
 

ภาคเรียนที่ 1 
จำนวนชั่วโมงรวมภายในโรงเรียน    ...................................ชั่วโมง 
จำนวนชั่วโมงรวมภายนอกโรงเรียน  ..................................ชั่วโมง 
รวม                 ..................................ชั่วโมง 
ผลการประเมินกิจกรรม         ผ่าน              ไม่ผ่าน 
ลงช่ือ ...................................................  ครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน 
ลงช่ือ ...................................................  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 
ลงช่ือ ...................................................  หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
ภาคเรียนที่ 2 
จำนวนชั่วโมงรวมภายในโรงเรียน    ...................................ชั่วโมง 
จำนวนชั่วโมงรวมภายนอกโรงเรียน  ..................................ชั่วโมง 
รวม                ..................................ชั่วโมง 
ผลการประเมินกิจกรรม         ผ่าน              ไม่ผ่าน 
ลงช่ือ ...................................................  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 
ลงช่ือ ...................................................  ครูที่ปรึกษาประจำชั้น 
ลงช่ือ ...................................................  หัวหน้ากิจกรรมจิตอาสา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินกิจกรรมจิตอาสาเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 



คำอธิบาย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  

(COVID-19) 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

กิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน ได้แก ่
1. การบำเพ็ญประโยชน์ในคาบเรียนกิจกรรม 4 เหล่า ควรเว้นระยะห่าง                

ตามมาตรการความปลอดภัย และ ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังทำกิจกรรม
เรียบร้อย นับจำนวน 1 ชั่วโมง 

2. ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ โดยให้นักเรียนเลือกประดิษฐ์สิ่งใดก็ได้และ
สามารถใช้ได้จริง  นำไปให้ครูประจำชั้นตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์เพื่อรบัรองวา่ได้
ปฏิบัติและใช้ได้จริง นับจำนวน 1 ชั่วโมง 

3. กิจกรรมอื่น ๆ เช่น อาสาช่วยครูในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ขณะที ่อยู ่ใน
โรงเรียน หรือกิจกรรมที่แสดงถึงความมีจิตอาสาตามดุลพินิจของผู้ด ูแล            
ที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID – 19 และให้อยู่ภายใต้มาตรการการรักษา
ความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID – 19 
นับจำนวน 3 ชั่วโมง 

4. โดยทุก ๆ กิจกรรมขอให้ครูประจำช้ัน เน้นย้ำให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบคุคล      
งดการทำกิจกรรมกลุ ่มหรือกิจกรรมที ่ต ้องรวมตัวกันทั ้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

หมายเหตุ หากครูประจำชั้นและนักเรียนมีความสนใจทำกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ 
นอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น สามารถทำกิจกรรมนั้น ๆ ได้ แต่ต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยและป้องกันตัวเองในสถานการณ์             
การแพร่ระบาดของ COVID – 19   

กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียน เช่น การช่วยเหลือผู้ปกครองในการทำงานบ้านต่าง ๆ 
หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม ไม่มีการรวมตัวกัน และไม่เสี ่ยงต่อสถานการณ์          
การแพร่ระบาดของ COVID – 19   
หมายเหตุ กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียนต้องอยู ่ในความดูแลของผู ้ปกครอง             
และควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา             
สายพันธ ุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

บัญชีรายรับ-รายจ่าย 
วันที่ รายการ รายรับ รายจ่าย หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 
 

แบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสา 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

2. กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 
 

วัน/
เดือน/ป ี

กิจกรรม จำนวน
ชั่วโมง 

ผลการปฏิบัต ิ ผู้รับรอง 

 1............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 2............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 3............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 4............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 5............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสา 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

1. กิจกรรมภายในโรงเรียน 
 

วัน/
เดือน/ป ี

กิจกรรม จำนวน
ชั่วโมง 

ผลการปฏิบัต ิ ผู้รับรอง 

 1............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 2............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 3............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 4............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 5............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 

 

 

 



 
แบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสา 

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
2. กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

 
วัน/

เดือน/ป ี
กิจกรรม จำนวน

ชั่วโมง 
ผลการปฏิบัต ิ ผู้รับรอง 

 1............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 2............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 3............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 4............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 5............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสา 
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

1. กิจกรรมภายในโรงเรียน 
 

วัน/
เดือน/ป ี

กิจกรรม จำนวน
ชั่วโมง 

ผลการปฏิบัต ิ ผู้รับรอง 

 1............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 2............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 3............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 4............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 

 5............................... 
................................. 
.................................. 
……………………………. 

 ................................ 
................................. 
.................................. 
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