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รายชื่อผูเขารวม
กําหนดการจัดคายเรียนรูของเยาวชนและครูแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา ครั้งที่ 3

ข

บทนํา

การจัดคายการเรียนรูของเยาวชนและครูแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 3 ภายใตหัวขอ “มัธยมพันธุซา : สานพลังเครือขาย แบงปนการ
เรียนรู สรางสุขจากการให” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1) ถอดบทเรียนตัวอยางความสําเร็จของผูบริหาร ครู และนักเรียนแกนนําดานจิตอาสาในสถานศึกษา
สําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานดานจิตอาสาในสถานศึกษา
2) หนุนเสริมศักยภาพของครู และเยาวชนแกนนําจิตอาสา ใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจเรื่องจิต
อาสาในเชิงลึก
อันนําไปสูการนําความรูและประสบการณเรื่องจิตอาสาไปใชในชีวิตประจําวันไดอยาง
ตอเนื่อง
3) เชื่อมโยงการทํางานจิตอาสา และกอใหเกิดชุมชนนักปฏิบัติ หรือ “เครือขายครูและเยาวชนแกนนําจิต
อาสา” ในสถานศึกษาเดียวกัน และระหวางสถานศึกษา
4) ผลิตสื่อการเรียนรูเรื่อง “การพัฒนาเครือขายเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา” เพื่อสื่อสารกับสังคม
5) รวบรวมขอมูลความรู เครื่องมือ กระบวนการ และบทเรียนในการดําเนินงานของโครงการพัฒนา
เครือขายเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนาโครงการ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรตอยอดและพัฒนาเครือขายเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชนตอไป
สําหรับคายการเรียนรูค รั้งนี้ มีกลุมเปาหมาย ซึ่งไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียนแกนนํา เขารวมจํานวน
ทั้งสิ้น 90 คน แบงเปน ผูบริหารและครูแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา 10 โรงเรียนๆ ละ 3 คน จํานวน 30 คน และ
นักเรียนแกนนําจิตอาสาจาก 10 โรงเรียนๆ ละ 6 คน จํานวน 60 คน
ทั้งนี้วัตถุประสงคในสวนของการถอดบทเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามโรงเรียน และการนําความรูจากการ
แลกเปลี่ยนไปใชประโยชนในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของแตละโรงเรียน ทาง สถาบันเสริมเสริมการเรียนรูเพื่อชุมชน
เปนสุข ( สรส.) เปนผูร ับผิดชอบดําเนินงาน รวมถึงการสรุปสังเคราะหผลการประชุมเปนเอกสารเพื่อการเผยแพรตอไป
ที่สําคัญ นอกจากการถอดความรูและบทเรียนจากการทํางาน ตลอดจนการรวบรวมองคความรูด ังกลาวแลว ยังเปนการ
ฝกทักษะการเปนผูอํานวยการเรียนรูใหกับทีมงานผูรับผิดชอบโครงการ และคณะครูที่เขารวมเรียนรูอีกดวย
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ทั้งนี้กระบวนการของคายการเรียนรูในชวงเวลาประมาณ 3 วัน แบงเปน 3 สวนหลัก ไดแก
1) การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑธนาคารไทย ณ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และ
กิจกรรมสานสัมพันธเครือขาย ทําความรูจักซึ่งกันและกัน ตลอดจนรับรูความคาดหวังซึ่งกันและกันใน
การมาเขารวมคายการเรียนรูครั้งนี้
2) การถอดความรู/ ถอดบทเรียน ของผูบริหาร ครู และนักเรียนแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูร ะหวางกัน ซึ่งเปนเนื้อหาหลักของการเขาคายครั้งนี้ โดยมีโจทยสําคัญ ไดแก 1. การ
เรียนรูและทําความเขาใจถึง คุณคา ความหมายของจิตอาสา จากประสบการณที่ผานมา
2. ถอด
บทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู “การพัฒนาจิตอาสา” จากโครงงาน โดยทําใหเห็นความรูเดน
(Critical Knowledge) ของแตละโรงเรียน
3) การนําเสนอแผนงาน โครงการการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของแตละสถานศึกษา พรอมทั้งรับฟงขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากวิทยากรและมูลนิธิสยามกัมมาจล
กระบวนการเรียนรูดังกลาว เนนใหเกิดการสานสัมพันธของเครือขายระหวางโรงเรียน ผานกิจกรรมสันทนา
การ การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามโรงเรียน ตลอดจนใชรูปแบบหรือวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย เชน เรียนรูผานเกมส
เรื่องเลาจากประสบการณจริง การเรียนรูในกลุมยอยและกลุมใหญตามความเหมาะสมของแตละโจทย การเรียนรูผาน
สื่อภาพยนต การจัดกลุมเรียนรูแบบคละโรงเรียนและคละระดับชั้น เปนตน ซึ่งสอดแทรกและมีการปรับให
เหมาะสมในแตละชวง (session)
ในสวนของความคาดหวังของผูเขารวม โดยเฉพาะแกนนํานักเรียน แยกเปนเรื่องหลักๆ ไดแก 1) ความรู
เชน เรื่องจิตอาสา อยากรูเรื่องจิตอาสามากขึ้น เชน จิตอาสาคืออะไร จิตอาสาในชีวิตประจําวัน รูปแบบกิจกรรมจิต
อาสาที่หลากหลาย ตลอดจนไดแลกเปลี่ยนและทําใหเกิดความคิดใหมๆ นํากลับไปพัฒนางานใหสําเร็จ รวมทั้ง
ขอคิดเห็นจากผูอื่นเกี่ยวกับโครงงานที่ทํา 2) การพัฒนาทักษะ ความสามารถ เชนที่หลายคนบอกวา ตองการพัฒนา
ความคิด การกลาแสดงออก การพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเอง 3) การเรียนรูที่ดี และไดรับประสบการณใหม 4)
เพื่อนใหม รวมทั้งเครือขายคนทํางานจิตอาสา 5) ในมิติดานความรูสึก ความสัมพันธ เชน ความสนุกสนาน/ ความ
บันเทิง มิตรภาพ และความทรงจําที่ดี นอกจากนี้ยังระบุความคาดหวังตอสวนรวม การใหกําลังใจหรือปลุกใจใน
กลุมคนทํางานจิตอาสา เชน อยากใหทุกโรงเรียนมีความรักความสามัคคี อยากใหเยาวชนทุกคนมีจิตอาสาและลงมือ
ทําในสิ่งที่ดีอยางเต็มที่ คิดจะทําแลวตองกลาทํา เปนตน
ทั้งนี้กลาวโดยสรุปไดวา ผูเขารวมคายการเรียนรูครั้งนี้ไดรับประโยชนจากการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกันเปนอยางดี ซึ่งสะทอนจากขอคิด ความเห็น ความรูสึก ถึงสิ่งที่พวกเขาไดรับ ผานการบอกเลาทั้งในเวที
และจากขอเขียนสั้นๆ เปนการเติมเต็มแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาในโรงเรียนของตน และชวยเสริมสราง
การเรียนรู กอเกิดความรู ความเขาใจเรื่องจิตอาสาในมิติทั้งเชิงกวางและลึกของทั้งครู และเยาวชนแกนนํา อันจะนําไปสู
การใชประโยชนในชีวิตประจําวันอยางตอเนื่องตอไป
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โจทยแรกในการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู คือการทําความเขาใจเรื่องจิตอาสา โดย
เริ่มตนจากประสบการณที่ผานมาของตนเอง นํามาสูการเขาใจ เขาถึงคุณคา ความหมายของ
‘จิตอาสา’
เริ่มตนทีมงานวิทยากรจาก สรส. ไดแนะนํากระบวนการ ขั้นตอนในการถอดความรู วาการ
ถอดความรูจากการทํานั้น ทําอยางไรจึงจะมีคุณคา ความหมาย เพราะแตละโรงเรียนที่ทํามี
ความแตกตางกัน ที่สําคัญเรามีความเขาใจตอเรื่องจิตอาสาอยางไร มีความหมายอยางไรกัน
แน เพราะบางทีพบวา งานจิตอาสาอาจไมไดเกิดจากความสมัครใจของนักเรียนก็มี แตเปน
เพราะครูบังคับทํา เริ่มตนครูอาจบังคับทํา แตเมื่อทําแลว เด็กนักเรียนเห็นคุณคา สัมผัส
ประโยชน ก็อาจเกิดนึกชอบขึ้นมาได แตหากเด็กนักเรียนไมไดสัมผัสคุณคา เห็นประโยชน
จิตอาสานั้นก็ไมไดกอเกิดในตัวนักเรียน เพราะจิตอาสาเปนเรื่องของนิสัยที่ชอบชวยเหลือคน
อื่น สิ่งที่ทําเปนประโยชนทั้งตอตนเองและผูอื่น ก็อยากจะทําตอ แตหากจิตอาสาไมเกิดขึ้น
ในใจ อาจจะรูสึกวาสิ่งที่ทําเปนภาระ ไมอยากทํา หรือทําเพราะอยากไดคะแนนมากกวา
อยากจะเสียสละหรือชวยเหลือคนอื่นอยางแทจริง
คําถามที่มักเกิดขึ้นคือ เด็กนักเรียนไปทํางานจิตอาสานอกโรงเรียนแลว ตัวเขาไดพัฒนาขึ้น
บางหรือไม มีการปรับเปลี่ยนตัวเองในทางที่ดีขึ้นบางหรือเปลา หรืองานจิตอาสาตองทํา
เฉพาะนอกโรงเรียนเทานั้น เชน ตองไปทําที่โรงพยาบาลหรือไม เปนตน
ฉะนั้นประเด็นที่เราจะมาเรียนรูกันประการแรก ไดแก 1. จิตอาสาคืออะไร 2. จิตอาสาดี
อยางไร เพื่อเวลาไปชักชวนผูอื่นมาทํา เราก็อยากใหเขาสัมผัสแตสิ่งดีๆ ไมใชแคเอาสนุก
หรือทําเพราะความเกรงใจ ฉะนั้นถาจะทําเรื่องจิตอาสา เราก็ตองสัมผัสคุณคาที่แทจริงใหได
กอน ถาเราเขาใจวามันมีคุณคา ประโยชน หรือดีอยางไร เราก็สามารถจะไปโนมนาว เชื้อ
เชิญผูอื่นเขามารวมได 3. จิตอาสาสรางไดอยางไร และ 4. จิตอาสาทําใหเปนนิสัยได
อยางไร ที่ทําใหทําโดยอัติโนมัติ ทําโดยไมลําบากใจ เพราะ อะไรก็ตามที่ยังไมเปนนิสัย มัก
ทํายาก มีขออาง แตอะไรที่ชอบ เราไมเคยบอกวาไมมีเวลา
4

เริ่มตนจะเปนการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องจิตอาสาในชีวิตประจําวันกอน เพราะเปนเรื่องที่สอดแทรกอยูในวิถี
ชีวิตประจําวัน สวนเรื่องโครงงานจะมีการพูดคุยในลําดับตอไป

ถอดความรูอยางไรใหมีคุณคา ความหมาย
ขั้นที่ 1 หันกลับมาทบทวนตัวเอง เริ่มทบทวนจากเรื่องใกลตัว เรียนจิตอาสาจากเรื่องใกลตัว เพราะ เปน
เรื่องที่อยูในวิถีชีวิตของเรา ทบทวน สิ่งที่ทําอยางละเอียด อยางใครครวญ ดูเปาหมายวาทําเรื่องนี้เพราะอยากให
เกิดผลอะไร แลวจึงไปทํา การถอดบทเรียนคือใหดูวา สิ่งที่คิด กับ
เมื่อทําแลวมันไดตางกันหรือไม ถาผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่คิดตางกัน ให
ถอยกลับมาดูวิธีทํา เพราะวิธีทําถูกกําหนดดวยวิธีคิด การถอย
กลับมาดูเรียกวา “เอาอดีตมาเปนครู” เอาประสบการณที่ผานมาเปน
บทเรียน เชน เราเคยคิดไว อยางไร ทําอยางไร เมื่อเกิด การทบทวน
โดยมีขั้นตอน จะเห็นจุดออน -จุดแข็ง พอเห็น นั่นคือ เกิดค วามรูใน
ตัวเรา เชน รูวาเราคิดไมรอบคอบ ความรูไมพอ เมื่อไดความรูนั้น
จึงนํามาคิดวิธีการใหมเพื่อทําใหดีขึ้นกวาเดิม ในการทํางานหากเรา
ีโอกาสเจตนาวณิชย
ทบทวน ก็จะไดความรูจากงานมากมาย
อาจารยไดทมรงพล

ฉะนั้นในการทําโครงงานจิตอาสา หากนักเรียนไดมีโอกาสทบทวนหลังทํากิจกรรม ในการจัดการความรูจะ
เรียกวา “การถอดความรูหลังการทํา” หรือ “เอาอดีตมาเปนครู” ทําใหไดบทเรียน สิ่งไหนดีก็ทําตอ สิ่งไหนไมดี ก็มี
คําถามวา ทําไมถึงไมดี ถาจะทําใหดีขึ้น ทําอยางไร เพื่อจะไดไมผิดซ้ํา เพราะเอาอดีตมาเปนบทเรียน หากทบทวนแลว
สามารถบอกตัวเองไดวา มีจุดออน-จุดแข็งอะไร เชน พบวา เวลาในการทํางานไมตรงกัน หรือทั้งทีมที่ทํา พอทําไปทํา
มา มีคนรูเรื่องแค 2 คน สะทอนถึงการจัดการเวลาหรือวิธีการสื่อสารที่อาจยังไมดีพอ เปนตน ดังนั้นเมื่อจะทํางานอีก
จะมีคําถามเกิดขึ้นวา เราจะแกไขปญหาเหลานี้อยางไร
เปาหมาย/ ตองการใหเกิดอะไร

วิธีคิด

รูจุดออน-จุดแข็งเพื่อ
พัฒนา/ ปรับปรุง

ความรู
ใ



วิธท
ี ํา
สรุป
ี

ขั้นที่ 2 แลกเปลี่ยน กับเพื่อน
สิ่งที่เราอยากไดจากเพื่อน มักเปน สิ่งที่เรายังทําไมได สิ่งที่เปนปญหา
อุปสรรคของเรา เราจึงอยากรูวาเพื่อนของเรามีวิธีการทําอยางไร แกไขปญหาอยางไร ทําใหไดมุมมอง ขอคิดใหม
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เมื่อเราคิดชัดขึ้น ก็จะไดมาแลกเปลี่ยนขามโครงการ ขามโรงเรียน เหมือนตอจิ๊กซอรทางความคิด ทําใหคิดไดกวางขึ้น
ลึกขึ้น ทําให เราเห็นอะไรชัดเจนขึ้น ฉะนั้น สิ่งที่ตองทํา คือใจเย็น ฝกฟงเพื่อน หาประโยชนจากการฟงใหได เพราะ
โดยมากเรามักสนใจแตเรื่องตัวเอง ไมไดฝกฟงเพื่อจับประเด็นหรือหาความรูจากคนอื่น ฉะนั้นเวลาฟงขอใหมีสมาธิ
ตั้งใจ จับใหไดวา เราไดขอคิดใหมอะไรจากเรื่องที่เพื่อนเลา
ขั้นที่ 3 การโยงความรูไปใชประโยชน ความรูจะเปนประโยชนตอเมื่อนําไปใชได หากไดขอคิด วิธีการใหม
จะมีประโยชนตอเมื่อนําไปทํา เปนโอกาสในการพัฒนางานใหดีขึ้นได
กลาวโดยสรุปนี่คือ 3 ขั้นตอนในการจัดการความรู ขอใหบอกตัวเองใหชัดวา อะไรคือความรูเดนในการ
ทํางานเรื่องจิตอาสาทั้งในระดับโครงงานและระดับโรงเรียน เชน อะไรเปนปจจัยเอื้อ อะไรเปนปญหาอุปสรรค ในการ
ขับเคลื่อนเรื่องจิตอาสา ทั้งหมดคือกระบวนการในภาพรวมทั้ง 3 วันนี้
ชวงแรกเปนการถอดบทเรียนจิตอาสาในชีวิตประจําวัน เชนวา จิตอาสาคืออะไร ดีอยางไร ทําใหเกิดขึ้นได
อยางไร ทําใหเปนนิสัยไดอยางไร จากนั้นหลังจากทําความเขาใจจิตอาสาในวิถีชีวิตของเราแลว จึงจะเอาความเขาใจ
เหลานี้ไปทาบกับโครงงานที่ทํา วาที่ทํากิจกรรมจิตอาสาตางๆ กันมานั้น ตอบคําถาม 4 ขอนี้อยางไร ซึ่งสามารถนําไป
วิเคราะหโครงงานที่ทําไดวา เรามีจุดออน-จุดแข็งในขั้นตอนไหน
โจทย : คุณคา ความหมายของจิตอาสาจากประสบการณ
ชีวิต
กระบวนการ :

