
 

 
 
 

แนวปฏิบัต ิกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ    ปกีารศึกษา 2563 

 

  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ก าหนดว่า 
นักเรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ชุมชนและสังคม กจิกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ต้องสง่เสริมให้นักเรยีนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ   โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้งความรูแ้ละ
คุณธรรมจริยธรรมจัดกิจกรรมโดยให้นักเรยีนคิดสร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์และบูรณา
การกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งหลากหลายรูปแบบเพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมในลักษณะจิต
อาสา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ดังน้ี 
  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
       2. เพ่ือให้ผู้เรียนออกแบบการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์อยา่งสร้างสรรค์ตามความถนัด
และความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
      3. เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
     4. เพ่ือให้ผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์จนเกดิคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจติสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมในลักษณะกิจการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมอาสาพัฒนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยนักเรยีนด าเนนิการดว้ยตนเองในลักษณะ
อาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดงีาม ความเสยีสละต่อสังคม และมีจติสาธารณะทั้งน้ีนักเรยีน
สามารถเลอืกจัดกิจกรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้ 
 1. จัดกจิกรรมภายในโรงเรยีน เป็นกจิกรรมที่นักเรียนและครูที่ปรึกษากิจกรรมร่วมกันวางแผนปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาในวิถีชีวิตของช้ันเรียนและโรงเรียนจนเกิดเป็นนิสัยในการสมัครใจท างานต่าง ๆเพ่ือ ประโยชน์
ของส่วนรวม    ซึ่งงานเหลา่นีจ้ะขยายขอบเขตจากใกล้ตัวไปสูส่ังคมที่อยู่ภายนอกได้ 
  



 2. จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรยีนได้รับการสนับสนุนให้ท ากิจกรรมดว้ยความ
สมัครใจที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม โดยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
  

  

ท้ังนีแ้นวการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ มีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี ้
 

 1. จัดกจิกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยนักเรียนสามารถจัดกจิกรรมหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการเรียนรู้ของแต่กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 2. จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่นักเรยีนน าเสนอการจัด 
กิจกรรมต่อโรงเรียน เพ่ือขอความเห็นชอบในการจัดท าโครงการหรือโครงงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมรีะยะเวลา
เร่ิมต้นและส้ินสุดที่ชัดเจน 
 3. จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมที่นักเรยีนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กับ
หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยนักเรยีนสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่นักเรยีนถนัดหรอืสนใจ 
 

เกณฑ์การผ่านกิจกรรม  
 1. นักเรยีนต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามกรอบเวลาในโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา ดังนี ้

กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

ภาคเรียนที่ 1 7  ชม. 7  ชม. 7  ชม. 10 ชม. 10 ชม. 10 ชม. 

ภาคเรียนที่ 2 8  ชม. 8  ชม. 8  ชม. 10 ชม. 10 ชม. 10 ชม. 

รวม 15 ชม. 15 ชม. 15 ชม. 20 ชม. 20 ชม. 20 ชม. 

 2. การประเมินผล จะมีผลการประเมิน เป็น “ผ่าน” และ “ไมผ่่าน” ดังนี ้ 
 -  ผ่าน  หมายถึง นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเวลา ปฏิบัตกิิจกรรม และมีผลงาน/ชิน้งาน   
            คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 - ไม่ผ่าน  หมายถึง นักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมไมค่รบตามเวลา ปฏิบัตกิิจกรรม หรือมีผลงาน/ชิน้งาน/  
           คุณลักษณะไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในกรณีที่นักเรยีนไมผ่่าน งานกิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
           สาธารณประโยชน์จะให้นักเรียนซ่อมเสริมการท ากิจกรรมให้ครบตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 
 



ค าชี้แจงการด าเนินกจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์
โรงเรียนเรยีนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ   ปีการศึกษา 2563 

  

ครูที่ปรึกษา (คุณครูประจ าชั้น) 
 1. ชีแ้จงการปฏบิัติกิจกรรม การบันทกึรายละเอียดกจิกรรม  หลักฐานการท ากิจกรรม  
 2. ให้ค าปรึกษา กระตุ้น และติดตามดูแลให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ  
 3. ตรวจสอบรายละเอียดการปฏบิัติและบันทกึกิจกรรมของนักเรียน เมื่อนักเรียนน าส่งรูปเล่ม 
 เมื่อถึงก าหนดส่ง (วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน  2563) 
 4. สรุปผลการท ากิจกรรมของนักเรียนลงในใบรายชื่อนักเรียน พร้อมเล่มกจิกรรมเพื่อสังคม
 และสาธารณประโยชนข์องนักเรียน น าส่งกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องพักครู อาคาร 15 ชั้น 4 
  ภายในวันพฤหัสบดท่ีี 5  พฤศจิกายน  2563 
  

การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
 ภาคเรียนที่ 1  ปฏิบัตกิจิกรรม   จ านวน  7   ชั่วโมง 
 ภาคเรียนที่ 2 ปฏิบัตกิจิกรรม   จ านวน  8   ชั่วโมง 
 

