
คูม่อืการท ากจิกรรมจติอาสา (Volunteer  Activities) 
 

หลกัการ 
   กจิกรรมจติอาสา (Volunteer  Activities)เป็นกิจกรรมที่ท าเพ่ือผู้อื่นหรือสังคมในลักษณะทีผู่้เรียนเป็นผู้ที่คิด
ออกแบบและด าเนินกิจกรรมน้ันด้วยตนเอง ด้วยความสมัครใจ  แสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อ
สังคม และการมีจติสาธารณะเพ่ือช่วยสร้างสรรค์สงัคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

วตัถปุระสงค ์
1.  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  
     สังคม และ ประเทศชาต ิ
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความถนัด 
    และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและมคุีณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรของโรงเรียน 
    ก าหนด 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

 

ขอบเขตในการท ากจิกรรม 
1. เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้เรียน 
2. เป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและผู้เรียนได้เรียนรู้จากการท ากิจกรรมน้ัน 
3. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนท าด้วยความสมัครใจ ลักษณะของกิจกรรมจะมี 2 แบบ คือ 

3.1 ผู้เรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ผู้อื่นจัดทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3.2 ผู้เรียนคิดและออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองแล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการกิจกรรมจิตอาสา 

4. เป็นกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ดังน้ี 
4.1 กิจจกรรมที่สะท้อนจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่  

4.1.1 กิจกรรมปัญญาภิวัฒน์ เป็นการใช้ความรู้ที่มีเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นมีความเจริญงอกงามทางปัญญา 
เช่น สอนหนังสือเด็กประถม ท าหนังสือเสียง  อ่านหนังสือให้คนตาบอด  ท าTik Tok ให้ความรู้ 
ฯลฯ   

4.1.2 กิจกรรมดูแล / ช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการท าให้บุคคลที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือผู้ที่ประสพภัย
พิบัติได้รับความสะดวกสบาย รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุข เช่น จัดกจิกรรมช่วยบ าบัดผู้ป่วย  
ดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้านพักคนชรา ช่วยงานที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กฯลฯ 

4.1.3 กิจกรรมบริการ เป็นการใช้สติปัญญาหรือแรงกายเพ่ือช่วยแก้ปัญหาหรืออ านวยความสะดวก
ให้กับบุคคลอื่น เช่น เป็นที่ปรึกษา / รับฟังปัญหาต่างๆ อาสาช่วยผู้ประสพภัย ช่วยจัดระบบ
การจราจรในโรงเรียน ฯลฯ 

4.1.4 กิจกรรมซ่อม / สร้าง เป็นการปรับปรุงหรือแก้ไขอุปกรณ์และสิ่งก่อสรา้งที่ช ารุดให้กลับมาใช้
งานได้เหมือนเดิม รวมถึงการสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดข้ึนด้วยวิธีต่างๆเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เช่น 
ซ่อมพัดลม ทาสีอาคาร สรา้งห้องสมุด ฯลฯ 



4.1.5 กิจกรรมแบ่งปันน้ าใจ เป็นการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองจัดกิจกรรมเพ่ือรวบรวม
สิ่งของหรือปัจจัยส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น แสดงดนตรีเพ่ือน าเงินไปบริจาค
ให้นักเรียนโรงเรียน ตชด.  น าสมุดเหลือใช้มาท าเป็นสมุดโน๊ตให้นักเรียนยากไร้ ฯลฯ 

4.1.6 อื่น ๆ 
4.2 กิจกรรมที่สะท้อนจติสาธารณะดา้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

4.2.1    กิจกรรมรกัสะอาด เป็นการดูแล บ ารุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ต่างๆให้สะอาด 
  สวยงาม เช่น กวาดเศษขยะเศษใบไม้ตามพ้ืน เชด็โต๊ะผนังที่มีรอยขีดเขียน การคัดแยกขยะ 
  ฯลฯ 