1. เยาวชนที่เขาคายยืนลอมกันเปนวงใหญ ยืนนิ่งๆ ตัวตรง เมื่อไดยินเสียงระฆัง ใหเดินอยางมีสติ ไมมีทิศทาง เดินไป
ตรงไหนก็ไดในหอง และใหทบทวนกลับไปตั้งแตจําความได มาจนถึงวันนี้ เชื่อวาทุกคนมีสิ่งดีๆ ในตัว มีการให การมี
น้ําใจกับผูอื่น เปนตน ใหทบทวนกลับไปในเหตุการณที่ผานมา วาเราเคยมีความสุขกับการให อยางไรบาง เลือกมา 1
เรื่อง ที่คิดวา ทําใหตัวเรามีความสุขมากที่สุดกับการใหครั้งนั้น และใหพิจารณาตอตามโจทยดังนี้
(1) ใหอะไร
(2) เพราะอะไร หรือหวังอะไร
(3) ใหกับใคร
(4) เกิดผลดีกับตัวเรา และคนที่เราใหอยางไร
2. ถาไดเรื่องแลวใหหยุดเดิน หากยังนึกไมออก ขอใหเดินตอไปอีกสักพัก
3. แบงกลุมคละโรงเรียน (แยกเปนกลุมแกนนํานักเรียน กับกลุมคุณครู) กลุมละประมาณ5-6 คน แจกกระดาษการดสี
ใหสมาชิกกลุม ทดสิ่งที่คิดลงในกระดาษสัก 3-4 นาที เพื่อแปลงความคิดที่ไดขณะเดินใหชัดขึ้นตามโจทยที่ให
4. แลกเปลี่ยนแบงปนในกลุมยอย โดยมีคุณอํานวยคอยชวยตั้งคําถาม หรือใหอธิบายขยายความเพื่อสรางการเรียนรูในกลุม
มากขึ้น โดยตอนทาย ใหแลกเปลี่ยนในกลุมวา แตละคนไดเรียนรูอะไรมากขึ้นในเรื่องจิตอาสาจากการรับฟงเรื่องของเพื่อน
5. คุณอํานวยแตละกลุม และสมาชิกกลุม ชวยสรุปภาพรวมของกลุมยอยตามประเด็น ดังนี้
(1) จิตอาสาคืออะไร
(2) ดีอยางไร
(3) สรางไดอยางไร
(4) ทําใหเปนนิสัยไดอยางไร
6. นําเสนอตอวงใหญ โดยใชกระบวนการเวิลดคาเฟ ทุกคนนั่งอยูในวงใหญ แตนั่งตามกลุมยอย และแตละกลุมใหสง
ตัวแทนนําเสนอ โดยระหวางเพื่อนนําเสนอ มีกติกาคือ ใชการฟงอยางตั้งใจ นํามาเปรียบเทียบกับตัวเรา กลุมของเรา ขณะ
เพื่อนพูด ขอใหใหเกียรติเพื่อน ฟงและคิดตาม ไมพูดคุยกันเอง
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ครั้งหนึ่งในชีวิต... ที่เรามีความสุขจากการให

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณในกลุมยอยของนักเรียน
ในโจทย “คุณคา ความหมายของจิตอาสาจากประสบการณที่ผานมา”
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บรรยากาศการแลกเปลี่ยนแบงปนประสบการณในกลุมยอยของคุณครู ผูบริหารสถานศึกษา
ในโจทย “คุณคา ความหมายของจิตอาสาจากประสบการณที่ผานมา”
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แกนนํานักเรียนทั้งหมด แบงเปน 13 กลุมๆ ละประมาณ 5-6 คน ขณะที่กลุมคุณครูและผูบริหารสถานศึกษา
แบงเปน 4 กลุม แยกไปพูดคุยอีกสวนหนึ่ง

ประสบการณความสุขจากการใหของนักเรียน
ประสบการณครั้งหนึ่งในชีวิตที่มีความสุขจากการใหของแกนนํานักเรียน มีหลากหลายกิจกรรม หลากหลาย
ประสบการณ ซึ่งอาจแบงเปนกลุมๆ ไดแก งานรณรงคใหความรู สื่อสารทางสังคม เชน การแสดงละครตอตานโรค
เอดส ใหความรูเรื่องโรคเอดสหรือโรคติดตอทางเพศสัมพันธผานการจัดนิทรรศการและการอบรม เปนตน
การ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส อยางกรณีอาสาขางเตียง เชน อานนิทานใหเด็กที่ปวยในโรงพยาบาล การเลี้ยงอาหารและทํา
กิจกรรมกับเด็กกําพรา ผูพิการทางสายตา เปนตน กิจกรรมสาธารณะ เชน การออกคาย ปลูกตนไม ชวยงานวัน
เด็กในชุมชน เปนตน การบริจาค เชน เสื้อผา สิ่งของ อาหาร กับผูขาดแคลนและผูประสบภัย กับอีกสวนหนึ่งที่
เปนประสบการณในวิถีชีวิตประจําวัน เชน ใหกําลังใจเพื่อน ลุกเพื่อใหที่นั่งบนรถโดยสาร ชวยสอนความรูบางเรื่อง
หรือใหคําแนะนํากับเพื่อน หรือบางคนเจอเหตุการณเฉพาะหนาก็ชวยเหลือโดยทันที เชน ใหเงินกับผูไมมีเงินคารถ
กลับบาน เก็บกระเปาเงินไดและนําไปคืนเจาของ เปนตน
สวนที่มาของประสบการณตางๆ ดังกลาว สวนใหญแลวเกิดจากการเขารวมกิจกรรมจิตอาสาของชมรม/
ชุมนุมในโรงเรียนของตนเอง เปนการใหดวยความสมัครใจ บางคนสะทอนวา ทําดวยเหตุผลงายๆ คือ ตองการใชเวลา
วางใหเกิดประโยชน ขณะที่สวนหนึ่งมองไปที่เปาหมายใหญ คือเห็นคุณคาของงานจิตอาสาวา เปนสวนที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงสังคมได เพราะปจจุบันมีคนที่สนใจทําประโยชนเพื่อสังคมไมมาก หรืออยากใหคนอื่นมีความสุข ขณะที่ได
สัมผัสดวยตัวเองวา ตนเองก็ไดรับความสุขกลับมาดวย และมีบางที่เขามาสัมผัสกับงานจิตอาสาเพราะถูกเพื่อนโนมนาว
ชักชวนเขามา แตเมื่อไดทําแลวก็รูสึกดี ชอบ เพราะเปนการทําเรื่องดีๆ มีประโยชน สงผลใหพยายามชักชวนรุนนองใน
โรงเรียนใหมาทําตออีกดวย

ประสบการณความสุขจากการใหของคุณครู
ในกลุมของคุณครูหรือผูบริหารสถานศึกษา พบวา มักพูดถึงประสบการณความสุขที่เกี่ยวของกับนักเรียนหรือ
ลูกศิษย อาทิ การแกปญหาเด็กนักเรียน การสอนนักเรียนแลวทําใหสามารถไปสอบเรียนตอได การใหรางวัลกับ
นักเรียน การไดรวมทําและรวมสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาของนักเรียนซึ่งเปนงานที่มีประโยชนตอสวนรวม
โดยเฉพาะบทบาทในการแนะนํา คอยเปนที่ปรึกษาและใหกําลังใจนักเรียนในการทํางาน ตลอดจนในแงของการทํางาน
อยางอุทิศเวลา กําลังกาย-กําลังใจใหกับงานโรงเรียน จนทําใหโรงเรียนไดเปนกรณีตัวอยางที่ดีและเกิดเครือขาย เปนตน
อีกสวนพูดถึงประสบการณสวนบุคคล เชน ความสุขจากการบวชใหพอ-แม การออกคายอาสาในชุมชน
ชาวเขาสมัยที่ยังเปนนักศึกษา หรือทํางานจิตอาสาขณะที่เปนนิสิต ที่ยังสงผลในดานความคิด จิตสํานึกมาจนทุกวันนี้
บางทานนําความสามารถของตนเอง เชน การเลานิทาน ไปใชใหเกิดประโยชนตอผูอื่น หรือทําที่อานหนังสือพิมพใหเปน
ที่นั่งที่พักผอนกับคนในซอย เปนตน
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ขอที่นาสังเกตจากการเลาของคุณครูหลายๆ ทานคือ การสะทอนใหเห็นที่มาของจิตสํานึกบางอยางที่ไดรับการ
ปลูกฝงมาตั้งแตเด็ก จากพอแม จากสภาพสังคมวัฒนธรรมในอดีตที่ชวยบมเพาะความคิด จิตใจ เชน การตามแมไปวัด
การไปชวยงานเพื่อนบาน การชวยคุณครูถือของสมัยเปนนักเรียน เปนตน ทําใหเห็นเสนทางเดิน การหลอหลอมจนมา
เปนครูอยางทุกวันนี้ และสามารถเปนแบบอยางที่ดีใหกับนักเรียน รวมถึงการเปดโอกาส การใหกําลังใจกับเด็ก ซึ่งเปน
บทเรียนจากวัยเด็กที่ไดรับการปลูกฝงมา เปนตน
ที่สําคัญ ความสุขของคนในฐานะที่เปนครูคือ ความสุขที่เกิดจากการเห็นนักเรียนรูจักคิด ปรับเปลี่ยนตัวเอง
อยางกรณีที่มีเสียงสะทอนจากเด็กในโรงเรียน ที่นักเรียนแกนนําไดไปออกคายใหการชวยเหลือบอกวา “หนูจะเปนคนดี
ใหเหมือนพี่ๆ” ทําใหนักเรียนที่ทํางานจิตอาสาบอกกับครูวา จะทําตัวเปนตนแบบใหนองๆ จะเปนคนดีตอไป

