
 
 

คู่มอืการลงกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 
(ชุมนุม/ชมรม/สาธารณะประโยชน์) 

 
 

จดัท ำโดย 
งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน 

โรงเรียนสุคนธีรวทิย ์
 
 
 
 

 



วธีิการด าเนินงาน 
1. ใหค้รูแต่ละท่ำนลงช่ือแจง้ขอเปิดสอนวชิำชุมนุมท่ีฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน ก่อนเปิดภำคเรียน 1 สัปดำห์ 
2. เจำ้หนำ้ท่ีรับรำยวชิำชุมนุมท่ีครูเปิดสอนไปกรอกลงในระบบเพื่อตั้งค่ำและทดสอบเบ้ืองตน้ และตั้งรหสัใหผู้ใ้ช ้
3. ครูท่ีเปิดชุมนุมทุกท่ำนจะตอ้งเขำ้อบรม ซกัซอ้ม วธีิกำรใชก้ำรลงทะเบียนชุมนุมผำ่นระบบวชิำเลือก ของ School ICT 

โดยใชเ้วลำอบรมประมำณ 1 ชัว่โมง รวมถึงมีกำรวำงแผนกำรเลือกชุมนุมโดยใหห้วัหนำ้กิจกรรมพฒันำผูเ้รียน
ก ำหนด (ครูท่ีเปิดชุมนุมจะตอ้งมีคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง กรณีท่ีไม่มีทำงเจำ้หนำ้ท่ีจะจดัท่ีลงทะเบียนให)้ 

4. คร้ังแรกท่ีพบกนัในรำยวชิำชุมนุมจะมีกำรปฐมนิเทศเร่ืองกิจกรรมชุมนุมและวธีิกำรเลือกชุมนุม คร้ังท่ี 2 ท่ีพบจะเป็น
กำรเลือกชุมนุม(แบบเก็บตก) 

- ระดบัประถมศึกษำเปิดใหเ้ลือกในวนัจนัทร์ท่ีต่อจำกกำรปฐมนิเทศ แต่จะเนน้ท่ีกำรลงทะเบียนกบัครู
ประจ ำชุมนุมในคร้ังท่ี 2 ท่ีพบกนั(ในวนัพุธ) 

- ระดบัมธัยมศึกษำจะเปิดใหเ้ลือกในวนัพุธท่ีต่อจำกกำรปฐมนิเทศ ไปจนถึงกำรลงทะเบียนกบัครูประจ ำ
ชุมนุมในคร้ังท่ี 2 ท่ีพบกนั(ในวนัศุกร์) 

5. เม่ือส้ินสุดกำรเลือกชุมนุมแลว้ครูตอ้งพิมพใ์บรำยช่ือส่งท่ีฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน 1 ชุด (ภำยในสัปดำห์ท่ี 2 ของภำคเรียน) 
6. ครูผูส้อนตอ้งท ำกำรปฐมนิเทศภำยในชุมนุมอีกคร้ัง เลือกตั้งคณะกรรมเขียน เขียนร่ำงวตัถุประสงคโ์ดยโหลดไฟล์

จำกหนำ้เวบ็ไซตโ์รงเรียน 
7. ในระหวำ่งภำคเรียนครูผูส้อนจะตอ้งบนัทึกเวลำเรียน ประเมินผลกำรเขำ้ชุมนุม และตอ้งลงช่ือในสมุดบนัทึก

กิจกรรมพฒันำผูเ้รียนของนกัเรียนแต่ละคนดว้ย 
8. กำรเลือกชุมนุมน้ีถือเป็นกำรเลือกสถำนท่ีประจ ำส ำหรับกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ดว้ย ดงันั้นครูประจ ำชุมนุม

จะตอ้งลงช่ือและควบคุมกำรบ ำเพญ็ประโยชน์ (นอกเวลำเรียน/ชุมนุม) ใหค้รบถว้นดว้ย โดยหำกอยูใ่นสถำนท่ีท่ีไม่
สำมำรถท ำไดใ้หค้รูประจ ำชุมนุมนดัหมำยตำมดุลพินิจ 

9. กิจกรรมท่ีเลือกทั้งหมดจะใชต้ลอดปีกำรศึกษำทั้งประถมและมธัยม กรณียบุชุมนุมเปล่ียนหรือยำ้ยชุมนุมในภำคเรียน
ท่ี 2 ขอใหติ้ดต่อขอค ำปรึกษำจำกฝ่ำยกิจกำรนกัเรียน แต่กำรประเมินผลและส่งเล่มในระดบัมธัยมศึกษำขอใหส่้งเป็น
รำยภำคเรียน 

