
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
“การจัดกิจกรรมเพือ่สร้างจิตสาธารณะแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน” 
 
1. ความส าคัญและความเป็นมา  

            การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการท่ีบุคคลเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุน ท าประโยชน์ในเรื่องต่างๆ โดย
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การบริหารงาน การช่วยเหลือและท าประโยชน์ และการรับผิดชอบร่วมกัน 
การบริหารการมีส่วนร่วมทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง ต้ังแต่การจัดท าแผนพัฒนา ท าแผนการเรียนการเรียน และการติดตามประเมินผล  เป็นการ
บริหารงานแบบผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วมมุ่งเนน้ให้ทุกคนร่วมวางแผน และปฏิบัติตามแผนได้จริง  มีเป้าหมาย
ของการปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นกับผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ซึ่งเป็นไปตามท่ีตกลงร่วมกัน 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชนและจิตอาสา การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 
และจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนและชุมชน ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสา โดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม โดยวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมจิต
สาธารณะของสถานศึกษา  เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นร่วมกนัออกแบบการจัด
กิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วม
รายงานผล พร้อมท้ังประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารและจิตสาธารณะ  

2.2 เพื่อสร้างความส านึกรับผิดชอบ 

2.3 เพื่อสร้างพลังความสามัคคี 

2.4 เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างท่ีดีใหสั้งคม 

3.กรอบแนวคิด 

แนวทางและความส าคัญของการมีจิตสาธารณะเพื่อให้เกิดในจิตส านึกของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญท่ีเราควรกระท า เพื่อสังคมท่ีน่าอยู่ต่อไป และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสังคม ส่งผลให้ การเมือง 
เศรษฐกิจ ศีลธรรมในสังคมนั้นดีขึ้น การท่ีมนุษย์ในสังคมจะแสดงออกซึ่งการมีจิตสาธารณะนั้นเป็นเรื่องท่ียาก 
หากไม่ได้รับการเล้ียงดูมาแบบส่งเสริมหรือเอื้อต่อการเกิดพฤติกรรมการมีจิตสาธารณะ สังคมก็จะเป็นไปแบบ
เห็นแก่ตัว คือ ตัวใครตัวมัน ไม่สนใจสังคมรอบข้างคิดแต่ประโยชน์แห่งตนเท่านั้น ชุมชนอ่อนแอ ขาดการ
พัฒนา เพราะต่างคนต่างอยู่ สภาพชุมชนมีสภาพเช่นไรก็ยังคงเช่นนั้น ไม่เกิดการพัฒนา และยิ่งนานไปก็มีแต่
เส่ือมทรุดลง อาชญากรรมในชุมชนอยู่ในระดับสูง ขาดศูนย์รวมจิตใจ ขาดผู้น าท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหา เพราะคน
ในชุมชนมองปัญหาของตัวเองเป็นเรื่องใหญ่ ขาดคนอาสาน าการพัฒนา เพราะกลัวเสียทรัพย์ กลัวเสียเวลา 
หรือกลัวเป็นท่ีครหาจากบุคคลอื่น ดังนั้น การศึกษาจิตสาธารณะเป็นความรับผิดชอบท่ีเกิดจากภายใน คือ 
ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้ส านึกตลอดจนคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอยู่ในจิตใจ และส่งผลมาสู่การกระท าภายนอก 
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น จะเห็นว่าเกิดจากการขาดจิตส านึกของคนส่วนรวมในสังคมเป็นส าคัญ จิตสาธารณะจึง
เป็นส่ิงส าคัญในสังคม เยาวชนต้องให้ความส าคัญและตระหนักในส่ิงนี้ความรับผิดชอบต่อตนเอง การจัด
กิจกรรมจิตสาธารณะ เพื่อ 



 
 
 
 

1. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

2. ให้ความส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบใน
การรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ท้ังต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

3. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่าง
หลีกเล่ียง ไม่ได้ ต้องช่วยกัน 

4. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าส่ังสอนในทุกศาสนาท่ีนับถือ สอนให้คนท า
ความดีท้ังส้ิน ถ้าปฏิบัติได้จะท าให้ตนเองมีความสุข นอกจานี้ยังก่อให้แกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วยท าให้
เราสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยตัวอย่างหลักธรรมทางศาสนาท่ีเกี่ยวข้องกับตนเอง 

4.วิธีการด าเนินงาน 

  วิทยาลัยได้พัฒนาจุดเน้นการด าเนินการท่ีสอดคล้องเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาของวิทยาลัยโดย
มีพันธกิจ และเป้าประสงค์  ดังนี้ 

พันธกิจท่ี 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทันต่อการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเพื่อความพร้อมสู่สากล 

3. สร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆในการจัดการศึกษา 

4. ส่งเสริมโครงงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอาชีพสู่ชุมชนและสังคม 

5. พัฒนาการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์   

1. ผู้จบการศึกษามีสมรรถนะ เป็นท่ียอมรับของตลาดแรงงาน 

2. ครูมีความเป็นมืออาชีพ 

3. บุคลากรมีความาเช่ียวชาญตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 

4.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ 

5. สถานศึกษามีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 

วิทยาลัยค านึงถึงงานจิตสาธารณะท่ีนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ท าแผนงาน โครงการ
กิจกรรมจิดอาสาร่วมกัน  ดังนี้ 

แผนงานฝ่ายวิชาการ 

เป็นการจัดกิจกรรมด้านวิชาชีพเพื่อบริการชุมชน ได้แก่ 

1.โครงการบริการชุมชน 

กิจกรรมบริการวิชาชีพให้กับชุมชน 



 
 
 
 

2.โครงการหลักสูตรระยะส้ัน 

 กิจกรรมบริการวิชาชีพหลักสูตรระยะให้กับชุมชน 

แผนงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  

เป็นพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และความเป็นพลเมือท่ีดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อเองแลสังคม 
ได้จัดโครงการ กิจกรรม  ดังนี้ 

1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

 กิจกรรมบริจาคโลหิต 

 กิจกรรมขับข่ีปลอดภัย 

2.โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

  กิจกรรมรักษาส่ิงแวดล้อมร่วมกับชุมชน 

 กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

3.โครงการวิ่งเพื่อการกุศล 

  กิจกรรมวิ่งเพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

 

5. ผลการด าเนินงาน 

 โครงการจิตอาสาท่ีประสบความส าเร็จท่ี นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น มีส่วนร่วม
ในการท าให้เกิดความส าเร็จ และภาคภูมิใจ ได้แก่ โครงการวิ่งเพื่อการกุศล  กิจกรรมวิ่งเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย 

6.บทเรียนท่ีจะได้รับ 

ทุกคนรู้จักท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม ตระหนกัเห็นความส าคัญและประโยชน์ในการช่วยเหลือส่วน
รวมทั้งครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน จังหวัด และประเทศ มีความสามัคคีปรองดอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น
วิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการท าความดีจิตอาสาของนักเรียน เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้ปกครองมีความสุขท่ีบุตรหลานมีวินัยในตนเอง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของพ่อแม่ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น
และส่วนรวม จึงสนใจ ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมของของวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอและเพิ่มจ านวนมากขึ้น 
จนเกิดเป็นความนิยมท่ีจะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนชุมชนรับรู้การด าเนินงานพฒันาคุณธรรมด้านจิต
อาสาในโรงเรียน ต่ืนตัว ให้ความร่วมมือช่วยเหลือท้ังด้านแรงงานและทุนทรัพย์ ในการพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

7.ภาคผนวก(ภาพประกอบ/อื่นท่ีเกี่ยวข้อง) 

  