ตัวอยางบางสวนจากการบอกเลาแบงปนในกลุมยอย
นักเรียน
 ในชีวิตที่ผานมา ผมเคยมีประสบการณที่เกิดความสุขจากการให ผมขอตั้งชื่อเรื่องที่จะเลาใหฟงนี้วา “การรับและ
แบงปน” ในเรื่องการแบงปนนั้นมาจาก ผมชอบบีบอย (B-Boy) และฝกเตนมาตั้งแต ม.1 เทอม 2 และฝกฝนมาเรื่อยๆ
จนพอเตนเปน แตผมก็ยังเตนไมคอยเกง เพราะรางกายไมคอยพรอม แตก็พยายามจนสามารถเตนไดทุกอยาง เมื่อขึ้น
ชั้น ม.3 ก็มีนองๆ ชั้น ม.1 และ ม.2 มาขอใหผมชวยสอนใหเขาเตนเปนบาง ผมก็สอนใหทั้งหมดเทาที่ผมรู และทํา
เปน ซึ่งผมรูสึกดีใจและเต็มใจเปนอยางยิ่งที่มีโอกาสเปนผูให
สวนในเรื่องการรับ กอนที่ผมจะเตน B-Boy เปนนั้น ในชวง ม.1 เทอม 2 ผมไดเห็นรุนพี่ ม.2 ซอมเตนอยูใต
อาคาร 1 เพราะทุกวันบริเวณนั้นในชวงพักกลางวัน และตอนเย็นๆ จะมีกลุม B-Boy เตนอยู ผมจึงเขาไปขอใหพี่ๆ เขา
ชวยสอนเตนให ซึ่งพี่ๆ เขาก็ชวยสอนใหดวยความเต็มใจ ผมจึงจดจําความรูสึก(ของผูรับ)นั้นมาจนถึงวันนี้ และถามี
โอกาสผมก็อยากจะเปนผูใหบาง การที่ผมไดเปนคนสอนคนอื่น ผมมองวาเปนโอกาสที่ดีมาก เพราะนั่นจะทําใหผมได
มีโอกาสทบทวนตนเอง เปนการฝกซอมตนเองไปดวย นอกจากนี้ ถาเปนสิ่งที่ผมไมรู และถามีคนอยากรู มีคนสนใจ ผม
ก็ตองไปศึกษาคนความากอน เพื่อมาสอนเขา ตรงนี้ทําใหผมไดเพิ่มพูนความรูของตัวเองไปดวย คนที่ผมสอนเตน
สวนมากจะเปนรุนนอง แตบางทีก็จะมีรุนพี่มาขอใหชวยสอนก็มี ผมก็สอนใหเขาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ วาทาเตน
ตางๆ นั้นหลักการเตนอยางไร มีวิธีการเตนอยางไร สําหรับผมแลว ผมไมไดคาดหวังผลประโยชนอะไรจากคนที่ผมสอน
เตนเขาเลย ผมหวังใหเขาเตนเปน เขาสามารถนําสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริง และผมไดสอนในสิ่งที่เขาชอบ
ความสุขของผมคือ ผมไดสอนในสิ่งที่ผมรักใหคนอื่นที่สนใจในเรื่องเดียวกับเรา และที่สําคัญคือ มีคนทําสิ่ง
ดีๆ เพิ่มขึ้นในประเทศไทย
ในชีวิตประจําวัน ในการไปไหนมาไหนเราจะตองมีการเดินทาง ซึ่งการเดินทางของฉันสวนหใญจะเปแนการเดินทางโย
รถโดยสารประจําทางบาง รถไฟฟาบาง รถโดยสารสวนใหญที่ฉันขึ้นสวนใหญจะมีที่นั่งเหลือนอย หรือบางครั้งก็ไมมีที่นั่ง
เหลือเลย เพราะมีผูโยสารขึ้นรถเยอะมาก บางครั้งฉันจึงไดนั่ง บางครั้งจึงไมไดนั่ง แตถาฉันไดนั่งแลวมีคนที่ขึ้นมาทีหลัง
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แลวไมไดนั่ง ฉันก็มักจะลุกใหเขานั่ง ฉันรูสึกภูมิใจที่มีคนรูสึกขอบคุณในการลุกของฉัน หรือบางคนไมไดพูดคําวา
ขอบคุณ ฉันก็ยังดีใจที่ไดทําดี ทั้งนี้เปนเพราะวา เมื่อฉันลองเอาใจเขามาใสใจเราแลว ถาคนที่เปนคนแกตองยืนนานๆ
แลวเขาคงจะเมื่อยนาดู ซึ่งฉันเองยังแข็งแรงยังสามารถชวยคนอื่นที่ออนแอกวาได และก็ไมใชเรื่องยากลําบากอะไรเลย
“แคลุกก็สุขแลว”
ฉันและเพื่อนๆ ซึ่งอยูในสถานีจิตอาสา เคยมีประสบการณไปทํากิจกรรมชวยเหลือนองๆ มูลนิธิบานเด็กออน
คลองเตย เชน เลานิทาน รองเพลง ซื้อขนมใหนองๆ และรวบรวมเงินบริจาคเขามูลนิธิฯ ซึ่งเรื่องที่ทํา นอกจากจะทําให
ฉันมีความสุข จิตใจสดใสเบิกบานแลว ยังทําใหเกิดผลดีกับผูรับ ทําใหเขามีความสุขไปดวย ซึ่งฉันคิดวาถาคนอื่นไดทํา
กิจกรรมแบบนี้จะเปนการปลูกจิตสํานึกที่ดีใหแกเขาดวย และทําใหสังคมตระหนักเรื่องการแบงปนชวยเหลือกันในสังคม
ซึ่งการมีจิตอาสาชวยเหลือกันในสังคมนี้ ฉันคิดวา เราสามารถทําไดตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยูกับตัวเราเอง ถาเราทําเรื่องอะไร
ก็ตามแลวมีความสุข คนอื่นมีความสุข ทําแลวคนอื่นมีรอยยิ้ม เราก็ทําไดตลอดเวลา ฉันไดขอคิดวา การเปนผูให
มากกวาผูรับ “สรางสุขและรอยยิ้ม” ไดจริงๆ
ฉันไดไปบริจาคเสื้อผา เครื่องนุงหม และอาหาร ใหแกผูประสบภัยน้ําทวม เพราะทราบวา ผูที่ตองประสบภัยน้ําทวม
ตองเผชิญกับปญหาตางๆ เชน ขาดแคลนอาหาร เสื้อผา และของใชจําเปนตางๆ ฉันจึงหวังวาสิ่งของที่เราไปบริจาคใหนั้น
จะเปนประโยชนแกเขาบางไมมากก็นอย และหวังวาเขาจะมีสภาพชิตคความเปนอยูที่ดีขึ้น การที่เราไดทําความดี แมจะ
เปนเรื่องเล็กนอย แตเราก็เปนสุขใจ สวนผูรับ หรือผูที่เราใหการชวยเหลือก็จะไดมีกําลังใจ วาคนในสังคมไทยเราก็ยังไม
ทอดทิ้งกัน ขอคิดของฉัน คือ การจะใหอะไร ไมวาใหอะไรอะไร ก็ทําใหผูรับมีความสุข
ฉันไดมีโอกาสไปชวยผูประสบภัยสึนามิ แมฉันจะไมไดไปชวยอะไรมากกวาการชวยใหสิ่งของ การพูดคุยใหกําลังใจ
ใหความรักความเขาใจ เพื่อชวยเติมเต็มในสิ่งที่พวกเขาขาดหาย ฉันคิดเคยคิดวา ถาสักวันหนึ่งเราตองประสบเคราะหภัย
แบบเขาบาง ฉันคงจะรูสึกแยมากๆ ฉันจึงอยากจะมีสวนชวยพวกเขาเทาที่ฉันจะทําได ฉันรูสึกมีความสุขมาก เมื่อไดเห็น
รอยยิ้มของพวกเขา ฉันอยากเห็นพวกเขามีความสุข มีกําลังใจในการใชชีวิตตอไป ฉันไดขอคิดวา เมื่อเราเห็นคนที่เรา
ใหความสุข ผูใหยอมมีความสุขมากกวา
....ใหความสุขกับเพื่อนๆ ญาติพี่นอง การใหความสุข ผมใหในหลายรูปแบบ เชน ใหสิ่งของ ใหคําพูดจา อยางเพื่อน
ซีเรียสมา แฟนทิ้ง อกหัก ผมก็บอกวา ความรักเนี่ยมันเหมือนลมตด แปบเดียวเดี๋ยวกลิ่นก็หายไปแลว เทศนเขาไป
เราก็อธิบายไปอยางนั้นอยางนี้ หรืออยางพอแม เขาหาเงิน ก็ยากลําบาก ก็ชวยเขาบาง ก็ชวยปลอบโยนเขา หรือนองเปน
คนที่เขาสังคมยาก เขาเปนคนเฉยๆ นิ่งๆ เราก็คอยผลักดันเขา เพราะเขาชอบแยกกลุม ผมมีนองฝาแฝด คนหนึ่งจะ
เฮฮา อีกคนกาวราว กระแทกแดกดัน สาเหตุเพราะผมอยากใหคนอื่นมีความสุข อยางถาเพื่อนไมมีความสุข เครียด
เราก็ไมมีความสุข เราอยากใหเพื่อนมีความสุขกับเราดวย... ผมไปคายเยอะมาก พอจบคายนี้เสร็จ ก็ไปตออีก งาน
คอนขางเยอะ ผมเขาชมรม ก็ตองเอาความรูจากคายไปเผยแพรกับนอง กับรุนหลังไปเรื่อยๆ .... 
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ครู
เคยทํางานกับกระจกเงามากอน เปนนักศึกษาฝกงาน ไปอยูกับเอ็นจีโอ อยูโครงการการผลิตสื่อเพราะจบนิเทศศาสตร
มา กระจกเงาจะมีโครงการตางๆ หนูจะเขาไปถายวิดีโอ ถายภาพโครงการตางๆ แลวนํามาตัดตอ ถาคิดแบบเด็ก
กรุงเทพฯ คือก็ทําผลงานออกมาใหดี เราจะรูสึกวาเราเกงแลว เราไดทําผลงานออกมาไดดี แตพอไดเขาไปอยูกระจกเงา
ไดรูวาเขาไมไดทําเพื่อหวังผลสําเร็จแบบนั้น แคดีก็จบ แตสิ่งที่หนูไดจากการทําสื่อ เชน ไปทําโครงการโรงพยาบาลมีสุข
ที่เด็กๆ เขาคอยดูแลคนปวย หนูจะถายวาเขาทําอะไรบาง เพื่อนําไปเสนอขอทุน เพื่อใหมีการดําเนินโครงการนี้ตอไป สื่อ
ของหนูก็คือ ไมใชแคดีอยางเดียว แตตองทําแลวตองสื่อใหเห็นวา โครงการของเราทําอะไรบาง แลวใหเขาเห็นใจ และ
ใหเงินชวยเหลือ คิดวาทําแลวไมใชหวังผลแคใหมันดี แตหวังวาสื่อของเราจะมีอะไรไดมากกวานั้น ก็รูสึกดีที่ไดทํา และ
ปลายทางโครงการทุกๆ อยาง ไดเงินสนับสนุน และคนที่ไดรับก็คือ คนที่โครงการไปทํา เชน เด็กที่ปวยอยู เปนคนที่
ไดรับจริงๆ... หรือโครงการคอมพิวเตอรเพื่อนอง คือเอาคอมพิวเตอรที่เสียๆ มาประกอบใหม แลวสงไปใหเด็ก พอทํา
สื่อ คนที่ไดจริงๆ คือเด็กตางจังหวัดที่ไดคอมพิวเตอรไปใช ไมใชเราที่วาไดสื่อที่ดี เลยรูสึกดีวา จริงๆ ไมใชไดที่ตัวเรา
อยางเดียว ปลายทางมันมีคนรับอีกมากมาย
...ไดรับการปลูกฝงมาตลอด พอแมเรา เวลาขางบานมีอะไรก็จะไปชวย เอาลูกไปชวย ก็อยูในวัฒนธรรมของการใหมา
ตลอด พอมาอยูโรงเรียน เรามีความรูสึกวา ถาไดชวยคุณครูจะมีความสุขมาก แมแตการชวยถือของ ซึ่งสมัยนี้เราไม
คอยเห็น เราจะถูกฝกมาแตเด็ก พอมีโอกาสมาเรียนพยาบาล เราก็ถูกฝกใหเรื่องให ไมใชแคใหการรักษาพยาบาล ให
กําลังใจเปนเรื่องที่เราถูกเนนมาก และเรารูสึกเลยกําลังใจมีคาเหนือทุกอยาง พอไดมาเปนครู ก็รูสึกวา สิ่งที่เด็กอยาก
ไดมากที่สุดคือ การใหกําลังใจเขา ทําใหเขาเห็นคุณคาในตัวเองจริงๆ เพราะบางคนไมเคยรูวาเขามีคุณคาแคไหน เลยคน
พบวา จากการที่มาเปนครู ถาเรามีเวลาใหกําลังใจเด็กมากๆ เด็กเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได ยิ่งมาทํางานจิตอาสาอยาง
เปนระบบมากยิ่งขึ้น ก็คนพบวา งานจิตอาสาเปนงานสรางเด็ก ทําใหเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองไดมาก เวลาที่คิด
วาจิตอาสามันสะทอนผลออกมา ไมใชหมายถึงเงิน หรือกําลังแรงงานอะไร ที่เราตองไปให แตคือใจ ใจที่เราให มอง
ดวยใจ ใหดวยใจ สําคัญที่สุด เลยรูสึกวา ความสุขที่ตัวเองไดให ทําใหตัวเรามีความสุขดวย เปนการลดตัวตนของ
ตัวเอง และทําใหคนอื่นคิดดีได คิดบวกได แคนี้ก็มีความสุข
วัฒนธรรมการใหมันอยูในวิถีชีวิตจริงๆ เปนวัฒนธรรมชาวสวน พอแมพาไปโนนนี่ พาไปวัด ไปชวยงานเพื่อนบาน เรา
จะเห็นวิถีชีวิตแบบนี้ พอไปโรงเรียน ถาอาจารยเรียกใช เราจะมีความสุข วาอาจารยเห็นเรานะ พอไดมาทํางาน ชวงแรกก็
ออกไปชวยงานเพื่อนกอน ตั้งแตเริ่มบรรจุมาแลว เวลาโรงเรียนมีงาน ไมเคยปฏิเสธเลย ใหไปตรงไหนก็ไปทุกงาน ไม
เคยขาด ตอนบรรจุอยูในสังคมที่ตางจังหวัดก็เปนวัฒนธรรมแบบหนึ่ง พอยายเขามาอยูโรงเรียนนี้ตั้งแตป 2532 ไม
นานก็เปนที่รูจักในโรงเรียนเพราะวา ใหชวยตรงไหนก็ชวย จะไปตลอด จนไดรับเลือกเปนหัวหนากิจกรรมตั้งแตป 2538
ก็เปนขอแมวา 2 ปเปลี่ยน แตยืนยาวมาจนกระทั่งทุกวันนี้ จนบอกวาไมตองเลือกแลว จะขออยูจนเกษียณเลย เผอิญ
เปนคนที่เมื่อไดรับมอบหมายงานมา เราลงเองดวย พอเราลงเอง เราจะดึงพลังจากเพื่อนไดมาเยอะ พอเรามีพลังเสริม
12

มากเขา มันเหมือนเราทํางานไมเหนื่อย เพราะเรามีเพื่อนอีกเยอะ ประกอบกับที่โรงเรียน ฝายบริหารสนับสนุน เสนอ
อะไรไป ไมคอยขัดแยง กลายเปนพลัง ยิ่งพอมาทํางานกับเด็กในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ลองเปดใหเด็กเขาจัดตั้ง
ชุมนุมเอง ใครมีพลังอะไรก็ดึงศักยภาพตัวเองออกมา เด็กจะมีความรูสึกวา ครูใหความสําคัญ เพราะฉะนั้นอะไรที่เขา
คิดเองตั้งแตตน แลวเริ่มตั้งแตคิด วางแผน ทํา ประเมินผล เมื่อสรุปงานเขาจะมีความสุขกับการทํางาน เมื่อมา
จัดตั้งชุมนุมมากเขา เราก็มาดูวัตถุประสงคของแตละชุมนุม พบวามีลักษณะวัตถุประสงคเปนจิตอาสาเยอะมาก แมวาชื่อ
จะไมบอกตรงๆ แตวัตถุประสงคบอกวาเปนจิตอาสาแฝงอยูในนั้น เมื่อถึงป ตองแสดงผลงาน เด็กเขาทําไดดีในทุก
ชุมนุม เรามีการประเมิน เดินดู เด็กจะมาบอกตอนทายวา อาจารย หนูมีความสุขมากเลยกับการที่เขาไดทํางานตรงนี้ ป
ตอไปเขาก็จะบอกวา หนูอยากทําโนนทํานี่ ฉะนั้นรุนพี่จะวางงานไว รุนนองก็มาสานงานตอ สิ่งที่โรงเรียนภูมิใจคือ เรา
เปน best practice ของระบบกิจกรรมนักเรียน มันเหมือนเปนแรงเสริมใหเรามีพลังในการทํางาน ประกอบกับอาจ
เพราะเราอาวุโสดวย เหลืออีก 5 เทอม เวลาที่ขอความรวมมือจากใคร มักไมคอยไดรับการปฏิเสธ อาจเพราะตัวเราทํา
ใหเห็นวา เราไมเคยปฏิเสธงาน ตอนนี้หลายหนาที่มาก หัวหนากิจกรรม หัวหนากลุมสาระสังคม อีกหลายอัน เขาจะ
เห็นวาเราทํางานอยูตลอด เด็กก็เห็นดวย เขาก็ยังถามวา อาจารยไมเหนื่อยเหรอ เด็กก็จะไดแบบอยาง รวมทั้งแบบอยาง
จากรุนพี่ที่วางไวใหเขาดวย ฉะนั้นเราจะไมเหนื่อยกับการทํางาน ความสุขอยางหนึ่งของเราก็คือ การทํางาน และเรามี
ความสุขกับเด็ก เมื่อเด็กไดตรงนี้ไป พอเขาไปถึงระดับมหาวิทยาลัย เขานํางานตรงนี้ จิตอาสาที่มีในตัว สานตอไปถึง
ระดับมหาวิทยาลัย เด็กเราหลายคนไปเปนหัวหนาอยูในโครงการตางๆ ซึ่งมีถึงระดับชาติ ที่เราภูมิใจคือ เปนประธาน
คายของมูลนิธิรัฐบุรุษ เปนศิษยเกาของเรา และขณะนี้เขามาชวนรุนนอง ไปทํางานกับเขา อยางเด็กรุนนี้ 2-3 คน
กลับไปตองไปคายของมูลนิธิรัฐบุรุษ เขาไปสรางฝาย ทําโปงเทียม ที่ปากุยบุรี ความสุขในการทํางานเปนความสุขที่สุด
คิดอยูตลอด และเรามีงานทําตลอด
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ความรูสําคัญเรื่องจิตอาสา
นอกจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ ความสุขจากการให แลว แตละกลุมไดรวมกันถอดความรูสําคัญใน
เรื่องจิตอาสา จากคําถาม 4 ขอหลัก ไดแก 1) จิตอาสาคืออะไร 2) จิตอาสาดีอยางไร ทําแลวไดอะไร (คุณคาประโยชน) 3) จิตอาสาสรางหรือทําใหเกิดขึ้นไดอยางไร และ 4) จะปลูกฝงจิตอาสาจนกลายเปนนิสัยไดอยางไร
จากนั้นไดนํามาแลกเปลี่ยนในกลุมใหญ ตัวอยางเชน

ตัวอยาง
กลุมที่ 1
จิตอาสาคือ....
ดีอยางไร
- การใหดวยความจริงใจ ไมหวังสิ่งตอบแทน
- ตัวเรามีความสุข จากการให สบายใจ
- ทําโดยไมฝนใจ มีความสุขทั้งสองฝาย
- ตัวเราไดพัฒฯตนเองดานจิตสํานึก จิตอาสา
- ไมมีใครเดือดรอน
- คนื่นไดรับสิ่งขาด
สรางไดอยางไร
ทําใหเปนนิสัยไดอยางไร
- เริ่มจากครอบครัว
- ทําบอยๆ
- โอกาสที่ทํา เชน ทําในเมืองใหญ กับทําที่อินเดีย
- หาโอกาสทํา วางก็ไปทํา จะไปชวยที่ไหนยังไง
(คนขาด) โอกาสเอื้อมากกวา
- หาหลากหลายรูปแบบในการทํา เชน ชอบวาด
- มีวิธีคิด ความเชื่อ เชน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
รูป ก็ไปชวยคนหูหนวก ไปรองเพลงใหคนตา
- สื่อตางๆ วิทยุ ทีวี ดารา นักรอง มาทําจิตอาสา
บอด (ทําตามความชํานาญ และทําในสิ่งที่เขา
ทําใหแฟนคลับทําตาม
ขาด
กลุมที่ 2
จิตอาสาคือ....
- การชวยเหลือ

สรางไดอยางไร
- ลงมือปฏิบัติจริง

ดีอยางไร
- ผูไดรับ-ผูใหมีความสุข สุขจากที่เห็นรอยยิ้ม
ของคนรับ
- ทําใหสังคมนาอยู
- ไดแบงปนความรู
- ไดประสบการณ
ทําใหเปนนิสัยสรางไดอยางไร
- ทําอยางสม่ําเสมอ และสรุปแนวคิด
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กลุมที่ 3
จิตอาสาคือ....
- การเสียสละ ทําดีไมหวังสิ่งตอบแทน
- แบงปนความสุข
- การใหความชวยเหลือ
สรางไดอยางไร
- เริ่มที่ตัวเรา กลาทํา โดยไมอาย
- มีความสุขในการทําสิ่งนั้น
- เราอยากทําสิ่งดี คนอื่ก็อยากทําตอไป

