประเมินชุมนุม 

 