  4.2.2 กิจกรรมรักษ์โลก เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนา 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม เช่น การปลูกป่า การท าปะการังเทียม การ 
  รณรงค์เรื่องการเผาขยะ / เผาป่า ฯลฯ 

4.2.3    อื่น ๆ 
5. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนจะต้องมีที่ปรึกษา ซึ่งที่ปรึกษาอาจจะเป็นครูที่โรงเรียนหรือบุคคลภายนอก เช่น

ผู้ปกครอง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่นักเรียนจะท าจิตอาสา ฯลฯ 
 

ขั้นตอนการท ากจิกรรมจติอาสา 
1. นักเรียนศึกษา”คู่มือการท ากิจกรรมจิตอาสา” โดยดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิต

พัฒนา ฝ่ายมัธยม  
2. นักเรียนศึกษาและค้นหากิจกรรมที่สนใจส าหรับการท าจิตอาสาทั้งภายในและนอกโรงเรียนหรือคิดและ

ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเอง หากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับลักษณะงานจิตอาสา สามารถสอบถามได้ ที่ 
IG: stps.jitasa 

3. นักเรียนกรอกรายละเอียดของกิจกรรมใน”แบบค าร้องขอท ากิจกรรมจิตอาสา” ผา่น Google Form ได้ที่ 
หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม หรือ Link หน้า Bio IG: stps.jitasa  ซึ่งจะมีรายละเอียด
เกี่ยวกับ 

- ชื่อโครงการ 
- ประเภทกิจกรรม 
- ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- ระดับชั้น/ห้อง 
- จุดประสงค์ของกิจกรรม 
- ลักษณะกจิกรรม 
- สถานที่ในการท ากิจกรรม  
- ช่องทางการติดต่อกลับ email/เบอร์โทร 

4.   คณะกรรมการกจิกรรมจิตอาสาจะแจ้งผลการอนุมัติท ากิจกรรมทาง E-MAIL ของฝ่ายกจิกรรมจิตอาสา  
      และช่องทาง IG: stps.jitasaในเวลาไม่เกิน 3 วันท าการ  
5. การสรุปกจิกรรมจิตอาสาของนักเรียนมีรายละเอียดดังน้ี 



   5.1 กรณีนักเรียนปฏิบัติกจิกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน ในการปฏิบัติกจิกรรมแต่ละครั้งให้นักเรียน 
         ถ่ายภาพผลงานและการท างานของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการปฏิบัตกิิจกรรมลงใน 
         แบบฟอร์มที่ก าหนด และน าให้คณะกรรมการกิจกรรมจิตอาลงชื่อรับรองการปฏิบตัิกิจกรรมของ 
          นักเรียน 
  5.2 กรณีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้งให้ 
        นักเรียนถ่ายภาพผลงานและการท างานของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติ 
          กิจกรรมลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด และน าให้บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่นักเรียนติดต่อเพ่ือท ากิจกรรม 
                              จติอาลงชื่อรับรองการปฏิบัตกิิจกรรมของนักเรียน 
 6.  นักเรียนท ารายงานสรุปผลการท ากิจกรรมจติอาสา ซึ่งในรายงานควรจะสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนเป็นใคร  
          ไปท ากจิกรรมจิตอาสาที่ไหน ท าอะไรอย่างไร นักเรียนเรียนรู้อะไรจากการท ากิจกรรมน้ี การท ากิจกรรมของ 
                 นักเรียนจะส่งผลต่อสังคม ชุมชนและประเทศชาติอย่างไร และอื่น ๆตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ีนักเรียนสามารถ 
                 รายงานได้ในรูปแบบที่หลากหลายตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยส่งมาที่.E-mail :       
                  stps.studentaffairs@gmail.com ภายใน  1 สัปดาห์หลังจากท ากิจกรรม 
 7. นักเรียนสามารถตรวจสอบจ านวนชั่วโมงการท ากิจกรรมจิตอาสาผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสาธิตพัฒนา 
     ฝ่ายมัธยม หรือทาง IG : stps.jitasa 