10. ระดบัมธัยมศึกษำเม่ือส้ินภำคเรียนนั้นครูผูส้อนวชิำชุมนุมตอ้งท ำเอกสำรเป็นรูปเล่มส่งฝ่ำยกิจกำรนกัเรียนประกอบ
ไปดว้ย 

- ปกหนำ้  
- รำยละเอียด/หลกักำรและเหตุผล/วตัถุประสงค์กิจกรรมชุมนุม คณะกรรมกำรและสมำชิกชุมนุม 
- ก ำหนดกำรของชุมนุม 
- รำยช่ือนกัเรียน พร้อมลำยมือช่ือ (พิมพไ์ดจ้ำกระบบ) 
- ใบเช็คเวลำเรียน  
- ใบสรุปผลกำรประเมินผำ่นกิจกรรมชุมนุม / สำธำรณะประโยชน์  
- แนบภำพกิจกรรมอยำ่งนอ้ย 4 ภำพ  
(ระดบัประถมศึกษำจะส่งเม่ือส้ินปีกำรศึกษำ แต่จะขอดูควำมคืบหนำ้เม่ือส้ินภำคเรียนท่ี 1) 

 
 



ช่ือชุมนุม............................................................................................................... 
ระดับช้ันทีเ่ปิด....................................................................................................... 
สถานทีก่จิกรรม.................................................................................................... 
จ านวนสมาชิกทีรั่บได้..........................................คน 
สถานทีท่ีร่่วมบ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ประจ า............................................................ 
ครูทีป่รึกษา 

1. ................................................................................................................ 
2. ................................................................................................................ 

วตัถุประสงค์ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................................................. 
5. ............................................................................................................................................................. 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
4. ............................................................................................................................................................. 
5. ............................................................................................................................................................. 

ประธาน   ................................................................................ ชั้น ..................... 
รองประธาน  ................................................................................ ชั้น ..................... 
เลขานุการ  ................................................................................ ชั้น ..................... 
เหรัญญกิ  ................................................................................ ชั้น ..................... 
คณะกรรมการ 1  ................................................................................ ชั้น ..................... 
คณะกรรมการ 2  ................................................................................ ชั้น ..................... 
คณะกรรมการ 3  ................................................................................ ชั้น ..................... 
คณะกรรมการ 4  ................................................................................ ชั้น ..................... 
 

ลงช่ือ............................................................ครูทีป่รึกษา 
 
 



ก าหนดการสอนชุมนุม/ชมรม....................................... ภาคเรียนที่..............ปีการศึกษา................. 
สัปดาห์ที ่ กจิกรรมทีด่ าเนินการ ผู้ด าเนินการ เวลาทีใ่ช้ (คาบ) 

1 ปฐมนิเทศกิจกรรมพฒันำผูเ้รียน (ชุมนุม/ชมรม) ครูมนตช์ยั มัน่วศิน 1 
2 เลือกกิจกรรมชุมนุม/ชมรมท่ีตนเองถนดั ครูท่ีเปิดชุมนุม 1 
3 ปฐมนิเทศชุมนุม/ชมรม เลือกคณะกรรมกำร นดัหมำย ครูท่ีปรึกษำ 1 
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

    
    

 
ลงช่ือ.........................................................ประธาน   ลงช่ือ........................................................รองประธาน 
 
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ   ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 
 
ลงช่ือ.........................................................กรรมการ   ลงช่ือ.........................................................กรรมการ 

 
ลงช่ือ...................................................................ครูทีป่รึกษา 
      (                                                                ) 

 



 
แบบรายงานกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

ชุมนุม/ชมรม.......................................................... 
สถานที่บ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ประจ า............................................... 
ระดบัช้ัน......................................................ปีการศึกษา................... 
สถานที่ปฏิบัติกจิกรรม..................................................................... 

 

ครูที่ปรึกษา 
1....................................................................................... 
2....................................................................................... 

 
ผลการประเมนิ 
สมำชิก.....................คน  

ผำ่นกิจกรรมชุมนุม....................คน ไม่ผำ่น......................คน 
ผำ่นกิจกรรมเพื่อสำธำรณะประโยชน.์...................คน ไม่ผำ่น......................คน 

 
ลงช่ือ.................................................................... 