  รวม 15  ชั่วโมง 
 

การปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ภาคเรียนที่ 1  ปฏิบัตกิจิกรรม   จ านวน  10   ชั่วโมง 
 ภาคเรียนที่ 2 ปฏิบัตกิจิกรรม   จ านวน  10   ชั่วโมง 
 
  รวม 20  ชั่วโมง 
 

ครูที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม (คุณครูที่มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียน) 
 1. มอบหมายภาระงานตามความเหมาะสม 
 2. ลงบันทกึเวลาการปฏิบัตกิจิกรรมของนักเรียนในรูปเล่มของนักเรียน ครั้งละไมเ่กิน          
           1.30   ชั่วโมง (เวลาตามความเป็นจริง) 
 3. ลงชื่อรับรองการปฏบิัตกิจิกรรมของนักเรียน 
 4. รับรองผลการปฏบิัติกิจกรรมในกรณีเล่มนักเรียนหาย 
 

กรณนีักเรียนที่ร่วมโครงการหรอืกิจกรรม  การให้เวลาตามดุลพินิจของครูท่ีปรึกษาโครงการ/ 
กิจกรรม 



แนวการปฏิบัตแิละบันทกึกิจกรรมส าหรับนักเรียน 
1. นักเรียนดาวน์โหลดไฟล์รูปเล่ม “กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์” จากเวฟไซต์
โรงเรียน www.tup.ac.th 
2. นักเรียนรวมกลุ่มๆ ละไมเ่กนิ 5 คน ต้องเป็นกลุ่มท่ีเรียนวันเดียวกัน (กลุ่ม A , กลุ่ม B)   
3. นักเรียนวางแผนการปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัยและสถานการณ์สังคม 
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละครั้งให้นักเรียนบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกิจกรรมลงในฟอร์ม 
และน าให้ครูท่ีปรึกษากิจกรรมลงเวลาท่ีนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมพร้อมลงชื่อรับรองการปฏิบัติ
กิจกรรมของนักเรียน 
5. นักเรียนสามารถด าเนินกจิกรรมกันคุณครูท่านใดก็ได้ (คุณครูท่านนั้นจะเป็นท่ีปรึกษากิจกรรม) 
6. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์โดยมีจ านวนชั่วโมงครบตามท่ีก าหนด 
7. นักเรียนแสดงภาพถ่ายของนักเรียนขณะเข้าร่วมกิจกรรมในแบบบันทึกกิจกรรม โดยไมจ่ ากัด
รูปแบบ สามารถน าเสนอได้หลากหลายตามความคดิสร้างสรรค์ของนักเรียนเอง 
8. นักเรียนบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบทุกหัวข้อ 
9. นักเรียนส่งเล่มบันทึกสรุปการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ให้กับคุณครู
ประจ าชัน้ ในจันทร์ ท่ี  2 และ วันอังคารท่ี 3 พฤศจิกายน  2563  
  
หมายเหตุ :  นักเรียนจะต้องส่งรูปเล่มกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียน   
                  ละ 1 ครั้ง โดยจ านวนการปฏิบัติต้องไม่น้อยกว่าช่ัวโมงท่ีก าหนดให้ในแต่ละ 
                  ภาคเรียน  
  
    

  
 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



 

               ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนา/จิตสาธารณะ  ได้แก่ 
 
1. กิจกรรมน้ าใจให้ครู  เช่น อาสาช่วยเหลืองานจากคุณครูมอบหมาย นอกเวลาเรยีน    
 เวลาครั้งละไม่เกนิ  1  ชั่วโมง 30 นาที  (ตามเวลาที่ปฏิบัตจิริง) 
2. กจิกรรมจิตอาสาการให้ความรู้ สอนการบ้านน้องในโรงเรยีน (เฉพาะ ม.ปลาย)     
 เวลาครั้งละไม่เกนิ  1  ชั่วโมง 
3. กจิกรรมเสริมก าลังใจ เช่น บรจิาคช่วยเหลือบ้านพักคนชรา   เด็กก าพร้า คนตาบอดเป็นต้น    
 เวลาครั้งละไม่เกนิ  4  ชั่วโมง 
4. กจิกรรมพัฒนาสถานที่ราชการ ชุมชน ศาสนสถาน เช่น วัด  มัสยิด  โรงเรยีน     
โรงพยาบาล  เป็นต้น 
 เวลาครั้งละไม่เกนิ  2  ชั่วโมง 
5. กจิกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าชุมชน ปลูกป่าชายเลน   
ปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ   
 เวลาขึ้นอยู่ในดุลยพนิจิของครูที่ปรึกษาโครงการ (ม.4) 
6. โครงการปันน้ าใจสู่โรงเรยีนน้อง   
    โครงการเตรยีมพัฒน์รักษ์สิ่งแวดล้อม  
    กิจกรรมกองร้อยพเิศษ สารวัตรนักเรยีน   
    นักเรยีนฝึกปฏิบัตงิานโสตทัศนศึกษา   
    นักเรยีนวงโยธวาทิต   
    กิจกรรมกฬีาระหว่างคณะ (ม.5) 
 เวลาขึ้นอยู่ในดุลยพนิจิของครูที่ปรึกษาโครงการ 
 

ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนา/จิตสาธารณะ  