ดีอยางไร
- คนรับมีความสุข คนใหมีความสุข
- คนอื่นรูวา
- พัฒนาศักยภาพตนเอง
ทําใหนิสัยสรางไดอยางไร
- ทําดวยความเต็มใจ ทําไดเรื่อยๆ โดยไมมีใคร
บังคับ
- ทําบอย จนเปนนิสัย
- ทําใหเปนสิ่งที่เราชอบ เราจะทําไดดี
- เมื่อคิดวามันดี ก็ทําตอเรื่อยๆ

ตัวอยาง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขียนลงในกระดาษฟลิบชารตของกลุมยอยบางกลุม เพื่อนําเสนอตอกลุมใหญ

15

16

17

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอยและกลุมใหญ กลาวโดยสรุป (โปรดดูแผนภาพหนา 20-21 ประกอบ)
1. จิตอาสาคือ... --การมีน้ําใจ --ความอิ่มใจผูใหและสุขใจผูรับหรือมีความสุขทั้งสองฝาย --การใหซึ่งมี
ดวยกันหลายรูปแบบ เชน ใหสิ่งของ เวลา ความสุข มิตรภาพ แรงกาย-แรงใจ โอกาส ทั้งนี้ตองเปน
การใหโดยไมมีใครเดือดรอน ใหดวยความจริงใจ ไมหวังสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน ใหดวยความ
เต็มใจ ไมมีใครบังคับ เปนการใหแบบไมรูจบ จากคนหนึ่งสูคนหนึ่งไปเรื่อยๆ --การเสียสละ --การทํา
ความดีหรือการทําประโยชนเพื่อสวนรวม --การใหความชวยเหลือดวยความจริงใจและไมกลัววาจะถูก
หลอก --การสงมอบหรือแบงปนความสุขใหผูอื่น
2. คุณคา-ประโยชน (ทําแลวไดอะไร) แบงเปน ( 1) ตอตัวเรา เชน ไดประสบการณ เกิดการเรียนรู
ใหมจากการทํา อาทิ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ เปลี่ยนแปลงนิสัย เชน บางคนสะทอนวาเคยเกเร ใจรอนมา
กอน กลายมาเปนคนใจเย็น กลาแสดงออก และกลายมาเปนประธานนักเรียน เปนตน ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน เกิดความสุข ทําใหมองโลกในแงดี ชวยพัฒนาตนเอง เปนโอกาสไดทําสิ่งดีๆ มี
ประโยชนหรือรูจักเสียสละแบงปนใหผูอื่น ไดตอบแทนสังคมที่เราอยู ไดพัฒนาตนเองในหลายดาน
อาทิ ความกลาหาญ เกิดจิตสํานึก พัฒนาศักยภาพ ทําใหเห็นจุดออนของตนเอง เปนตน ขณะที่บาง
คนการทํางานจิตอาสาทําใหไดโควตาเขาเรียนตอในระดับมหาวิทยาลัย (2) ตอผูอื่น/ ผูรับ กลาวคือ
ทําใหผูอื่นมีความสุข ทําใหเขาสงตอการทําความดีตอๆ ไป ชวยใหผูอื่นไดรับในสิ่งที่เขาขาด และที่
สําคัญชวยยกระดับจิตใจหรือเปลี่ยนแปลงความคิดของผูรับ และ (3) ตอสังคม สิ่งแวดลอม การ
ทํางานจิตอาสาสงผลใหสังคมนาอยูขึ้น ทําใหผูคนคิดทางบวกมากขึ้น และบางกิจกรรมชวยใหธรรมชาติ
กลับมาสมบูรณขึ้น
3. สรางไดอยางไร --เริ่มจากการมีวิธีคิดหรือทัศนคติที่ถูกตอง เชน เชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนหลัก
คิดที่ทําใหทําแตความดี หรือเปนคนที่ไมยึดติดวัตถุมาก ทําใหใชเวลาไปทําประโยชนในดานที่คนอื่นสวน
ไมทําแตมีคุณคา รูจักเปดใจกวาง เขาใจจิตใจของผูอื่น เปนตน --ใชการสื่อสาร เพื่อบอกตอความดี
เชน พูดหนาชั้นเรียนหรือหนาเสาธง เปดสื่อที่มีอยางตอเนื่อง หรือใชสื่อที่เปนบุคคลตนแบบ เพื่อใหคน
อื่นๆ ไดซึมซับ ทําตอ --ใชทักษะความสามารถของตนใหเกิดประโยชน --หาเวลา หาโอกาส หาพื้นที่
ในการทํา โดยเริ่มจากตัวเอง ซึ่งเริ่มทําไดทันที ที่บาน ทําในชีวิตประจําวัน หรือชวนเพื่อนไปทํา
กิจกรรมอาสาในวันหยุด --มองผลที่ไดรับจากจิตอาสา เพื่อเปนแรงบันดาลใจใหทําตอ เห็นคุณคา
ประโยชน สัมผัสความสุขจากการให/ ทํา --ใชใจหรือมีแรงบันดาลใจ คือมีความสุขกับสิ่งที่ทํา ได
แรงบันดาลใจจากการเห็นผูอื่นทําดี และอยากเห็นสังคมดีขึ้น --เคยผานประสบการณที่ดีมากอน เชน
เคยอยูในฐานะผูรับมากอน จึงคิดสรางโอกาสใหคนอื่นตอไป --ลงมือทําจริง กลาหาญในการทําความ
ดีโดยไมอาย โดยอาจเริ่มจากการทําเปนกลุมก็ได เมื่อมีโอกาสทํา ก็ทําอยางเต็มที่ ทําใหเปนเรื่องปกติ
ในชีวิตประจําวัน และแมกระทั่งบางครั้งก็เกิดจากความบังเอิญก็มี ทําใหสนใจทําตอ
4. ทําใหเปนนิสัยไดอยางไร --ดวยการทําบอยๆ หมั่นทํา โดยคิดถึงการทําในวิถีชีวิตประจําวันตั้งแตตื่น
นอนขึ้นมา เชน อยูที่บาน ก็ชวยงานบาน อยูที่โรงเรียนก็ชวยเหลือคุณครู ชวยรักษาความสะอาดของ
โรงเรียน เปนตน โดยมองถึงจิตอาสาในรูปแบบที่หลากหลาย ไมติดยึดรูปแบบเดียว ทําใหตรงกับ
ความชอบ/ ความถนัดของตนเอง เชน วาดรูป รองเพลง เลนละคร งานพยาบาล ฯลฯ โดยทําให
สอดคลองกับสิ่งที่ผูรับขาด หรือในสถานที่อื่นๆ เชน ชวยคนแกขามถนน ชวยงานวัด เปนตน --มี
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ฐานคิด/ จิตสํานึกที่ดี โดยมองวาจิตอาสาไมใชภาระ ทําใหรูสึกอยากทํา ทําจนเคยชิน รูวาเปนเรื่อง
ตอเนื่อง ทําไดไมมีวันจบ ที่สําคัญมีสามัญสํานึก ระลึกถึงการทําความดีบอยๆ --ทําในสิ่งที่ชอบหรือ
ถนัด ทําใหมีความสุขกับสิ่งที่ทํา ทําใหทําสิ่งนั้นไดดี และเมื่อชอบก็อยากทําตอไปเรื่อยๆ --ทําสม่ําเสมอ
ทําแลวรูจักสรุปบทเรียน --ทําดวยความเต็มใจ มาจากใจ ไมมีใครบังคับ
ความรูทั้ง
4 ขอดังกลาว ถือเปนความรูสําคัญ ที่ทําใหเขาใจเรื่องจิตอาสาจากตัวเอง ซึ่งจะสงผลไปสูการทํา
ความเขาใจจิตอาสาในโครงงาน ในโรงเรียนตอไป
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ถอดบทเรียนการพัฒนา
‘จิตอาสา’
จากโครงงาน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องจิตอาสาจากประสบการณในชีวิต ในชวงแรกถือเปนการทําความ
เขาใจเรื่องจิตอาสาเปนการปูพื้น จากนั้นไดขยับมาสูการถอดบทเรียนในโจทยโครงงานที่
แตละทีมทํา ตามดวยการแลกเปลี่ยนในตลาดนัดความรู ซึ่งถือเปนการเรียนรูกระบวนการ
จัดการความรูไปในตัวอีกดวย
คายครั้งนี้มีโรงเรียนเขารวมจํานวน 10 โรงเรียน แตละโรงเรียนมีการจัดทําโครงงานจิต
อาสา โรงเรียนละ 1 โครงงาน ยกเวน โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค ที่ทํา 3 โครงงาน รวม
ทั้งหมดเปน 12 โครงงาน ดังนี้

รายชื่อโครงงานโดยโรงเรียนแกนนํา 10 โรงเรียนเครือขาย โครงการพัฒนาเครือขายจิตอาสาในสถานศึกษา
1 โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกันอนุรักษน้ํา ครั้งที่ 1
2 โครงงานหองน้ําสะอาด สรางสุขนิสัยที่ดี

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
โรงเรียนสายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ

3 โครงงาน Do Dee Recycle
4 โครงงานจุดเปลี่ยน (จิตอาสาตานภัยยาเสพติด)
5 โครงงานกระดาษนอยดอยราคา สรางคุณคาใหสังคม

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

6 โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน

โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ

7 โครงงาน Samsen Save The World
8 โครงงานคลองสวยน้ําใส ดวยน้ําใจชาว อ.ส.
9 โครงงาน สิ่งแวดลอมสดใสดวย EM

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

10 โครงงาน Save Energy (ประหยัดพลังงาน)
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11 โครงงานเครือขายคนทําดี ป 2
12 โครงงาน "ระเบียงสีเขียว ปอดสีขาว"

โรงเรียนฤทธิณรงครอน
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ

ถอดบทเรียนการพัฒนาจิตอาสาจากโครงงาน
โจทย : ถอดบทเรียนการพัฒนาจิตอาสาจากโครงงาน
กระบวนการ :
1. แกนนํานักเรียน “ถอดบทเรียน” การพัฒนาจิตอาสาจากโครงงานที่แตละทีมทํา โดยมีคุณอํานวยประจํากลุม
คอยตั้งประเด็นคําถามถอดบทเรียน (ดูกรอบในการถอดบทเรียน หนาถัดไป) โดยเนนทบทวนถึงเปาหมายที่ตั้งไว
พิจารณาถึงสิ่งที่บรรลุ และสิ่งที่ยังไมบรรลุ รวมทั้งพยายามวิเคราะหถึงเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ อาทิ เวลา การ
สื่อสาร รูปแบบกิจกรรมที่ใช การเห็นประโยชน/คุณคา เปนตน เพื่อใหเห็นจุดออน-จุดแข็งของการทําโครงงาน
2. ประมวล คัดสรร วาอะไรคือความรูเดน (จุดขาย) ของโครงงานที่ทํา และใหเตรียมนําเสนอหรือคิดเรื่องการ
โฆษณา วาจะพูด/ ทําอยางไร ใหผูที่เขามาใน “ตลาดนัดความรู” สนใจ และอยากนําความรูไปใชตอ
3. หาพื้นที่เหมาะๆ ตั้งรานขายความรูจากโครงงาน
4. ในทีมของแตละโครงงาน ใหเลือกผูที่อยูประจําราน 1 คน โดยเลือกผูที่อธิบายงานไดดีที่สุด สามารถทําใหผูอื่น
เขาใจและอยากนําความรูนั้นไปทําตอ
5. สวนสมาชิกในทีมที่เหลือ ใหกระจายไปตามกลุมตางๆ เสมือนทําหนาที่ไปซื้อสินคา (ไปเรียนรูจากโครงงานอื่นๆ)
ซึ่งการจะไปเรียนรูกับกลุมไหนใหพิจารณาจากการโฆษณา (ใหเวลาสักเล็กนอยเพื่อจัดการภายในกลุมวา ใครจะอยู
ประจําราน ใครจะไปดูที่รานอื่น (ไปเรียนรูขอมูล ความรูที่เปนประโยชนของกลุมอื่นมาใหไดมากที่สุด) โดยแจก
กระดาษใหไปเพื่อใชบันทึกความรูจากกลุมอื่นๆ กลับมาดวย เชน ระบุวา ไดเรียนรูเรื่องอะไร (อาจมากกวา 1
เรื่องก็ได) จากโครงการอะไร เปนตน
6. เมื่อมีเพื่อนจากโรงเรียนอื่นสนใจเขามาเยี่ยมชมโครงงานของเรา ขอใหนั่งใหพรอม (จัดเตรียมเกาอี้ใหพรอม)
แลวจึงคอยอธิบายทีเดียว เปนรอบๆ ไป
7. ใหเวลาสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในตลาดนัดความรูประมาณ 1 ชั่วโมง
8. เมื่อหมดเวลา ใหมีการสะทอนความรูสึกนึกคิด (กระบวนการ AAR) ทั้งในสวนของคนขาย และคนซื้อ
9. หลังเสร็จกิจกรรม ใหอาจารยและนักเรียนแลกเปลี่ยนกันถึงความรูจากโครงงานที่นักเรียนสนใจจากกลุมอื่น
และไดเก็บรับความรูมา เพื่อนํามาใชในการปรับแผนงานที่จะทําตอไป ซึ่งจะมีการนําเสนอในวันรุงขึ้น

ทั้งนี้ ในการถอดบทเรียนจากโครงงาน มีกรอบประเด็นที่ใชในการถอดบทเรียน ดังแสดงในหนาถัดไป ซึ่ง
แตละโรงเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการถอดบทเรียนการทําโครงงานตางๆ ไดตอไป
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กรอบในการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรูการพัฒนาจิตอาสาจากโครงงาน
นักเรียน
ครู
ขั้นที่ 1 : ถอดบทเรียนเปนทีม (ตามโครงงาน)
ดานผล
ดานผล
1. เปาหมายที่ตองการใหบรรลุคืออะไร
1. เปาหมายที่ตองการใหบรรลุคืออะไร
- เห็นคุณคา
- เห็นคุณคา
- อยากทําตอเนื่อง (ไดทําตอเนื่องหรือไม เพราะอะไร)
- ใหครูเปนพี่เลี้ยงใหนักเรียน (ใหใจ ใหคําปรึกษา
- ฯลฯ
คอยติดตาม แนะนํา พาเด็กถอดความรู ฯลฯ)
2. อะไรที่บรรลุ อะไรที่ไมบรรลุ
- ชวนครูคนอื่นทําดวย
ดานเหตุ (วิธีคิด วิธีการ)
ดานเหตุ
1) เวลา
1) เวลา
2) การสนับสนุนของผูบริหาร
2) การสื่อสาร
3) ความรวมมือของเพื่อนครู
- การชวนเพื่อนเขารวมทีม (การจูงใจ)
4) กิจกรรม และการออกแบบ
- การสื่อสารระหวางทาง
3) รูปแบบ กิจกรรม
- การออกแบบโครงงาน (สอดคลองกับความสนใจ
เวลา วิถีชีวิตหรือไม) ที่เปนอยู VS ที่ควรจะเปน
4) การสัมผัสประโยชน คุณคา
ขั้นที่ 2 : AAR
- พิจารณาจุดออน/ จุดแข็ง และวิธีแกไขปญหา
- ประมวล คัดสรร ความรูเดน (จุดขายของโครงงาน)
ขั้นที่ 3 : จัดระบบขอมูลเพื่อการนําเสนอ (จุดขาย)
ขั้นที่ 4 : แลกเปลี่ยนเรียนรู (เปดรานในตลาดนัด)
- ความรูเดนที่นักเรียนตองการ

-

ความรูเดนที่ครู/ ผูบริหารสถานศึกษาตองการ

ที่มา : ปรับจากเอกสารของสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข (สรส.) เพื่อใชในการเตรียมคุณอํานวย คุณลิขิต ในเวทีถอดบทเรียน
โครงการจิตอาสาในสถานศึกษา วันที่ 12-13 มีนาคม 2554 ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี
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บรรยากาศของตลาดนัดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูขามโครงงาน

