
ต�น

โรงเร�ยนบดินทรเดชา (สิงห� สิงหเสนี)

ป�การศึกษา

2565

แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

ม.ระดับ

ชื่อ……………………………… นามสกุล…………………………………
ชั้น ม. ……/…… เลขที่……. รหัสประจำตัว……………………………
ครูที่ปร�กษา 1. ………………………………….. 2. …………………………………….

ภาคเร�ยนที่         ผ�าน      ไม�ผ�าน
ลงช่ือ (ครูที่ปร�กษา) 1. ……………………………………

2. ……………………………………

1 ภาคเร�ยนที่         ผ�าน      ไม�ผ�าน
ลงช่ือ (ครูที่ปร�กษา) 1. ……………………………………

2. ……………………………………

2



ต�น แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

กิจกรรมเพ�่อสังคมและสาธารณประโยชน�

คำอธิบายรายวิชา 
          กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  มุงใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพ  พัฒนาอยางรอบดาน  เพื่อความเปนมนุษย    

ที่สมบูรณทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม เสริมสรางใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝงและ

สรางจิตสำนึกของการทำประโยชนเพื่อสังคม สามารถดูแลจัดการตนเองได และอยูรวมกับผูอื่นทุกสังคมอยางมีความสุข 

หลักการ 
         กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนเปนกิจกรรมที่ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ  โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  พัฒนาการทางสมอง เนนใหความสำคัญทั้งความรูและ 

คุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนคิด สรางสรรค ออกแบบกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนอยางหลากหลายรูปแบบ 

เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมในลักษณะจิตอาสา 

วัตถุประสงค                     
1. เพื่อใหผูเรียนบำเพ็ญตนใหเปนประโยชน ตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

2. เพื่อใหผูเรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชนอยางสรางสรรคตามความถนัดและ

ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร

3. เพื่อใหผูเรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. เพื่อใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนจนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

5. เพื่อใหผูเรียนมีจิตสาธารณะและใชเวลาวางใหเปนประโยชน



แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

กิจกรรมเพ�่อสังคมและสาธารณประโยชน�

ความหมายของ  “จิตอาสา” 
           จิตอาสา  หรือ  จิตสาธารณะ (public consciousness หรือ  Public mind) หมายถึง จิตสำนึกเพ่ือสวนรวม

เพราะคำวา “สาธารณะ” คือ สิ่งที่มิไดเปนของผูหนึ่งผูใด จิตสาธารณะจึงเปนความรูสึกถึงการเปนเจาของในสิ่งที่เปน

สาธารณะ ในสิทธิและหนาที่ที่จะดูแล และบำรุงรักษารวมกัน

           จิตอาสา  หรือ  มีจิตสาธารณะ” ยังหมายรวมถึง  จิตของคนที่รูจักความเสียสละ ความรวมมือ รวมใจในการ

ทำประโยชนเพ่ือสวนรวม จะชวยลดปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเปนหลักการในการดำเนิน

ชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม เชน การชวยกันดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยการไมท้ิงขยะ

ลงในแหลงน้ำ การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เชน โทรศัพทสาธารณะ หลอดไฟฟาที่ใหความสวางตามถนน หนทาง  

แมแตการประหยัดน้ำ ประปา หรือไฟฟา ที่เปนของสวนรวม  โดยใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ตลอดจนชวยกันดูแล

รักษา ใหความชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก หรือผูที่รองขอความชวยเหลือเทาที่จะทำได ตลอดจนรวมมือกระทำเพื่อไมให

เกิดปญหา หรือชวยกันแกปญหา แตตองไมขัดตอกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม

           ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของ จิตสำนึกทางสังคม หรือจิตสำนึกสาธารณะวา คือ การตระหนักรูและ

คำนึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคำนึงถึงผูอื่นที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดใหความหมายวา การรูจักเอาใจใสเปนธุระและเขารวมในเรื่องของ

สวนรวมท่ีเปนประโยชนตอประเทศชาติ มีความสำนึกและยึดม่ันในระบบคุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ละอายตอส่ิงผิด 

เนนความเรียบรอย ประหยัดและมีความสมดุลระหวางมนุษยกับธรรมชาติ         

           สรุป จิตอาสาหรือจิตสาธารณะ หรือจิตสำนึกสาธารณะ คือ จิตสำนึก (Conscious) เปนการตระหนักรูตัวหรือ

เปนจิตสวนที่รูตัว รูวาท าอะไร อยูที่ไหน เปนอยางไรขณะที่ตื่นอยูนั่นเอง 

           สวน คำวา สาธารณะ (Public) เปนการแสดงออกเพื่อสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทำประโยชนเพื่อ

สังคม ถาเปนสิ่งของก็ตองใชประโยชนรวมกัน 

           เมื่อนำสองคำมารวม หมายถึง การตระหนักรูตน ที่จะทำสิ่งใดเพื่อเห็น แกประโยชนสวนรวม 



แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

คำชี้แจง : กิจกรรมเพ�่อสังคมและสาธารณประโยชน�

ขั้นตอนการจัดทำเลมเอกสาร 

1. การติดรูปภาพหลักฐานการดำเนินกิจกรรม  1  ภาพ/ 1 กิจกรรม ตอเวลา  1  ชั่วโมง  

2. ภาคเรียนที่ 1 ใหทำกิจกรรม 8 ชั่วโมงและภาคเรียนที่ 2 ใหทำกิจกรรม  8  ชั่วโมง รวมเปน  16  ชม./ปการศึกษา