(                                                  ) 
ครูทีป่รึกษา 

 
ลงช่ือ.................................................................... 
             ( นายมนต์ชัย     มัน่วศิน ) 
        หัวหน้าฝ่ายกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 



ใบเช็คเวลาเรียนกจิกรรมชุมนุม/ชมรม.....................................................................ครูผู้รับผดิชอบ................................... 
ท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ส 
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                    
31                    
32                    
33                    
34                    
35                    
36                    
37                    
38                    
39                    
40                    
41                    
42                    

 



สรุปผลการประเมินราย ชุมนุม/ชมรม........................................... สถานทีป่ฏิบัติสาธารณะประโยชน์...................... 

 กจิกรรมชุมนุม/ชมรม บ าเพญ็สาธารณะประโยชน์ หมายเหตุ 

ที่ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน  
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      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      



วธีิการใช้งานของครูกรณตีรวจสอบและลงทะเบียนนักเรียน 
**ครูตอ้งแน่ใจวำ่ Username ในระบบ School ICT ไดต้ั้ง Password แลว้** 
ขั้นตอนเฉพำะกำรลงทะเบียน 

1. เปิดเวบ็บรำวเซอร์ 
2. พิมพเ์ลข 192.168.200.11 ลงบนช่อง Address 
3. เลือก “ผูดู้แลระบบ” ใส่ username และ password ของงำน School ICT (อนัเดียวกบัท่ีกรอกคะแนน) 

  

4. เลือกกิจกรรมชุมนุม และเขำ้ เมนู “ลงทะเบียนแทนนกัเรียน(ลบ)” จำกนั้นเลือกระดบัชั้น และชุมนุมของตนเอง 
 

 

5. จำกนั้นสำมำรถเลือกห้องเรียนไดเ้ลย เพื่อเรียกช่ือนกัเรียนท่ีตอ้งกำรร่วมชุมนุม 
6. ครูสำมำรถพิมพร์ำยช่ือ รำยห้อง หรือรำยกิจกรรมไดจ้ำก เมนูดำ้นซำ้ย เพื่อน ำส่งฝ่ำยกิจกำรหรือใชง้ำนอ่ืน ๆ 

หมายเหตุ - ไม่อนุญาตให้ครูไปใช้งานในเมนูอืน่ ๆ ทางด้านซ้ายเพราะอาจเกดิความเสียหายกบัระบบ 
7. ในคร้ังต่อไปท่ีครูจะพิมพใ์บรำยช่ือสำมำรถเขำ้ใชง้ำนจำกงำนอำจำรยป์ระจ ำวชิำหนำ้เวบ็ไซตไ์ดเ้ลย 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการเลอืกผ่านเวบ็ไซต์ของนักเรียน 
เขำ้ผำ่นเวบ็ไซต ์www.sukhon.ac.th สังเกต ดำ้นซำ้ยเลือก เมนู กำรเลือกชุมนุม แลว้จะเกิดหนำ้ต่ำงให้เลือกระดบัชั้นท่ีเรียนอยู ่

 
 

 
เลอืกรายวชิากจิกรรม  โดยกดปุ่ม ลงทะเบียน 
 

 
 
 

ท าการลงทะเบียน  โดยใส่  Username (รหสัประจ ำตวันกัเรียน)  และ Password ท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบผลกำรเรียน  กดปุ่ม   
กรณีนกัเรียนยงัไม่มี Username และ Password  สำมำรถกำรขอ Username ไดโ้ดยกำรกดปุ่ม     และท ำตำมขั้นตอน 
กรณีนกัเรียนลืม  Password  สำมำรถกำรตรวจสอบ Password ไดโ้ดยกำรกดปุ่ม    และท ำตำมขั้นตอน 



 
 
เม่ือลงทะเบียนเรียบร้อย  จะท ำกำรแสดงรำยช่ือนกัเรียนทั้งหมดท่ีลงทะเบียนกิจกรรม นั้น ๆ นกัเรียนสำมำรถลงทะเบียนกิจกรรมได้
เพียง  1  กิจกรรมกรณีตอ้งกำรเปล่ียนกิจกรรม  ตอ้งท ำกำรลบกำรลงทะเบียน  โดยกำรกดปุ่ม  ลบ 

 
ใส่  Username (รหสัประจ ำตวันกัเรียน)  และ Password ท่ีใชใ้นกำรตรวจสอบผลกำรเรียน  และกดปุ่ม  

 