25

บรรยากาศของตลาดนัดความรูแลกเปลี่ยนเรียนรูขามโครงงาน

ตัวแทนแตละโครงงานที่ทําหนาที่ขายความรูของกลุม สะทอนความรูสึกหลังทํากิจกรรม

26

การนําเสนอความรูที่เปนจุดขายของแตละโครงงาน

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
27

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
28

โรงเรียนสายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
29

โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร

โรงเรียนฤทธิณรงครอน
30

 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ

โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ 

31

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
32

สรุปจุดขายของแตละโครงงาน
ที่

โครงงาน

จุดเดน/ จุดขาย

1 โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกันอนุรักษน้ํา
2 โครงงานหองน้ําสะอาด สรางสุขนิสัยที่ดี

สรางจิตสํานึกรวมดูแลรักษาแหลงน้ํา
หองน้ําเปนสิ่งใกลตัวที่สุด แตมักถูกละเลย เมื่อทําเรื่องนี้
ทําใหนักเรียนมีสวนรวม เพราะสงผลโดยตรงกับผูใช

3 โครงงาน Do Dee Recycle
4 โครงงานจุดเปลี่ยน (จิตอาสาตานภัยยาเสพติด )

5 โครงงานกระดาษนอยดอยราคา สรางคุณคาใหสังคม

เพิ่มมูลคาใหสิ่งของเหลือใช และนําไปใหผูที่ขาดแคลน,
พัฒนาทักษะดานงานประดิษฐ
รูเทา รูทันปองกันปญหา โดยใชสื่อละคร เกมส รณรงค
และบูรณาการหลายเรื่อง เชน จิตอาสา ปองกันยาเสพ
ติด Stop Teen Mum ฯลฯ
สนับสนุนการใชกระดาษอยางรูคา และชวยลดปญหา
โลกรอน

6 โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน

เปนศูนยกลางเผยแพรคานิยมจิตอาสาผานสื่อ, ใชสื่อ
และเพลงชวยในการจําสิ่งที่เรียน สรางความบันเทิงใน
การเรียนรู

