
 

 

4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

 คําอธิบาย 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ และจิต

อาสา โดยการมีสวนรวมของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน และสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีจิต

อาสาโดยใช วิชาชีพสรางประโยชนใหกับชุมชนและสังคม    

การประเมิน 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการชุ

 มชน 

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ

วิชาการ  

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมบริการ

วิชาชีพ  

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูเรียนเขารวมกิจกรรมจิตอาสา  

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

การตรวจสอบขอมูล 

1. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการชุมชนของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  

2. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  

3. ผลการเขารวมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียน  

4. ผลการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศกึษา และผูเรียน  

5. การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

  



 

 

เกณฑการประเมิน 

นําผลการประเมินมาเทียบกับเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

ผลการประเมิน คาคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ขอ 5 ยอดเยี่ยม 

มีผลการประเมิน 4 ขอ 4 ดีเลิศ 

มีผลการประเมิน 3 ขอ 3 ด ี

มีผลการประเมิน 2 ขอ 2 ปานกลาง 

มีผลการประเมิน 1 ขอ 1 กําลังพัฒนา 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้  

  นายเกียรติศักดิ์ คนธสิงห 

ทีมงานผูรับผิดชอบตวับงชี ้

1. นายเกียรติศักดิ์  คนธสิงห 

2. นายธิราวุฒิ   ปญญาแปง 

3. นางสาวรุงนภา  ชาญเชี่ยว 

4. นางสาวภาวรินท  นักธรรมา 

5. นายสุริยะ  จันทรสุข 

  



 

 

สรุปผลตัวบงชี้ที่ 4.3 

ประเด็นการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมบริการชุมชน  

มี  

2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมบริการวิชาการ  

ม ี

3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมบริการวิชาชีพ  

ม ี

4. สถานศึกษาจัดกิจกรรมใหผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมจิตอาสา  

ม ี

5. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของ

สถานศึกษา 

ม ี

 

มีผลการประเมิน 5 ขอ  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  คาคะแนน 5 

 

การบริการชุมชนและจิตอาสา ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เชิงปริมาณ   :  จํานวนกิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา        

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา                                       

 ผลสะทอน    :  องคกร หนวยงานภายนอก หรือผูมีสวนเก่ียวของใหการยอมรับยกยองสถานศึกษา 

                              ในการใหบริการชุมชนและจิตอาสา   

การบริการชุมชนและจติอาสา ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

เชิงปริมาณ   :  กิจกรรมในการบริการชุมชนและจิตอาสา  รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 โครงการ 

 กิจกรรมบริการชุมชน 

1. โครงการลูกเสือวิสามัญบริการสังคม 

 กิจกรรมบริการวิชาการ 

1. โครงการบริการวิชาการสรางวินัยทางการเงิน 

 กิจกรรมบริการวิชาชีพ 

1. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือทําประโยชนตอชุมชน (Fixit center) 

 กิจกรรมจิตอาสา 

1. โครงการรด.จิตอาสา 

 การใชนวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา   

1. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 



 

 

 เชิงคุณภาพ  :  ผลการประเมิน และกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 5 โครงการ 

ลําดับ ชื่อโครงการ ผลการประเมินกิจกรรม เกณฑคุณภาพ 

1. โครงการลูกเสือวิสามัญบริการสังคม ระดับ  4.70 ดีมาก 

2. โครงการบริการวิชาการสรางวินัยทาง

การเงิน 

ระดับ  4.85 ดีมาก 

3. โครงการบริการวิชาการวิชาชีพหรือ

ทําประโยชนตอชุมชน (Fixit center) 

ระดับ  4.67 ดีมาก 

4. โครงการรด.จิตอาสา ระดับ  4.75 ดีมาก 

5. โครงการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุน

ใหม 

ระดับ  4.64 ดีมาก 

สรุปผลการประเมินภาพรวม ระดับ 4.72 ดีมาก 

จากสรุปผลการทําโครงการบริการชุมชนและจิตอาสา จํานวน 5 โครงการ มีผลการประเมิน

โครงการอยูในระดับ 4.75 อยูในเกณฑคุณภาพ ดีมาก 

ผลสะทอน  

วิทยาลัยไดสรางชุมชนสังคมแหงการเรียนรูในการทําโครงการบริการชุมชนตาง ๆ โดยการ

ระดม   ความคิดเห็นตั้งแตระดับผูบริหาร หัวหนาสาขางาน ครูผูรับผิดชอบโครงการ เพ่ือออกแบบ

ลักษณะกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในโครงการรวมกับชุมชน โดยไดนําเอาขอสรุปการทําโครงการบริการ

ชุมชนที่สําคัญในครั้งกอน ๆ มาเปนบรรทัดฐานในการออกแบบกิจกรรมในโครงการใหตอบโจทยกับ

ความตองการในการบริการชุมชนและออกแบบกระบวนการที่มุงเนนการบมเพาะผูเรียนใหมีนิสัยรัก

การเรียนรู ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของการเรียนรู มีนิสัยรักการเรียนรูตลอดชีวิต         

สนใจและใฝหาความรูอยางสม่ําเสมอ สามารถเรียนรูจากประสบการณที่หลากหลายและใชความรู

และทักษะความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมโดยรวม โดยรวมมือกันระหวางสถานศึกษาเปนประจําทุกป ซึ่งเห็นผลสะทอนไดจากการ     

ที่วิทยาลัยไดรวมจัดกิจกรรมกับชุมชนมาอยางตอเนื่อง อาทิเชนเทศบาลตําบลเชิงดอย เทศบาลตําบล

หนองไคร เทศบาลตําบลหนองปาคั่ง เทศบาลเมืองแมโจ 

  



 

 

จุดเดน 

1. สถานศึกษามีแผนงานในการใหบริการวิชาการตอชุมชนและสังคมอยางครบถวนตาม

พันธกิจ มีโครงการบริการวิชาการใหแกชุมชนสังคมโดยสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

2. วิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณในการทําโครงการ 

3. ชุมชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของผูเรียนอยูในระดับดีมาก 

จุดควรพัฒนา 

1. ชวงเวลาในการดําเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลงปลอยตามความพรอมของสถานศึกษา

และชุมชน 

ขอเสนอแนะเพื่อการพฒันา 

1. การวางแผนในการบริการชุมชมควรมีการกําหนดชวงระยะเวลาไวลวงหนา โดยการสรุป

กันทั้ง 2 ฝาย คือ วิทยาลัยและชุมชน เพ่ือใหการดําเนินโครงการเปนไปตามแผนงาน          

ที่กําหนดไว 


