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ผลการประเมินกิจกรรมจิตอาสาเพือ่สังคมและสาธารณะประโยชน์ 



คำอธิบาย 
ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
กิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียน ไดแก 

1. การบำเพ็ญประโยชนในคาบเรียนกิจกรรม 4 เหลา ควรเวนระยะหาง                

ตามมาตรการความปลอดภัย และ ลางมือใหสะอาดทุกครั้งหลังทำกิจกรรม

เรียบรอย นับจำนวน 1 ชั่วโมง 

2. ประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช โดยใหนักเรียนเลือกประดิษฐสิ่งใดก็ไดและ

สามารถใชไดจริง  นำไปใหครูที่ปรึกษาประจำชั้นตรวจสอบสิ่งประดิษฐเพ่ือ

รับรองวาไดปฏิบัติและใชไดจริง นับจำนวน 1 ชั่วโมง 

3. กิจกรรมอื่น ๆ เชน อาสาชวยครูในการทำกิจกรรมตาง ๆ ขณะที ่อยู ใน

โรงเรียน หรือกิจกรรมที่แสดงถึงความมีจิตอาสาตามดุลพินิจของผูด ูแล            

ที่ไมเสี่ยงตอการติดเชื้อ COVID – 19 และใหอยูภายใตมาตรการการรักษา

ความปลอดภัยในสถานการณการแพรระบาดของCOVID – 19 

นับจำนวน 3 ชั่วโมง 

4. โดยทุก ๆ กิจกรรมขอใหครูท่ีปรึกษาประจำช้ัน เนนย้ำใหนักเรียนทำกิจกรรม

รายบุคคล งดการทำกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมที่ตองรวมตัวกันทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน 

หมายเหตุ หากครูที่ปรึกษาประจำชั้นและนักเรียนมีความสนใจทำกิจกรรมจิต

อาสาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ีกลาวมาขางตน สามารถทำกิจกรรมนั้น ๆ 

ได แตตองอยูภายใตมาตรการการรักษาความปลอดภัยและปองกันตัวเอง           

ในสถานการณการแพรระบาดของ COVID – 19   

กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียน เชน การชวยเหลือผูปกครองในการทำงานบานตาง ๆ 

หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสม ไมมีการรวมตัวกัน และไมเสี ่ยงตอสถานการณ          

การแพรระบาดของ COVID – 19   

หมายเหตุ กิจกรรมจิตอาสาภายนอกโรงเรียนตองอยู ในความดูแลของผู ปกครอง             

และควรปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา             

2019 (COVID-19) 

บัญชีรายรับ-รายจาย 

วันท่ี รายการ รายรับ รายจาย หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 
แบบบันทึกกจิกรรมจิตอาสา 
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2. กิจกรรมภายนอกโรงเรียน 

 
วัน/

เดือน/ป 
กิจกรรม จำนวน

ชั่วโมง 
ผลการปฏิบัติ ผูรับรอง 
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