7 โครงงาน Samsen Save The World

แปลงขยะเปนเงิน นําไปสรางประโยชนในงานพัฒนาเด็ก
และสิ่งแวดลอม เปนการชวยโลกสองตอ
8 โครงงานคลองสวยน้ําใส ดวยน้ําใจชาว อ.ส.
สรางสํานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดลอมใกลตัว เปน
ตัวอยางที่ดีใหชาวบาน/ ชุมชน
9 โครงงาน สิ่งแวดลอมสดใสดวย EM
พัฒนาสิ่งแวดลอมใกลตัว ลดกลิ่นเหม็นในโรงเรียนและ
ลําคลอง
10 โครงงาน Save Energy (ประหยัดพลังงาน)
เรื่องใกลตัวที่ทําไดทุกเวลา, สรางสํานึกประหยัดพลังงาน
ไวใชไดนานๆ และชวยลดภาวะโลกรอนซึ่งเปนกระแสที่
กําลังตื่นตัวกันมากในปจจุบัน
11 โครงงานเครือขายคนทําดี ป 2
เพิ่มความอบอุน สรางความสุขใหเด็กในวัยเยาว ปลูกฝง
นองๆ ใหรูจักการให โตมาจะไดเปนคนดีมีศักยภาพ
12 โครงงาน "ระเบียงสีเขียว ปลอดสีขาว"
ทําใหโรงเรียนรมรื่นนาอยู และโรงเรียนในละแวก
ใกลเคียงยังไมมีใครทํา
ที่มา : จากการนําเสนอในกระบวนการตลาดนัดความรู และจากฟลิบชารต
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สิ่งที่ไดรับ สิ่งที่เห็นมากขึ้นเรื่องจิตอาสาของกลุม
คุณครู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในคายชวง
2 วันนี้ในกลุมคุณครูและผูบริหารสถานศึกษา ชวงแรกใชโจทยเชนเดียวกับ
กลุมแกนนํานักเรียน ที่ใหพูดคุยเรื่องจิตอาสาจากประสบการณในชีวิตของตนเอง ซึ่งพบวา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใน
กลุมยอยเปนอยางดี
ชวงตอมา กลุมแกนนํานักเรียนไดถอดบทเรียนการทํางานจิตอาสาจากโครงงานที่แตละทีมทํา ในชวงเวลา
เดียวกัน กลุมคุณครูก็ไดแยกกลุมมาแลกเปลี่ยน และเติมเต็มความรูจากวิทยากรในอีกสวนหนึ่ง โดยมีการสะทอน
ขอคิด ความเห็น และสิ่งที่ “เห็น” มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสา จากที่มีอยูเดิม ซึ่งมีประเด็นสรุปในภาพรวมไดดังนี้
(สําหรับขอคิด ความเห็น อื่นๆ อานไดจากลอมกรอบ)
 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เปนโอกาสใหแกนนํานักเรียน ไดพบเจอเพื่อนใหมและประสบการณใหม และ
คาดหวังวา เขาจะนําสิ่งดีๆ ที่ไดรับไปปรับปรุง ขยายผลในโรงเรียนตอไป
 ไดรับประโยชน ได เรียนรูในเชิงกระบวนการ -- การจัดกระบวนการเรียนรูที่มีการคิดอยางเปนระบบ ที่มี
การตั้งวัตถุประสงค จุดหมายวาอยากใหเด็กไดอะไร กระบวนการหรือกิจกรรมที่ใสเขาไป และมีการประเมินผล -วิธีการ กระบวนการทํางานจิตอาสาในโรงเรียน ที่เปนระบบมากขึ้น จากแตกอนที่ไมคอยมีระบบ อยากทําก็ทํา ทําให
หลายๆ อยางไมบรรลุวัตถุประสงคเทาที่ควร
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ เปนการเตือนสติ ทําใหหันกลับมามองที่ตัวตนและบทบาทของครู เชน --การ
ทําตัวใหเปนตัวอยางใหกับเด็ก เปนที่ไววางใจของนักเรียน หรือเขาถึงจิตใจของเด็ก เปนเรื่องสําคัญ --เห็นวาตัวเองยัง
มีประสบการณนอย ตองหาความรูเพิ่มเติม --ทําใหเด็กมีจิตสาธารณะได ตองมีการทํากิจกรรมจิตอาสาบอยๆ ที่สําคัญ
คือ ครูตองเปนโคซและใหขวัญกําลังใจกับเด็ก
 ได แนวทาง วิธีการดําเนินงาน บางเรื่องชวย จุดประกายความคิด ไดตัวอยางที่จะนําไปทํา เชน --บาง
ทานทํากิจกรรมจิตอาสาในชุมชนของตนเอง ทําใหมองเห็นชองทางในการนําไปยกตัวอยางใหเด็กทําในสิ่งใกลตัว ทั้งที่
โรงเรียนและชุมชน --การใหกําลังใจกับเด็ก ดวยการแปะติดประกาศ ใหคนผานไปผานมาดูไดและเขียนคอมเมนตใน
กระดาษที่เขียนติดไวที่บอรดตามสถานที่ตางๆ เมื่อเด็กอาน จะไดมีกําลังใจและเปนภูมิคุมกันใหเขาทําดีไปตลอด --ได
แนวทางที่จะทําใหนักเรียนเขาใจลึกซึ้งมากขึ้นในสิ่งที่ทําเรื่องจิตอาสา ผานกระบวนการถอดบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรู
และตระหนักวา สิ่งที่เขาทํา มีความสําคัญอยางไรตอตัวเองและคนรอบขาง --แนวทางจัดกิจกรรมที่จะนําไปใชกับกลุม
นักเรียนทั้งโรงเรียน จากแตเดิมที่จัดกิจกรรมกับกลุมเล็กๆ เพื่อขยายผลกับนักเรียนทั้งโรงเรียนได --จิตอาสาที่ลง
ไปสูเด็ก ทําอยางไรถึงไดผล คือ 1) เด็กตองปฏิบัติจริง 2) มีวิธีการ/ กิจกรรมที่หลากหลาย แตตองเนนปลูกฝงไป
จนถึงระดับจิตสํานึก ซึ่งควรเริ่มจากเรื่องที่รูสึกวาสําเร็จไดไมยาก และมีคุณครูที่เกี่ยวของคอยเอื้ออํานวย คอยให
กําลังใจ 3) ตองทําบอยๆ --ไดแนวทาง ที่จะไปชวยเสริมหรือชี้แนะใหเด็กมองเรื่องจิตอาสาในเรื่องใกลตัวกอน เพราะ
ปจจุบันเด็กชอบทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากหองเรียนและไกลตัว
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 ได ความคิด ความรู ความเขาใจ อาทิ -- เขาใจเรื่องจิตอาสามากขึ้น เนื่องจากพบปญหาวา ทั้งครูและ
นักเรียนสับสนวา จิตอาสาคืออะไร ทําไมตองใหนักเรียนมาไลตามลายเซ็นตครูอาจารย พอแมผูปกครอง ครูแกนนําจะ
ไดเอาสิ่งที่เขาใจ ไปเปนแนวทางขยายผล ใหทั้งครูและนักเรียนเขาใจความหมายของจิตอาสาที่แทจริง และคิดตอวาทํา
อยางไรจะปลูกฝงใหเด็กเกิดการเรียนรู และเกิดนิสัยจิตอาสาอยางถาวร ไมใชทําชั่วครั้งชั่วคราว โดยเริ่มตนจากเพื่อน
ครูกอน --การมองเรื่องจิตอาสาใหอยูในวิถีชีวิตของเด็ก ทําใหติดตัวเด็กอยางถาวร --คุณคาของจิตอาสา ในแงที่
สามารถสรางศักยภาพใหตัวเด็กได รวมทั้งสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่มีปญหาใหกลายเปนเด็กที่มีศักยภาพขึ้นมา
ได
 ขอเสนอแนะเชิงการบริหารงาน เพราะทุกวันนี้ถนนทุกสายมุงสูโรงเรียน มีกิจกรรม โครงการเขามา
มากมาย ฉะนั้นในระบบการบริหารโรงเรียน ฝายบริหารตองนํามายอยและนํามาสูการบริหารโรงเรียนในลูของโรงเรียนที่
มีอยู เพื่อใหเดินไปดวยกันได และเมื่อเกิดผล ตองใหกําลังใจกัน
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สิงทีไดรับ สิงทีเห็นมากขึนเรืองจิตอาสาของกลุมคุณครู
 จากการเห็นเด็กทํางาน ทํากิจกรรมที่โรงเรียน ถือวาดีอยูแลว แตพอออกมาภายนอก ไดพบเจอเพื่อนๆ ทําใหเขาไดประสบการณ
มากขึ้น คิดวาเมื่อเด็กกลับไป เขาจะนําสิ่งดีๆ ที่ไดรับ ไดพบครั้งนี้ไปขยายผลในโรงเรียน เปนความคาดหวังของครู ซึ่งจากการ
สอบถามเด็กๆ เขาบอกวาไดอะไรอยูพอสมควร คงมีสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรา จากการเก็บเกี่ยวประสบการณตรงนี้ไป
 มองวา เวลาที่เราทํางาน ตองมองทั้งขางหนาและขางหลัง ตองมองใหรอบดาน อยามองแตขางหนาอยางเดียว ไมเชนนั้นขาง
หลังอาจเกิดปญหา
 อาจารยแตละทานมีแนวคิดของตัวเองในการทํางานจิตอาสาอยูแลว แตสิ่งที่ไดเพิ่มจากการมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรูกับทาง
มูลนิธิกระจกเงาหรือมูลนิธิสยามกัมมาจลทุกครั้ง ซึ่งมักไดสิ่งดีๆ คือเรื่องกระบวนการ อยางการจัดกระบวนการเรียนรู เราตั้ง
วัตถุประสงค จุดหมายวาเราอยากใหเด็กไดอะไร แตกระบวนการหรือกิจกรรมที่จะใสเขาไปเปนเรื่องสําคัญ จะทําแบบตายตัวไมได
การที่เราไดมาพูดคุยกัน ทําใหเรารูวา จุดนี้เราไมเคยนึกถึงหรือมองขามไป ก็สามารถเอาไปเติมเต็มสิ่งที่เรายังขาดอยูได
 เรียนรูวา เราตองทําตัวใหเปนตัวอยางกับเด็ก เปนที่ไววางใจของนักเรียน คือเขาถึงจิตใจของเขา ตรงนี้เปนจุดสําคัญ
 เปนครั้งแรกที่มารวมกิจกรรมจิตอาสา ไมคอยมีประสบการณดานนี้ จากการแลกเปลี่ยนทําใหไดอะไรหลายๆ อยาง เชน
กิจกรรมที่ทําในแตละโรงเรียน เปนการเพิ่มเติมในสิ่งที่เราไมเคยรู จะไดนําไปปรับใชกับนักเรียนที่โรงเรียน
 ไดประโยชนทุกครั้งที่มา และนําไปใชทุกครั้ง ....สิ่งที่ไดคือ แนวทาง วิธีการดําเนินงาน ทั้งจากผูดําเนินการพูดคุยซึ่งทานเปน
ผูบริหาร และจากเพื่อนครู อีกอยางเปนการจุดประกายบางเรื่องที่นาจะทํา เชน อาจารยบางทานทําในชุมชนของตัวเอง ทําจุดนั่ง
พักอานหนังสือของชุมชน ชอบมาก ซึ่งเด็กสามารถนําไปทําได คือมองเห็นชองทางในการนําไปยกตัวอยางใหเด็กทํา ในสิ่งใกล
ตัวทั้งที่โรงเรียนและชุมชน อีกอยางคือมีสวนตอยอดใหเพื่อนครูในกลุม อยางที่บอกวา จะทําใหเด็กมีจิตสาธารณะได ตองมี
การทํากิจกรรมจิตอาสาบอยๆ ที่สําคัญคือ ครูตองเปนโคซและใหขวัญกําลังใจกับเด็ก เชน การแปะติดประกาศ ซึ่งมีการเสนอตอ
ยอดคือ ใหคนผานไปดูไดและเขียนคอมเมนตไวในกระดาษแผนนั้น ที่เขียนติดไวที่บอรดตามสถานที่ตางๆ พอเด็กอาน จะไดมี
กําลังใจ เปนภูมิคุมกันใหเขารูสึกวา เขาทําไมดีไมได เพราะคนรูทั่วกันหมดแลววาเขาไดทําความดีมาตลอดและมีคนใหกําลังใจ
มีครู มีเพื่อนไปเขียน เปนการแบงเบาครูดวย เพราะเด็กจะชวยสรางกันเอง
 ไดประสบการณและแนวทางสําหรับกลับไปสรางจิตอาสาใหกับนักเรียนที่ดูแลอยู ซึ่งไดทั้งกระบวนการ กิจกรรม ที่จัดใหกับ
นักเรียน พอมองยอนกลับไปที่โรงเรียนตัวเอง ทําใหรูวานักเรียนทําอยูแลว แตตัวครูเอง นักเรียน เขาทราบไหมวานั่นคือจิตอาสา
เปนสิ่งที่เขาทํามาจากใจ เมื่อไดมารวมกลุมตรงนี้ ทําใหเห็นแนวทางที่จะกลับไปทําก็คือ ทําอยางไรใหนักเรียนเขาใจวา สิ่งที่เขาทํา
อยูทุกวัน นั่นคือจิตอาสา และจะทําใหเขาเขาใจลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อใหเขาทําตอไป ซึ่งจากที่ไดรับคําแนะนําคือ การถอดบทเรียน ให
นักเรียนไดรูวา สิ่งที่เขาทํานั้นสําคัญอยางไรตอตัวเขาเองและคนรอบขาง
 ตัวเองผานการเขาคายในหลายรูปแบบ ทั้งคายสิ่งแวดลอม ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เพราะทําหนาที่เปนหัวหนากลุมกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน ที่มาและคิดวาไดกลับไปเต็มที่คือ แนวทางในการจัดกิจกรรมที่จะนําไปใชกับกลุมนักเรียนทั้งโรงเรียน เพราะปกติ
เราจะจัดกิจกรรมจิตอาสา ไมใชกับนักเรียนจํานวนมาก ฉะนั้นถาเรานํากิจกรรมไปขยายผลกับนักเรียนทั้งโรงเรียนได จะทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เปนสิ่งที่หวังและตั้งใจจะทําใหไดดีที่สุดเทาที่จะทําได นี่คือแรงบันดาลใจในการมาเขาคายจิตอาสาครั้งนี้
 มาครั้งแรก ยังไมคอยเขาใจเรื่องกระบวนการเทาไร แตพอคุยไปแลว มีความรูสึกวา กิจกรรมนี้มีประโยชนทั้งตัวนักเรียนและคน
รอบขาง คิดวาจิตอาสาตองมาจากใจที่รักกอน เราอาจจะทํามาตั้งแตเด็ก แตไมรูวานั่นคือจิตอาสา แลวเราก็นํามาถายทอดใหเด็ก
ทําคลายๆ กับของเราก็ได เปนการขยายผลใหเด็กมีจิตอาสาขึ้นมา แตสิ่งที่ตองการ ณ เวลานี้ที่พูดคุยกันก็คือ คูมือกิจกรรม ถา
เรามีหลักสูตรหรือคูมือ ก็จะขยายเครือขายไปได
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 มาอบรมจิตอาสาครั้งแรก แตเมื่อฟงในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน สิ่งที่เราทําหรือเด็กทําอยู ก็คือจิตอาสานั่นเอง แตเขาไมรูวาสิ่ง
ที่เขาทําคืออะไร จะไดนําความรูนี้ไปบอกเขา สิ่งที่เราพูดกันมากคือ ทําอยางไรใหเด็กรูสึกวา จิตอาสา การทําดี ทําไดงาย เพราะ
เด็กทุกวันนี้อยูในยุคไอที ทําอะไรก็อยากไดเร็วๆ ตองรีบ ซึ่งก็มีแงดีที่เขาคิดเร็ว ทําเร็ว ถาเราใหเขาทําในสิ่งที่ดีๆ ได ก็จะดี
 ปญหาที่มีอยูตอนนี้ที่โรงเรียนคือ ทั้งครูและนักเรียนสับสนวา จิตอาสาคืออะไร ทําไมตองใหนักเรียนมาไลตามลายเซ็นตครู
อาจารย พอแมผูปกครอง ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ แตวันนี้ไดรับแนวทางจากอาจารยหลายๆ ทาน ทําใหไดประเด็น ครูแกน
นําที่มาในวันนี้ จะไดเอาสิ่งที่เขาใจ แนวทาง ไปขยายผลใหได ตองใหทั้งครูและนักเรียน เขาใจความหมายของจิตอาสาที่แทจริง
และทําอยางไรจะปลูกฝงใหเด็กเกิดการเรียนรู และเกิดนิสัยจิตอาสาอยางถาวร ไมใชทําชั่วครั้งชั่วคราวอยางที่เขาใจกัน ซึ่งจะทํา
อยางไรใหประสบความสําเร็จได ดิฉันคิดวา สิ่งแรกตองนําไปขยายผลใหเพื่อนครูกอน วาวันนี้เราไดแนวคิด แนวทางอะไรบาง
หลังจากนั้นก็ตองคิดสรางเครื่องมือ สรางสื่อ ที่ทําใหทั้งเพื่อนครูและนักเรียน ไปสูเปาหมาย
 ขอบคุณที่ทําใหพวกเราไดมีโอกาสมาพูดคุยกัน มองวา การที่เราไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน เปนการนําสิ่งที่เราไดปฏิบัติจริงมา
พูดคุยกัน ไมใชอานในตําราแลวเราตองเชื่อ... แมวาการกระทําจะหลากหลาย ผลแตกตางกัน สําเร็จบาง ไมสําเร็จบาง แตการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ทําใหเราเห็นชองทางที่จะเอาไปทําในโอกาสตอไปไดอยางดี ในกลุมที่ไดคุยกันในเรื่องความหมาย
กระบวนการ วิธีการ คงคลายกับกลุมอื่นๆ แตไดลองสรุปแกนออกมา วาเรื่องจิตอาสาที่ลงไปสูเด็ก ทําอยางไรถึงไดผล คือ
1) เด็กตองไปปฏิบัติจริง 2) วิธีการทําจิตอาสาหลากหลาย แตตองมีการปลูกฝง หากเกิดในจิตสํานึกแลว ก็ไมตองไปชี้นิ้วอีก
ควรเริ่มจากงายๆ อยาทําใหทอ คุณครูที่เกี่ยวของตองอํานวยความสะดวกใหเขาลงมือทํา และรูสึกวาสําเร็จไดไมยากนัก ทํา
อยางไรใหรูสึกวา ทําดีทําไดงายๆ ลื่นไหล ทําไดสะดวก มีคนคอยใหกําลังใจ และทําโดยไมหวังสิ่งตอบแทน และที่สําคัญคือ 3)
ตองทําบอยๆ ในหลักสูตรป 2551 ที่บรรจุเรื่องนี้เขาไป เปนความชาญฉลาด คิดวามันถูกกับจริตของเด็ก เพราะเขาไมมีเรื่อง
ผลประโยชน ไมมีความคิดเรื่องการปกปองตัวเองมากเหมือนผูใหญ ฉะนั้นเวลาทําอะไรใหใคร คิดวาเขาทําดวยความบริสุทธิ์ใจ
จริงๆ เรื่องจิตอาสาเหมือนยาเสพติด ถาไมเสพหรือลองทํา ก็ไมรูวามันเปนอยางไร แตพอทําแลว จะอยากทําเรื่อยๆ เพราะคนที่ทํา
ก็มีความสุข คนที่เราไปชวยเหลือเขาก็มีความสุข คนไมทําจะไมรู ถาเราสามารถปลูกฝงตรงนี้ใหเด็กได ก็จะไปไดดวยดี สําหรับ
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค มีกิจกรรมจิตอาสาเยอะมาก แรกๆ ติดตั้งยาก แตเมื่อทําไปแลว เด็กทําแลวไดผล ประกอบกับ
เงื่อนไขที่กลาวมา เสริมเขาไป จะเกิดแรงผลักดัน เด็กจะทําตอๆ กันไปเอง จนกระทั่งขยายออกไป จิตอาสาสามารถเติบโตใน
หัวใจคน เมื่อโตไปก็ติดไปดวย เพราะหลายคนที่แลกเปลี่ยนก็บอกวาเปนกิจกรรมที่เขาทํามาตั้งแตเรียนอยูมหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้ก็
อยากทํา และมาเปนครูแกนนําจิตอาสา แสดงวามันติดตัว อยากใหกําลังใจวาเรามาถูกทางแลว แตกระบวนการติดตั้งอาจจะใช
เวลา และถาโรงเรียนจัดระบบใหดี เพราะทุกวันนี้ถนนทุกสายมุงสูโรงเรียน มีอะไรเขามามากมาย ถาในระบบการบริหารโรงเรียน
เอามาเปนกอนๆ แลวบอกวาครูตองทําอันนี้ๆ ครูตายเลย ฝายบริหารตองนํามายอยและนํามาสูการบริหารโรงเรียนในลูของ
โรงเรียนที่มีอยูและเดินไปดวยกันได คุณครูจะสบายใจขึ้น ทั้งครูและนักเรียนรูสึกไมยากนักที่จะทํา และเมื่อเกิดผล เราก็ให
กําลังใจ รับรองไดวาจะมีการตอยอดในโรงเรียนอยางแนนอน
 สิ่งที่ไดใหม คือ การสรางจิตสํานึกที่ดีใหกับเยาวชน ในการชวยเหลือเกื้อกูลคนอื่น สังคมเราตองการมากในปจจุบัน จิตอาสา
เปนทั้งเรื่องไกลตัวและใกลตัวก็ได เรื่องและวิธีการก็หลากหลาย เด็กเยาวชนนาจะทําไดหลากหลาย ในฐานะโรงเรียนก็ควร
สนับสนุนพวกเขาใหไดทํากิจกรรมดีๆ เปนการชวยเหลือสังคมทางหนึ่งดวย การสนับสนุนทําไดหลายอยาง เชน งบประมาณ
อํานวยความสะดวกตางๆ แตสิ่งสําคัญคือ ครูตองชวยวางกรอบใหนักเรียน ถาครูเขาใจ นักเรียนก็จะเดินไปในทิศทางที่ถูก อีก
อยางหนึ่งที่เปนเรื่องที่ดีคือ คุณคาของจิตอาสา จากที่พูดคุยกัน เราคุยกันวา จิตอาสาสามารถสรางศักยภาพใหตัวเด็กได และ
สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กที่มีปญหาใหกลายเปนเด็กที่มีศักยภาพขึ้นมาได
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 สิ่งที่ไดคือ กระบวนการ เพราะตอนนี้มองกลับไปที่โรงเรียน ทุกโรงเรียนมีโครงการเยอะมาก เลยมองกันวา ตอไปเรานาจะตัด
คําวาโครงการออกไป เพื่อใหอยูในวิถีชีวิตของเด็ก ใหติดตัวเด็ก โดยไมตองคิดวาจะตองประเมิน อยากใหเกิดขึ้นโดยไมตอง
ประเมิน เพราะทุกอยางถามีการประเมิน ก็ตองมีการตัดสิน อยากใหเกิดขึ้นโดยติดตัวไปถาวร
 เปนครั้งแรกที่มาอบรมจิตอาสา สิ่งที่ไดรับจากการพุดคุยคือ ความเขาใจเกี่ยวกับจิตอาสามากขึ้น วาจริงๆ แลวไมไดเปนเรื่อง
ไกลตัว เปนสิ่งที่ทําอยูแลวในชีวิตประจําวัน และไดเรียนรูประสบการณจากอาจารยทานอื่นๆ สามารถนําไปใชได และสิ่งสําคัญที่
อยากเนนคือ ทําอยางไรจิตอาสาจะติดตัวเด็กไป
 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู จะเห็นวา แนวคิดในการทําจิตอาสาของแตละโรงเรียนในกลุมจะคลายๆ กัน สวนใหญจะทําใน
ลักษณะของโครงการและมีการประเมิน แตสิ่งที่ไดเพิ่มเติมคือจากอาจารยวัชระ ไดความคิดที่วา วิถีชีวิตประจําวันก็สามารถมีจิต
อาสา ถาเราไดปลูกฝง หรือใหการสนับสนุนกับนักเรียนบอยๆ หรือทํากับคนรอบขางบอยๆ ก็จะเกิดจิตอาสาที่ยั่งยืนในอนาคต
 ไดแนวทาง แนวคิดจากอาจารยหลายๆ ทานที่แลกเปลี่ยนกัน คือ เด็กๆ มักมองสิ่งไกลตัว ไมไดมองสิ่งที่อยูใกลๆ วาสามารถ
ทํากิจกรรมจิตอาสาได ตรงนี้อาจจะไปชวยเสริมหรือชี้แนะเด็กวา ใหมองในเรื่องใกลตัว กอนจะไปมองขางนอก เพราะปจจุบันเขา
ชอบทํากิจกรรมที่นอกเหนือจากหองเรียนและไกลตัว เพราะคิดถึงความสนุกกอนเปนลําดับแรก ตรงนี้เปนสิ่งดีที่เขามีใจอยากทํา
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อาจตองถูกกรอบบังคับจากครู มีการประเมิน แตสุดทายคือใหเกิดจากสามัญสํานึก
ประเด็นที่สนใจคือ ทําอยางไรใหจิตอาสาติดตัวเด็กไปตลอด มีวคามภาคภูมิใจไปตลอด คือการไดประเมิน
 ไดแนวคิดเรื่องจิตอาสา วาทําอยางไรเด็กถึงจะมีจิตอาสา คือการที่เด็กตองลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งไมใชแตเด็กอยางเดียว ที่ไดรับ
ตัวเอง การนําเสนอความดีที่ตัวเองไดทํามาอยางชัดเจนในกลุม อยางที่มาครั้งนี้ นักเรียนไดมีโอกาสนําเสนอ
ผล คนที่เด็กไปทําก็ไดรับดวย นั่นคือความสุข เมื่อเด็กไดทําแลวมีความสุข เขาก็จะขยายผล ชักชวนใหเพื่อนมาทําตอไป
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อาจจะขับเคลื่อนไปไดชา ฉะนั้นเราควรเขาหาผูใหญใหมากขึ้น เพื่อใหงานสําเร็จไปไดดวยดี และรวดเร็วกวาเดิม
ขอบขายที่ชัดเจน วาเด็กจะผานหรือไมผานในการทํากิจกรรมตรงนี้ ไปในแนวทางเดียวกัน ก็จะทําใหครู
 เขามาประชุมครั้งแรก แตทํางานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่โรงเรียนมานาน ดวยระบบของโรงเรียน เราทํางานพัฒนาผูเรียนใน
- อาจารยปฏิบัติไดงายขึ้น (ทัศนา บุญลอม สตรีวัดอัปสรสวรรค)
กิจกรรมชุมนุมจิตอาสาของนักเรียนมานานแลว มีระบบการทํางานที่คอนขางชัดเจน แตความยั่งยืนของกระบวนการ บางครั้งก็
ขาดชวงในการสงตอไม ทําใหคอนขางลําบากในการตั้งตนใหมในเรื่องชุมนุมหรือโครงการแตละอยาง เราพยายามปรับโดยให
โครงการที่เด็กกอตั้งขึ้นมาเอง สงตอไมใหรุนนองไปเรื่อยๆ ประเด็นที่สนใจคือ ทําอยางไรใหจิตอาสาติดตัวเด็กไปตลอด มีความ
ภาคภูมิใจไปตลอด การใหเขาไดประเมินตัวเอง นําเสนอความดีที่ตัวเองไดทํามาอยางชัดเจนในกลุม อยางที่มาครั้งนี้ นักเรียนได
มีโอกาสนําเสนอวา เขาจะทําอะไรบาง ทําอยางไร ดีอยางไร และมีปญหาอยางไร อันนี้เปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติ คือเปด
โอกาสใหนักเรียนไดนําเสนอในสิ่งที่ตัวเองไดทํา อาจจะจัดเดือนละครั้งในชั่วโมงโฮมรูม และสิ่งที่อยากไดคือ หลักสูตรที่ไปใน
แนวทางเดียวกัน ที่งายๆ ใหเขาใจอยางแทจริงวา แนวทางการทําจิตอาสา ไมใชวาตองเนนกิจกรรมเปนหลัก เพราะบางครั้งครู
อาจารยก็ไมมั่นใจวา เด็กทําแบบนี้จะผานคําวา จิตอาสาหรือไม แตถามีขอบขายที่ชัดเจนไปในแนวทางเดียวกัน ก็จะทําใหครู
อาจารยปฏิบัติไดงายขึ้น
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แลกเปลี่ยน : จิตอาสาในบริบทของการปฏิรูปศึกษา
จิตอาสา ในบริบทของการจัดการศึกษา เปาหมายอยูที่ไหน
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย : การพูดคุยเรื่องจิตอาสาในชีวิตของตัวเอง เปนการพยายามใหเขาใจเรื่องจิตอาสา ซึ่ง
จริงๆ อยูในวิถีชีวิตของเราอยูแลว เปนสวนหนึ่งของชีวิต แตทุกวันนี้เรามักคิดเปนโครงการ เปนโครงงาน เปนงาน
หรือกิจกรรม ทําใหการขยายผล การขับเคลื่อน ทําไดยาก เพราะรูสึกวา งานเกายังไมสําเร็จเลย มีงานใหมมาอีกแลว
แตถาเราเขาใจวา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเราอยูแลว นาจะทําใหเราเห็นชองทางในการออกแบบการจัดการเรียนรู
เรื่องจิตอาสาใหกับนักเรียนไดดีขึ้น ประเด็นที่มักไดยินเสมอๆ คือ การไมมีเวลา ผูบริหารไมเห็นความสําคัญ เพื่อน
ครูไมรวมมือ เปนตน แตอาจเปนเพราะเราออกแบบการทํางานไมดีก็ได เพราะสิ่งที่เราบอก ก็เปนขอจํากัดที่เปนจริง
อยูแลว
เรากําลังจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน ทายที่สุด เราไมไดตองการกิจกรรม แตเอากิจกรรมมาเปน
แบบฝกหัดเพื่อฝกเด็ก การประเมินผลจึงตองประเมินที่เด็ก ไมใชที่กิจกรรม เชนเดียวกับการทําแผนการสอน เรา
จําเปนตองกําหนดลักษณะที่พึงประสงคขึ้นมากอน ที่เราอยากใหเด็กบรรลุถึงเจตคติ ความรู ทักษะอะไร เมื่อถึง
ปลายทาง แตทุกวันนี้โดยความบีบคั้นของระบบ ของหลักสูตร ทําใหคุณครูไปเนนสอนเนื้อหาเปนสวนใหญ ไปไม
ถึงเจตคติ เราตองสอนใหครบตามเนื้อหา แคสอนตามเนื้อหาก็แทบไมทันอยูแลว และโรงเรียนก็มีกิจกรรมมากมาย
ปจจุบันครูใหการบาน เด็กก็ไมอยากทํา เมื่อไมทํา ก็ไมอยากเจอครูเพราะไมมีการบานจะสง พอมานั่งเรียนในชั้นก็ตอไม
ติด ทําใหตามไมทัน การชวยเหลือขวนขวายโดยตัวเองของนักเรียนนอยลง ไมมีความใฝรูใฝเรียน ครูไมสามารถ
สอนใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรูไดอยางแทจริง ยิ่งในยุคนี้ขอมูลขาวสารเยอะมาก ไปไว ทักษะการเรียนรู เชน การ
ตั้งคําถาม วิธีแสวงหาคําตอบ เปนทักษะที่สําคัญ จากการทําโครงงานจิตอาสา อาจทําใหเห็นวา ถาเด็กมีความสนใจ
ครูสามารถกระตุนตอไดอีก ขึ้นกับคุณครูดวยวา จะตั้งคําถามกระตุนใหเด็กคิดตอ ทําตอไดหรือไม อยางไร
....ปจจุบันมีคําใหมๆ เขามาเยอะ เชน จิตอาสา 3D แตถาถอดไปลึกๆ จะพบวา เปลี่ยนแตคํา จริงๆ คือ
เราอยากใหเด็ก เกง ดี มีความสุข ในเรื่องการเปนคนดีในกรณีนี้คือ อยากใหเด็กมีน้ําใจ ทั้งตอพอแม ตอเพื่อน ตอ
ครู และขยายไปสูคนที่แมแตตัวเองไมรูจัก หรือคนที่ดอยโอกาสกวา เราสามารถหยิบยื่นใหเขาได แมแตสัตวเลี้ยง
การมีน้ําใจก็ควบคูกับเรื่องการมีความรัก ซึ่งจะแปลงไปสูพฤติกรรม เมื่อกอนทุกวันศุกรเราจัดเวลาใหเด็กไหวพระ สวด
มนต แผเมตตา การแผเมตตาก็คืออันเดียวกัน ทําไมเราไมตอรากสิ่งนี้ขึ้นมา เราไปเอาของใหมมา แตของที่เคยอยูใน
ภูมิปญญา ในวิถีเดิม เชน แผเมตตาก็คือ ฝกในการรักคนอื่น กับลูกเรา บางทีเขาทําใหเราเจ็บช้ําน้ําใจ เกเร ทําไมเรา
ใหอภัยได ไมใชเพราะความรักหรือ แลวลูกรักพอแมจริงไหม เขามีน้ําใจกับพอแมหรือไม ตรงนี้เปนปญหาที่ผมคิด
วาเราสอนเด็กออกนอกตัวมาก และไมสามารถเชื่อมกับภายในได เด็กคิดแยกสวนหมด พอแมคงไมสบายใจ ถาลูก
ไปมีจิตอาสากับคนอื่น แตอยูบานไมทําอะไรเลย ขอไปจิตอาสาที่โรงพยาบาล แตที่บานไมทําอะไรเลย บานก็ไมชวยทํา
ความสะอาด ทําใหพอแมไมอยากสนับสนุน เราตองทําใหเด็กเขาใจมาถึงรากที่สําคัญของคําวา “จิตอาสา” วาคืออะไร ถา
จะฝก ก็ฝกไดทุกที่ ฝกความรัก ความมีน้ําใจ ใหอภัย ทายที่สุดคือเราอยากใหเด็กเปนคนดี ตามเปาประสงคใน
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ฐานะเปนครูผูสรางเด็ก ซึ่งไมใชเรื่องใหมที่ครูตองปฏิเสธ แตเผอิญมันเขามาเปนโครงการหรือในลักษณะที่แปลกแยก
เวลามีนโยบายเขามา ถาเราตีโจทยไมแตก เราจะปฏิบัติกับมันแบบเปนเศษเสี้ยว บูรณาการไมได และรูสึกเปนภาระ
คิดดูใหดีเปนเรื่องที่เราตองฝกฝนขัดเกลาตัวเองอยูแลว แมตัวเราเองเปนครูก็ยังตองขัดเกลาตัวเองไปจนตลอดชีวิต
อาจารยผูเขารวม : คิดวา ครูอาจารยเขาใจตรงกันวาจิตอาสาคืออะไร แตพอมาเขาหลักสูตร วาผาน/ ไมผาน ก็ตองมี
เกณฑ ถามวาจะประเมินอยางไร แคใจดี เอื้อเฟอ รักสัตวเลี้ยง ปรากฏวาเด็กเอากระรอกมาโรงเรียนเพราะกลัววาอยู
บานไมมีคนดูแล เกณฑประเมินจะอยูตรงไหน บางครั้งสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ตองทําก็ไมไปดวยกัน จึงอยากขอคําแนะนําใน
การปฏิบัติที่ชัดเจน
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย : ถาอาจารยเขาใจถูกตอง ตองแปลงไปสูการปฏิบัติ ทุกวันนี้ที่มีปญหามากที่สุดคือ การ
ออกแบบการเรียนรู ที่จริงครูเปรียบเสมือนแมครัว หยิบวัตถุดิบมาปรุงอาหารใหอรอย ใหคนกินกินแลวชอบ ถาเรา
เขาใจหลักคิดจริง การแปลงหลักคิดสูการปฏิบัติ ก็ตองสามารถคิดกิจกรรมที่สอดแทรกเขาไปในวิถีชีวิตได และ
สามารถบอกไดดวยวา จะวัดอะไร จะประเมินตรงไหน คนเปนครู เวลาทําหลักสูตรสอนเด็ก ตองมีคําถามใหญ 3
คําถาม
1) เราอยากใหเด็กเกิดอะไร เชน ดานเจตคติ อยากใหเกิดอะไร แคไหน เจตคติเปนเรื่องความชอบ/ ไม
ชอบ เรื่องทัศนคติ หรือ ดานความรู เราอยากใหเด็กมีความรูในขอบเขตแคไหน และ ดานทักษะ เอาไปใชได
แผนการสอนตองพูดใหชัดวา เมื่อสอนแลวเด็กจะเกิด 3 ดานนี้ และแยกแยะเปนตัวชี้วัด ดานเจตคติ จะวัด
อยางไร ดานความรูจะวัดอยางไร ดานความรูวัดงาย อาจารยออกขอสอบ เด็กตอบกลับมา ปรากฏวาเด็กตอบได
หมดเลย แตเขาไมทํา เขาไดคะแนนเต็มดานความรู แตตกในดานเจตคติและภาคทักษะ แสดงวาการจัดการเรียนรู
ของเราไปไมถึงทั้ง 3 ดาน
2) ครูจะทําอยางไรใหเกิดแบบนั้นได ตามตัวชี้วัด ก็คือตองออกแบบ จัดสภาพแวดลอม จัดกิจกรรมแบบ
ไหน ใหเด็กเกิดในสิ่งที่ตั้งเปาหมายไวได ขณะนี้ครูมีปญหาเรื่องการออกแบบการเรียนรูเหมือนกัน เพราะครูสวนใหญ
สอนหนังสือ เดี๋ยวนี้คําเชิงนโยบายเปลี่ยนเปนวา ครูคือผูจัดการเรียนรู ครูไมใชผูสอน การที่ครูสอนวิชาเริ่มมีปญหา
แลว การจัดการการเรียนรูคือเรื่องการออกแบบสภาพแวดลอม เงื่อนไขตางๆ เพื่อเอื้อใหเด็กเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค
3) รูไดอยางไรวาเด็กเกิดแลว
นี่คือ 3 คําถามที่ครูตองตอบใหไดชัดเจน เพราะนี่คือการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู การจัดการคือตองมี
เปาหมาย หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค มีกิจกรรมการเรียนรู และมีการประเมินวา บรรลุหรือไม สิ่งนี้คือพื้นฐาน
อาจารยผูเขารวม : ที่เราเขามาทํากิจกรรมตรงนี้ เกรงวาเราจะสับสนวา เราทําเพื่อไปจัดกระบวนการเรียนรูตาม
หลักสูตร กับเรากําลังจะสรางเด็กใหเกิดจิตอาสา ตอนที่เราคุยกัน เราคุยกันวา เราจะวัดวาเด็กปนี้เปนเด็กที่มีจิต
40