 

การประเมนิผล 

 1. กจิกรรมจิตอาสามีผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” ดังน้ี 
 “ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมและมผีลงาน / ชิ้นงานรวมทั้งมีเวลาในการท ากิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนด คือ 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 45 ชั่วโมงต่อช่วงชั้น 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 60 ชั่วโมงต่อช่วงชั้น 
นักเรียนทุนโรงเรียนสาธิตพัฒนา ฝ่ายมัธยม มีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม 30 ชั่วโมงต่อป ี

“ไม่ผ่าน” หมายถึง ผู้เรียนมีผลงาน / ชิ้นงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือมีเวลาในการท ากิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์
ทีโ่รงเรียนก าหนด 

2. ในกรณีที่ผู้เรียนได้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน”กิจกรรมจติอาสา คณะกรรมการกิจกรรมจิตอาสา ตอ้งให้ผู้เรียน
ซ่อมเสริมการท ากจิกรรมให้ครบตามเกณฑ์ 

3. ผู้เรียนทีไ่ด้รับการประเมิน “ไม่ผ่าน” กิจกรรมจติอาสาภายในระยะเวลาที่โรงเรียนก าหนดจะถือวา่นักเรียนไม่
จบหลักสูตรในช่วงชั้นน้ันๆ คณะกรรมการกิจกรรมจิตอาสาจะพิจารณาให้นักเรียนแก้ไขผลการประเมินเป็นรายกรณี
ต่อไป 
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ภาคผนวก 
 
 



 
 
 

 
โรงเรยีนสาธติพัฒนา  ฝา่ยมธัยม 
แบบขออนมุตัทิ ากจิกรรมจติอาสา 

 

 ด้วย(ด.ช. ด.ญ. นาย น.ส.)..........................................................................ระดับชั้น...................ห้อง........
มีความประสงค์จะขอท ากิจกรรมจิตอาสา(ชื่อกิจกรรม).......................................................................................... 

  วันที่ ....................................................ระหว่างเวลา................................สถานที่................................................ 
  จดุประสงค์ของการท ากจิกรรม............................................................................................................................ 
   ชื่อที่ปรกึษา...................................................................................................................................................... 
ลักษณะกจิกรรมที่จะท า...................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
สิ่งที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ....................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
ช่องทางการติดต่อกลับ email/เบอร์โทร.………..................................................................................................... 
 
                                                                                                           ........................................................... 
                                                                                                                         ผู้ขออนุมัติท ากิจกรรมจติอาสา 
 
ผลการพิจารณา 
                        อนุมัต ิ     คณะกรรมการกิจกรรมจติอาสาจะติดต่อกับครูที่ปรึกษาเพ่ือร่วมกันก าหนดแนวทางใน
           การท ากิจกรรมของนักเรียนต่อไป 
            ไม่อนุมัติ   เน่ืองจาก...............................................................................................................  
                                                                                                           ........................................................... 
                                                                                                              ผู้แทนคณะกรรมการกิจกรรมจติอาสา 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงเรยีนสาธติพัฒนา  ฝา่ยมธัยม 
แบบบันทกึการท ากจิกรรมจติอาสา 

ท ากิจกรรมจติอาสาวันที่.........................................สถานที่.................................................................................. 
ลักษณะงานที่ท า................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
สิ่งที่ได้เรียนรู้...................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ผลทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนกับสังคม............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
                                                                                                           ........................................................... 
                                                                                                                         ผู้ท ากิจกรรมจิตอาสา 
 
เริ่มปฏิบัติงานเวลา..........................................สิ้นสุดเวลา............................................... รวมเวลา....................... 
ผลการปฏิบัติงาน.............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                           ........................................................... 
                                                                                                                         ผู้ดูแลการท ากิจกรรมจติอาสา 
 

(แนนรูปภาพกจิกรรมจติอาสา) 
 


