กลุ่มบริหารงานวิชาการ
(งานกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์ )
โรงเรียนบ่ อทองวงษ์ จันทร์ วิทยา
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557

ของ
ชื่อ....................................นามสกุล....................................
ชั้น.................. เลขที่.........
ลงชื่อ.................................................................................... ครู ผดู ้ ูแลกิจกรรม
ลงชื่อ.................................................................................... ครู ที่ปรึ กษานักเรี ยน

การพิจารณาของครู ผ้สู อน
ผ่าน

ไม่ ผ่าน

ลงชื่อ........................................
(
)
ครู ผ้สู อน

คาชี้แจงแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
บันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ แบ่งเป็ น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คาชี้แจงแบบ
บันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ส่วนที่ 2 แบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะ
ประโยชน์ และส่วนที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการบาเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม
2. เพือ่ ให้นกั เรี ยนสามารถดารงตนร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
4. เพือ่ เป็ นหลักฐานในการพิจารณาเกณฑ์การจบหลักสูตรของนักเรี ยน
แนวปฏิบัติของการบันทึกแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
ส่ วนที่ 1 ผูเ้ กี่ยวข้อง นักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง ศึกษารายละเอียดในแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่
สังคมและสาธารณประโยชน์ เพือ่ ให้การปฏิบตั ิกิจกรรมเป็ นไปในแนวเดียวกัน
ส่ วนที่ 2 สาหรับนักเรี ยนบันทึกข้อมูลแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณ
ประโยชน์ ด้วยตนเอง
ส่ วนที่ 3 สาหรับครู ผสู ้ อน ครู ผดู ้ ูแลกิจกรรม ครู ที่ปรึ กษา หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ได้
ประเมินผล และแสดงความคิดเห็นจากการได้พจิ ารณา
บทบาทของผู้เกี่ยวข้ อง
1. นักเรียน
- บันทึกแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ตาม ข้อเท็จจริ ง
ด้วยลายมือของตนเอง หากมีภาพประกอบให้แนบมาพร้อมแบบบันทึก
- นาแบบบันทึกแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ให้
ผูป้ กครองนักเรี ยนหรื อผูร้ ับมอบอานาจ ลงลายมือชื่อหลังจากการบันทึกทุกครั้ง
- นาบันทึกส่งครู ผสู ้ อน ครู ผดู ้ ูแลกิจกรรม ครู ที่ปรึ กษา หรื อ ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
เพือ่ การติดตาม ประเมินผล
- แบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ใช้ประกอบการตัดสิน
ผลการปฏิบตั ิตามหลักสูตร ควรดูแลรักษาไม่ให้เกิดการชารุ ดหรื อสูญหาย

2. ครู ผู้สอน ครู ผู้ดูแลกิจกรรม หรือ ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
- ส่งเสริ มการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ในรู ปแบบต่างๆ
ที่โรงเรี ยนได้จดั ขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมร่ วมกับนักเรี ยนในห้องเรี ยน
- ให้คาชี้แนะแก่นกั เรี ยนในการจัดทาแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณ
ประโยชน์
- นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดทาแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของนักเรี ยนเป็ นระยะ
3. ผู้ปกครอง
- ส่งเสริ มการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ในรู ปแบบต่างๆ
- เป็ นกาลังใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมของนักเรี ยน
- ให้ขอ้ เสนอแนะ ตรวจสอบ กิจกรรมที่นกั เรี ยนปฏิบตั ิ
- ให้ความคิดเห็นเพือ่ เสริ มสร้างกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
- ให้ขอ้ เสนอแนะกับทางโรงเรี ยนในการจัดกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณ
ประโยชน์
4. ครู ที่ปรึกษา
- ส่งเสริ มการปฏิบตั ิกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ ในรู ปแบบต่างๆ
ที่โรงเรี ยนได้จดั ขึ้น รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมร่ วมกับนักเรี ยนในห้องเรี ยน
- นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดทาแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของนักเรี ยนเป็ นปั จจุบนั
- สารวจ แนะแนวทางแก้ปัญหาให้ผเู ้ รี ยนผ่านวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสาธารณประโยชน์
- ใช้วธิ ีการที่หลากหลาย เช่น ตามสภาพจริ ง การแสดงผลงาน / ผลผลิต จาก
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
- ดูแลผูเ้ รี ยนให้เข้าร่ วมกิจกรรม อย่ างน้ อย 10 ชัว่ โมงใน 1 ภาคเรี ยน
- หากผูเ้ รี ยนไม่ผา่ นการประเมิน (มผ) ให้ครู ที่ปรึ กษาดาเนินการซ่อม เพือ่ ให้
ผูเ้ รี ยนผ่าน (ผ) การประเมินกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
- จัดทาแบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ และรายงานผลการ
จัดกิจกรรม รายภาคเรียน สาหรับทุกระดับชั้น

แบบบันทึกกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
วันที่..........เดือน.................พ.ศ. ............
เวลา............................. ......