สาธารณะนอยกวาปที่แลวหรือไม วัดไมได เพราะปจจัยดานสังคมรุนแรงกวาปที่ผานมา ถาบอกวา ปญหาวิกฤติสังคม
รุนแรง มีน้ําหนัก 100 แตปนี้ 500 ถามวา เด็กปที่แลวที่เราปรับพฤติกรรมใหดีขึ้น เขาดีมากกวาปนี้หรือไม วัดไมได
ดวยตัวเลข เราตองดูปจจัยคือ น้ําหนักดานปญหาสังคม จะสังเกตดูทุกโรงเรียน ปนี้เด็กแยลง ขนาดเราทําจิตอาสาเด็ก
ยังเปนอยางนี้ แลวถาเราไมทําเลย จะเปนขนาดไหน
ที่โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย เราทํากับเด็กที่ไมหวังผลตอบแทนจริงๆ ไมมีผลการเรียน แตในเรื่องการ
ประเมินผลการเรียนตามกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ในกลุมของกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน เนื่องจากตัวเอง
มีโอกาสไปรวมกับสํานักมาตรฐานวิชาการ (สวก.) เขียนคูมือปฏิบัติ อาจารยตองไปใชคูมือตัวนั้นในการวัดผล ซึ่งจะ
ออกมาเปนชิ้นงานและภาระงาน ไมแตกตางจากงานที่เราทํา ชิ้นงานของเด็กก็คือโครงงาน ที่ สวก. สรางขึ้นมาเปน
แนวปฏิบัติ ก็เพราะมันเกิดปญหาทั่วประเทศ ไมรูจักงานจิตอาสาเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ไมเขาใจ เลยตองไป
ทํา ตั้งแตแนะแนว ลูกเสือ เนตรนารี ออกมาเปนเลมตอนป 2551 สงไปใหโรงเรียนนํารองทั่วประเทศทดลองใช บาง
โรงเรียนไมเคยเห็นเลยดวยซ้ําวาเลมนี้เปนอยางไร พอปที่แลวก็ออกมาอีก ตั้งแตเริ่มราง ทํา ทําแลวแก ประมาณ 2-3
ป ออกมาลาสุดเปนเลมถาวร ประกาศใชทั่วประเทศ โรงเรียนมีคูมือนี้ใชเปนบรรทัดฐานในการดําเนินงานเหมือนกันทั่ว
ประเทศ ปญหาคืออาจจะไมไดใช

เครื่องมือในการประเมินนิสัยตนเอง
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย : ประเด็นที่คิดให ทําให แลวยกใหคนอื่นทํา มักไมสําเร็จ เพราะเขาไมมีกระบวนการคิด
ตั้งแตแรก เขาไมมีรูที่มาที่ไป ตัวชี้วัดตางๆ ก็ลอยมา แลวมาวัดเรา เรามักปฏิเสธ
ประเด็นที่
2 เราตองมีวิธีการในการติดตาม ประเมินความกาวหนาของสิ่งที่เราอยากจะเห็นได สวนจะเปน
ระบบหรือไม เปนอีกเรื่อง เชน เราอยูกับลูกเรานานๆ เราเห็นความกาวหนา แสดงวาเราสังเกต มอง ในจุดที่เราอยากจะ
มอง ถาเราพัฒนาเด็ก แตไมชัดเจนเรื่องพัฒนาการของเด็กในมิติของจิตอาสา เราจะบอกไดอยางไรวา สิ่งที่เราลงแรง
ลงทุนไป มันออกดอกออกผลอยางไร ซึ่งจะโยงมาถึงเรื่อง การสรางตัวชี้วัดในการประเมินนิสัย ไมใชตัวชี้วัดในเชิง
ประเมินสัมฤทธิผลของการเรียนรูในแงวิชาการ การประเมินตองใชตัวชี้วัด วาจะประเมินในประเด็นอะไร ประเมิน
อยางไร ดวยเครื่องมือแบบไหน ถาประเมินความรูใชเครื่องมือตัวหนึ่ง แตถาประเมินนิสัยตองใชเครื่องมืออีกแบบหนึ่ง
ถาจิตอาสาเหมือนการปฏิบัติธรรม ตองใหคนอื่นมาประเมินเราหรือไม หัวใจสําคัญที่สุดคือตัวเอง ฉะนั้นก็
ตองมีเครื่องมือใหเด็กประเมินตัวเอง เขารูสึกวาเขาเติบโตทางจิตวิญญาณ คนอื่นจะมารูไดอยางไรในเรื่องภายในของ
เขา เขาอาจเสแสรงทําดีตอหนา ครูมองวาเด็กคนนี้ดีมาก มันมาชวยฉันทุกที แตปรากฏวา เขาชวยแตอาจารย คนอื่น
ไมชวย คนที่รูดีที่สุดคือตัวเอง แตเด็กขาดเครื่องมือในการประเมินตัวเองหรือไม
ตอนนี้เด็กสวนใหญไมมีเปาหมายชีวิต อยากจะเปนอะไร อยากมีอาชีพอะไรในอนาคต ถาจะเปนตรงนั้น นิสัย
ที่เหมาะกับการทําอาชีพนั้นไดดี คืออะไร ลองมาวิเคราะหตัวเองวา เธอมีดีอะไร และยังขาดอะไร นี่คือ ชวยสราง
เครื่องมือใหเด็ก ถาอยากเปนพยาบาลมาก แตดูนิสัยแลวไมไป ถาเขายังยืนยันอยากจะเปน ก็ตองลงทุนลงแรงในการ
ปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเอง เชน เปนคนใจรอน อาจารยมีวิธีฝกใหหนูใจเย็นขึ้นไดไหม เชน ไปหัดแกะสลัก ไปหัดเขียน
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ภาพไทย เพื่อใหนิ่งขึ้น เปนตน และใหเขาดูตัวเองวา พอ 1 เทอมผานไป เขาพบอะไรกับตัวเองบาง เปนตน รวมทั้ง
คนรอบขางตองชวยประเมิน คือตองประเมิน 360 องศา ทั้งตัวเองประเมิน เพื่อน พอแม ครู ไมเชนนั้นเด็กอาจ
เปนศรีธนญชัย อยูตอหนาพอแมทําตัวแบบหนึ่ง อยูกับครูทําตัวอยางหนึ่ง พอออกจากโรงเรียนทําตัวอีกอยางหนึ่ง
เพราะเราประเมินแตจากภายนอก เราไมเคยสอนใหเด็กมองเปาหมายชีวิต และทําใหรูวาถาจะไปสูสิ่งที่ตัวเองตั้งเปาไว
จะตองฝกฝนอะไรบาง ซึ่งสังคมเราละเลย อาจเพราะสังคมเราสบายมานาน ไมตองคิดเรื่องการจัดการ ไมไดคิด
วางแผนอะไรมากมาย แตสังคมฝรั่งเขารูตั้งแตเด็กวาอยากเปนอะไร และเขาก็มุงมั่น แตเด็กเราบอกไมไดวาเปาหมาย
ชีวิตคืออะไร และกับสิ่งที่เรียนเชื่อมโยงกันอยางไร มีแตคนอื่น มีแตผูใหญมาบอก เธอตองเรียน แตไมไดเกิดสํานึกที่
ตัวเด็กเอง การกระตุนสรางสํานึกที่ตัวเด็ก ถาเด็กมีเปาหมาย เวลาอาจารยสอน ก็สามารถโยงไดวานี่คือเสนทางหรือ
บันไดเพื่ออนาคตของเธอ ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นกับเขา มากกวาพูดลอยๆ