3. การลงรายละเอียดของกิจกรรมที่ดำเนินการพรอมลงชื่อนักเรียนและผูรับรองใหครบในเอกสารทุกหนา 

4. ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ

1. ใหนักเรียนรายงานการทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชนดวยภาพถายการทำกิจกรรมพรอม

เขียนคำบรรยายใตภาพ หรือเขียนรายงานการทำกิจกรรม  

2. บันทึกการดำเนินงานกิจกรรม  1  กิจกรรม / 1  ภาพถาย

3. การทำกิจกรรม 1 กิจกรรม / คร้ัง  ใชเวลาไมเกิน  1 – 2  ช่ัวโมง

4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน จะตองมีช่ัวโมงทำกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน

จำนวน 45  ช่ัวโมง (3 ปการศึกษา)        

4.1 นักเรียนช้ัน ม.1  1 ปการศึกษา มีเวลาในการทำกิจกรรมรวม  16  ช่ัวโมง ตลอดปการศึกษา         

4.2 นักเรียนช้ัน ม.2  1 ปการศึกษา มีเวลาในการทำกิจกรรมรวม  16  ช่ัวโมง ตลอดปการศึกษา   

4.3 นักเรียนช้ัน ม.3  1 ปการศึกษา มีเวลาในการทำกิจกรรมรวม  16  ช่ัวโมง ตลอดปการศึกษา         

5. ใหนักเรียนสงสมุดรายงานการทำกิจกรรม  ใหครูท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง

6. ผลการประเมิน  ผาน  (ผ) /ไมผาน  (มผ)  โดยบันทึกผลการประเมินในใบรายช่ือแนบหนาเอกสารหอง

7. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน มีผลตอการจบหรือไมจบการศึกษา ในระดับช้ันน้ันๆ

8. การแกไขผลการประเมิน  (มผ)  โดยการทำกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชนเทาน้ัน

หมายเหตุ 

          ใหนักเรียนรายงานการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชนดวยภาพถายการทำกิจกรรม  พรอมกับ

เขียนคำบรรยายใตภาพทุกภาพหรือเขียนรับรองการทำกิจกรรมฯ ของนักเรียนภายในกรอบรูปและมีผูรับรองการทำ

กิจกรรม ฯ ใหผู รับรองเซ็นชื่อทุกครั้งที่ทำกิจกรรมและหามเขียนเปนขอความหรือวาดรูปลงในกรอบรูปเด็ดขาด  

ขั้นตอนการสงเลมเอกสาร 

1. ใหนักเรียนสงเลมเอกสารครูที่ปรึกษาประจำหอง

2. การสงใหจัดเรียงลำดับเลขที่ประจำหองเรียน

3. นำใบรายชื่อเซ็นสงเอกสาร และสรุปจำนวนนักเรียนที่ผานและไมผาน พรอมครูที่ปรึกษาลงลายมือชื่อ ลงวันที่

4. ครูที่ปรึกษากรุณาเซ็นสงเลมเอกสารที่งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน



ปฏิทินกิจกรรมจ�ตอาสาและสาธารณประโยชน ์
ภาคเร�ยนที่ ..... ป�การศึกษา  …………… 

วัน/เดือน /ปี กิจกรรม ผู�รับรอง

แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

ครั้งท ี่

1 ...../......./25....

2 ...../......./25....

3 ...../......./25....

4 ...../......./25....

5 ...../......./25....

6 ...../......./25....

7 ...../......./25....

8 ...../......./25....



แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

บันทึกกิจกรรมครั้งที่ ………
วัน…………….ที่…………เดือน………………………..พ.ศ…………

เวลา………………….ถึง…………………… รวมเวลา……………ชั่วโมง

กิจกรรมที่ทำ……………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ทำกิจกรรม……………………………………………………………………………………………………

สิ�งที่ประทับใจในการทำกิจกรรม……………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………นักเร�ยน
   (……………………………………..)

ลงช่ือ…………………………………ผู�รับรอง
   (……………………………………..)

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ได�ทำกิจกรรมดังกล�าวเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว



แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

บันทึกกิจกรรมครั้งที่ ………
วัน…………….ที่…………เดือน………………………..พ.ศ…………

เวลา………………….ถึง…………………… รวมเวลา……………ชั่วโมง

กิจกรรมที่ทำ……………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ทำกิจกรรม……………………………………………………………………………………………………

สิ�งที่ประทับใจในการทำกิจกรรม……………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………นักเร�ยน
   (……………………………………..)

ลงช่ือ…………………………………ผู�รับรอง
   (……………………………………..)

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ได�ทำกิจกรรมดังกล�าวเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว



แบบบันทึก
กิจกรรมเพ�่อสังคม

และสาธารณประโยชน�

บันทึกกิจกรรมครั้งที่ ………
วัน…………….ที่…………เดือน………………………..พ.ศ…………

เวลา………………….ถึง…………………… รวมเวลา……………ชั่วโมง

กิจกรรมที่ทำ……………………………………………………………………………………………………………

สถานที่ทำกิจกรรม……………………………………………………………………………………………………

สิ�งที่ประทับใจในการทำกิจกรรม……………………………………………………………………………………

ลงช่ือ…………………………………นักเร�ยน
   (……………………………………..)

ลงช่ือ…………………………………ผู�รับรอง
   (……………………………………..)

ข�าพเจ�าขอรับรองว�า ได�ทำกิจกรรมดังกล�าวเป�นที่เร�ยบร�อยแล�ว