กิจกรรมครั้งที่................................
สถานที่...........................................

บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ผลของการปฏิบัติกิจกรรม (พร้ อมภาพประกอบกิจกรรม)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ความคิดเห็นของนักเรียนต่ อการปฏิบัติกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติกิจกรรมนี้สอดคล้ องกับสมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใด
(เลือกได้ มากกว่ า1 ข้ อ)
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(
(
(
(
(

) ความสามารถในการสื่ อสาร
) ความสามารถในการคิด
) ความสามรถในการแก้ปัญหา
) ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

(
(
(
(

)รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
) มีวินยั
) อยูอ่ ย่างพอเพียง
) รักความเป็ นไทย

(
(
(
(

) ซื่อสัตย์ สุ จริ ต
) ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
) มุ่งมัน่ ในการทางาน
) มีจิตสาธารณะ

ความคิดเห็นของครู ผู้ดูแลการปฏิบัติกิจกรรม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................. ครู ผดู ้ ูแลกิจกรรม

การวางแผนกิจการปฏิบัติกจิ กรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
ชิ่อ - สกุล..........................................................................................................ชั้น.......... / ........
ที่

วันที่

ชื่อกิจกรรม

สถานที่

จานวน
ชัว่ โมง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลงชื่อ ................................................. นักเรี ยนผูท้ ากิจกรรม

ลายเซ็น
ผูร้ ับรอง

กิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณะประโยชน์
ภาคเรียนที่ 1 / 2557
1. ให้นกั เรี ยน รายงานผลกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี 2557 (รายบุคคล)
กาหนด 10 ชัว่ โมง
2. ส่งรายงานผลกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี 2557 โดยส่งที่ครู ผสู ้ อน
ของตนเอง
3. กาหนดส่งรายงานผลกิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์ ภาคเรี ยนที่ 1 ปี 2557 ภายในวันที่
20 กันยายน 2557
4. นักเรี ยนสามารถทากิจกรรมร่ วมกับเพือ่ นได้แต่ตอ้ งทารายงานผลกิจกรรมแยกเป็ นรายบุคคล
5. การปฏิบตั ิกิจกรรมนักเรี ยนจะต้องทารายงานผลการทากิจกรรม 1 รายงานผล ต่อ 1 กิจกรรม และมี
การลงชื่อผูร้ ับรองการทากิจกรรมทุกครั้ง
6. ในการรายงานผลกิจกรรม ต้องมีรูป ก่อนทา ขณะทา และหลังทา ทุกครั้งในการรายงานผลกิจกรรม
7. หลังทากิจกรรมทุกครั้งต้องมีการประเมินผล กิจกรรมนั้นๆ
8. รายงานผลการทากิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์ ใช้ประกอบการตัดสินผลการปฏิบตั ิ
ตามหลักสูตร ควรจัดทาเป็ นระเบียนอย่างเรี ยบร้อยและตรงตามแบบแผนที่กาหนด
หมายเหตุ
1. คนที่ไม่ผา่ นกิจกรรมต้องทากิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์จานวน 2 วัน ในช่วงปิ ดเทอม
2. กิจกรรมที่สามารถทาได้
3.1 งาน big cleaning day
3.2 งานสาธารณะประโยชน์
3.3 งานเพือ่ ห้องโฮมรู ม
3.4 งานช่วยเหลืออาจารย์ภายในโรงเรี ยน
3.5 งานอื่นๆ

แบบประเมินการกิจกรรมเพือ่ สั งคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรม.......................................................
อันดับ

รายงานการประเมิน

1.

ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการทากิจกรรม
เพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์
ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพือ่ หารื อเกี่ยวกับการทากิจกรรม
ผูเ้ รี ยนมีการเตรี ยมความพร้อม เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ในการทา
กิจกรรมก่อนปฏิบตั ิกิจกรรม
ผูเ้ รี ยนกาหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง
ผูเ้ รี ยนกาหนดเป้ าหมายในการทากิจกรรม
ผูเ้ รี ยนมีการวางแผนและดาเนินการตามแผน
ผูเ้ รี ยนมีการบันทึกเกี่ยวกับการทากิจกรรม
ผูเ้ รี ยนพบครู ที่ปรึ กษาเพือ่ ขอร้องให้ประเมินผลการทางานของตน
ผูเ้ รี ยนจัดทารายงานการปฏิบตั ิการภายหลังการทากิจกรรม
ผูเ้ รี ยนมีการพูดคุยถึงปั ญหาและอุปสรรค์ภายหลังการทากิจกรรม
และหาทางแก้ไข

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ปฏิบตั ิ

ไม่
ปฏิบตั ิ

ความคิดเห็น และ ข้ อเสนอแนะ

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

ลงชื่อ ................................................. นักเรี ยนผูท้ ากิจกรรม

รูปก่ อนทา
รูปขณะทา

รูปหลังทา