ความเชื่อมโยง และแนวทางการพัฒนาตอ
เวลาคิดอะไร พยายามคิดเปนภาพ คิดเชิงระบบ เหมือนเห็นหมากทั้งกระดานหรือเห็นชางทั้งตัว ไมเชนนั้นเรา
จะแกปญหาที่ปลายเหตุ ไมเห็นรากของปญหาเพราะเราไมเห็นความโยงใย เมื่อเห็นเด็ก ก็ตองถอยไปถึงครอบครัว
เห็นสิ่งที่อยูเบื้องหลังซึ่งมักเปนตัวกําหนดและเปนตัวแปรสําคัญที่เรามองไมเห็น ถาเราจับรากของปญหาไมได แก
อยางไรก็แกไมได
สิ่งที่เราทํามีใครเกี่ยวของบาง มีมูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิสยามกัมมาจล และที่ทํางานมาหลายปเรามีเครือขาย
ทั้งผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ ซึ่งแตละโรงเรียนมีความแตกตางหลากหลาย บางโรงเรียนผูบริหารเอาจริงเอาจัง
ทีมครูก็เห็นคุณคา เขามารวมเต็มที่ แตบางโรงเรียนมีครูเขามา 2-3 คน เพื่อนครูคนอื่นยังเห็นเปนภาระ ซึ่งก็จะมี
โจทยวา เราจะดึงครูเขามารวมกระบวนการนี้ใหมากขึ้นไดอยางไร และเราบอกวาเรื่องนี้ไมใชเรื่องใหม เปนเรื่องที่ครูตอง
สอนใหเด็กเปนคนดีอยูแลว ก็ตองดูวาเวลาเราไปชักชวน เรามีวิธีการสื่อสารอยางไรที่จะโนมนาวใหเห็นวา เปนเรื่องที่
เขาทําอยูแลว และเปนเรื่องที่ถาทําใหดีแลว อาจจะทําใหครูทํางานนอย แตไดประโยชนมากขึ้นก็ได
จากทีมครู มาถึงแกนนํานักเรียน ซึ่งเราหวังวาจะเกิดการขยายในลูกทีม รวมทั้งสงไมตอในปตอๆ ไป ระหวาง
รุนสูรุน ซึ่งการที่เราจะทําอยางนั้นไดจริง จะตองมีการทํางานที่เขมแข็งหรือจัดระบบบางอยางหรือไม อยางนอย
หลักสูตรพัฒนาแกนนํานักเรียนตองมี เราหวังใหแกนนํานักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค เจตคติของเด็กควรเปน
อยางไร ความรูในเรื่องจิตอาสาควรมีเรื่องอะไร แคไหน และทักษะที่แกนนําควรมี ....ซึ่งตองมีดีกรี อยางนอยก็เริ่มที่
ความคิดกอน เริ่มที่ใจกอน แลวขยับมาสูระดับที่แปลงจากความคิด ใจ มาสูการปฏิบัติ ซึ่งมันยากกวาเมื่อจะลงมือทํา
เปรียบเทียบงายๆ เวลาเราเสียสละของไมใชแลวไปใหคนอื่น กับเอาของที่เรารักไปให สิ่งหลังยากกวา อยางแรกอาจ
เพราะเราตองการกําจัดขยะที่ไมตองการก็ได อันนี้คือมีความละเอียด ซึ่งคนทําเรื่องจิตอาสาตองเขาใจใหดี เพราะคน
เขามามีสวนรวมในกระบวนการ เขาเขามาในดีกรีที่ไมเหมือนกัน ถามีประตูเดียวคงไมได ตองมีหลายประตู ใครอยู
ใกลอันไหนก็คอยๆ ขยับไป เราเพียงทําหนาที่ดูความกาวหนา เหมือนเวลาทํางานกับเด็ก เขาอาจเริ่มตนจากครูสั่ง
หรือบังคับกอน ก็ไมเปนไร แตถาทําแลวครูพาถอดบทเรียน เขาเริ่มเห็นคุณคา ประโยชน อาจารยหลายคนบอกวา
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เด็กมีความสุข เริ่มเสพติดความดีหรือไดรับความสุขจากการทําดี คนที่ตระหนักรูแลวเราก็ปลอยได หันไปทํากับคน
อื่นตอ สังคมไทยเปนสังคมที่ดูแลเด็กนอยมาก ความจริงพวกเขาไมไดขออะไรมาก เขาขอโอกาส ขอเวลา ขอใหรับ
ฟงพวกเขา เวลาเขาทําดีชวยยกยองเชิดชูหรือเชียร
จากทีมงานครู แกนนํานักเรียน เราอาจมีคําถามเรื่องปริมาณและคุณภาพของทีมงานครู วาเรามีมากพอไหม
ในโรงเรียน เพราะคงทํากัน 2-3 คนไมไหว เขาไมไดเรียนกับเราคนเดียว ตองเรียนกับครูคนอื่นดวย ทําอยางไรใหครู
บมเพาะเด็กไปในทิศทางเดียว เชน ครูบางคนเคี่ยวเข็ญ แตพอไปเรียนกับครูอีกคนที่ไมสนใจเลย ความแตกตางนั้น
ยอมสงผลตอพฤติกรรมของเด็ก เด็กก็จะเลือกทํา ฉะนั้นการทําของครูแค 2-3 คน แลวหวังวาจะไดผล ขณะที่ปญหา
สังคมรุนแรงขึ้น น้ําหนักการทําตางกันมาก ดังนั้นเราตองขยายสเกลเชนกัน เพื่อไปถวงดุลอีกดาน
เมื่อพูดถึงโครงงาน ครูบางคนบอกวาคิดใหอยูในวิถี ซึ่งเปนเรื่องดี แตเพราะโครงงานมีตั้งตนและจบ ดังนั้น
วิธีการตรงนี้ อาจตองออกแบบสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมของเด็กใหอยูในวิถีชีวิตของเด็กมากที่สุด เรื่องโครงงานมี
โจทยวา ครูมีใจ อยากทํา แตจะเริ่มอยางไร จะใหเด็กทําอะไร สิ่งที่ครูขาด ถาอุปมาใหชัดคือ ครูเปรียบเสมือนหมอ
เด็กเปนคนไข ซึ่งเด็ก 40 คนไมเหมือนกัน แตเรากําลังสอนแบบที่ดูเขาเหมือนๆ กันหมด เราไมไดวินิจฉัยเด็กเปน
รายคน รวมทั้งไมรูทุนของเขาเปนรายคน แมจะมีเรื่องการแนะแนว มีการเยี่ยมบาน นโยบายเหลานั้นคือตองการใหครู
เขาถึงวิถีของเด็กเปนรายคน เมื่อเราเปนหมอจะสั่งยาอยางไรกับคนๆ นี้ จะสั่งยาได เราตองรูสมมติฐานของโรค รู
อาการของเด็กที่ชัดเจน และเราตองมียามากพอที่จะเลือกหยิบใหเด็กได ยาในที่นี้คือ ลูกเลน วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่หลากหลาย เด็กกลุมนี้ตองใหทําอยางนี้ๆ แตที่ผานมา เรามักมีวิธีคิดตอปญหาไมถูก ซึ่งถามองแบบนี้จะเห็น
วา เราขาดหลายอยาง ขาดตัวยาที่จะเลือกหยิบใหเหมาะกับเด็กแตละราย แตละประเภท ขณะเดียวกันมีครูบอกวา
เด็กบางคนเริ่มเหลือขอ ถามัวไปจ้ําจี้จ้ําไชคนนี้ ก็เสียทั้งชั้น ถาเชนนั้นรูปแบบการจัดการตองเปลี่ยน กลุมที่เปน
คนไขหนัก ตองแยกออกไปเยียวยา ตองไปเขาไอซียูกอนแลวจึงนํากลับมา แตถาใหคนไขไอซียูมารวมกับคนไขปกติ
ผลที่ตามมาคือ ตายทั้งหมด นี่คือเรื่องการจัดการ ครูแนะแนวมักจบจิตวิทยา อาจตองมาวินิจฉัยปญหาของเด็ก
แลวแกไข ครูแนะแนวจึงตองมีตัวยาเยอะๆ ในการจัดการกับเด็กประเภทตางๆ ถาไมจัดการ เราจะเจอแตครูทอ
เพราะเจอแตปญหาที่แกไมได
โครงงานเปนวิธีการหนึ่งในการจัดการเรียนรูใหกับเด็ก จึงตองมีวัตถุประสงค เปาหมายชัดเจน วาเพื่อฝก
เด็กใหมีเจตคติอะไร มีความรู ทักษะอะไร และมีวิธีการ กิจกรรมใหเด็กเขาไปเผชิญ เด็กตองลงมือทํา แลวจะทําให
เขาเรียนรูไดอยางไร เพราะบางทีทําแลว สิ่งที่ขาดคือ การใหเขาเรียนรูจากสิ่งที่ทํา มาถอดบทเรียนวา เมื่อทําแลว ดาน
เจตคติไปถึงไหน ดานความรู ทักษะ ไปถึงไหน เรื่องทักษะก็วัดงายโดยดูจากชิ้นงาน ความรูก็ทดสอบดวยวิธีการอีก
อยาง หรือดานเจตคติอาจดูจากวา เขาอยากทําตอหรือไม ถาเขาอยากทํา สนุกกับงาน แสดงวาเขามีเจตคติที่ดีตองาน
นั้น ตัวชี้วัดและเครื่องมือที่ใชวัดผลแตละดาน ก็ไมเหมือนกัน
ขอเสนอของผมคือ เครือขายนี้ที่ทํางานรวมกันมา นาจะพัฒนาหลักสูตรหรือไม เอาประสบการณที่ทํามา 2-3
ปมาพัฒนาหลักสูตร โดยทางมูลนิธิกระจกเงาอาจจะตองประสานเชิงนโยบาย เปนไปไดหรือไมที่แตละโรงเรียนจะมีทีม
ครูสักทีม โดยเอาฐานใจมากอน แลวมาเขากระบวนการเรียนรูทําความเขาใจรวมกันวา จิตอาสาคืออะไร มีดีกรีของจิต
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อาสาอยางไร รวมทั้งที่มาพูดคุยในโจทยครั้งนี้วา จิตอาสาคืออะไร ดีอยางไร สรางไดอยางไร และทําใหยั่งยืนได
อยางไร แลวจึงแปลงไปสูขั้นตอน วิธีการทําจิตอาสาอยางไร ซึ่งแตละโรงเรียนมีหลากหลาย ถารวบรวมตั้งแตงายไปสู
ยาก แลวนํามาแยกแยะทําเมนู เปนการจัดการความรูจากสิ่งที่เราปฏิบัติ นํามาแยกแยะ เพื่อใหเห็นวา ถาตองการใหเด็ก
ไดเรื่องจิตอาสาในระดับนี้ ควรตองทําอะไร อยางไร แคไหน เปนการประมวล จัดระบบ ใหเห็นถึงขั้นวิธีการ และผลที่
จะไดดวย เมนูนี้ คาดหวังกับเด็กแคนี้ ถาอีกเมนู คาดหวังกับเด็กอีกระดับหนึ่ง เปนตน
อีกแนวทางที่ทําใหดีขึ้นกวาเดิม คือทําใหเปน งานวิจัย เปนผลงานของอาจารยดวย ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบาย
ของรัฐบาลหรือเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ทางมูลนิธิกระจกเงาก็สามารถเสนอกับทางมูลนิธิสยามกัมมาจลได เปนการ
วิจัยเพื่อสรางกระบวนการเรียนรูใหมใหกับตัวนักเรียน การจัดการความรู (KM) และการวิจัย สามารถใชเปนเครื่องมือ
ได KM สนใจความรูในตัวคน ประสบการณจากการปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นวา เวลาคุณครูเรียนรูจากประสบการณของ
เพื่อนครู มันเรียนรูไดงายกวา

เรื่องที่ทํา... ความเชื่อมโยงกับนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ผมเพิ่งอานหนังสือพิมพเมื่อ 7 มีนาคม 2554 บอกวา ทุมงบ 1.4 แสนลาน ปฏิรูปการศึกษา ประชุม
กรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 พูดเรื่องการจัดการเรียนรูและแหลงเรียนรูใหม ตอนนี้จุดที่เด็ก
เรียนรูไมไดอยูในชั้นเรียนเทานั้น อาจารย
พาเด็กไปเรียนรูในคลอง ที่โรงพยาบาล ทุก
จุดที่พาไปเปนแหลงเรียนรู แตในจุดนั้นๆ
มันฝกเด็กในเรื่องอะไร ซึ่งเราตองระบุใหชัด
ขึ้น สิ่งที่อาจารยทํากันมา มันตอบเรื่อง
แหลงเรียนรูใหมที่มีรูปแบบตางไปจากเดิม
หรือเรื่องกระบวนการเรียนรูใหม สิ่งที่ทํา
เปนกระบวนการเรียนรูใหม เพราะอาจารย
ปรับจากที่สอนแบบเดิม แตใหเขาไปเผชิญ
สถานการณ มีการตั้งคําถามกอน พาลงไปปฏิบัติ แลวกลับมาประเมินวา เขาไดอะไรในดานตางๆ
10 นโยบายเรงดวนที่ตองปฏิรูปในป 2555 เชน พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีทางการศึกษา, ปรับปรุงหลักสูตร วิธีการ กระบวนการสอนที่เนนกิจกรรมมาก
ขึ้น, กิจกรรมในการพัฒนาทักษะครู โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากการสอนมาเปนกระบวนการเรียนรู, การผลิตครูพันธุ
ใหม, การผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนและครูวิชาชีพ, โรงเรียนดีประจําอําเภอ, สรางโอกาสในการเขาถึงมาตรฐานและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา, บันทึกขอตกลงระหวางผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหลงเรียนรู
เชิงบูรณาการ, เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็ก เปนตน
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นายชินวรณ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เปดเผยวา จากการประชุมคณะกรรมการนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (กนป.) ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน เมื่อเร็ว ๆ นี้วา ที่ประชุมไดเห็นชอบกรอบงบประมาณที่
จะใชในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ป 2555-2561 จํานวน 143,142 ลานบาท โดยงบฯ ดังกลาวจะ
นํามาใชดําเนินการ 4 ดาน แบงเปน 1. ครูยุคใหม ครูพันธุใหม และครูสาขาขาดแคลน ประมาณรอยละ 48 ของงบฯทั้งหมด
2. สถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม ประมาณรอยละ 36 3. กระบวนการเรียนรูใหม ประมาณรอยละ 8 และ 4. การบริหาร
จัดการใหม ประมาณรอยละ 8
รมว.ศึกษาธิการ กลาวตอไปวา นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบ 10 นโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในป
2555 โดยไดดําเนินการตามขอคิดเห็นจากรายงานการวิจัยของ McKinsey และความคิดเห็นของ กนป. ซึ่งใชงบฯ 15,836
ลานบาท ประกอบดวย
1. พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางการศึกษา ใชงบฯ 2,801
ลานบาท
2. ปรับปรุงหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมมากขึ้น ใชงบฯ 566 ลานบาท
3. กิจกรรมในการพัฒนาทักษะครู โดยเปลี่ยนกรอบความคิดครูจากการสอนมาเปนกระบวนการเรียนรู ใชงบฯ 1,742 ลานบาท
4. การผลิตครูพันธุใหม ใชงบฯ 731 ลานบาท
5. ผลิตครูสาขาที่ขาดแคลนและครูวิชาชีพ ใชงบฯ 1,836 ลานบาท
6. โรงเรียนดีประจําตําบล โรงเรียนดีประจําอําเภอ และโรงเรียนมาตรฐานสากล ใชงบฯ 1,696 ลานบาท
7. สรางโอกาสเขาถึงมาตรฐานและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3Ns ใชงบฯ 5,099 ลานบาท
8. ทําบันทึกขอตกลงระหวางผูบริหาร เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และแหลงเรียนรูในการทํางานเชิงบูรณาการ ใชงบฯ 160
ลานบาท
9. เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็ก ใชงบฯ 825 ลานบาท และ
10. สรางแรงจูงใจใหมีผูเรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น และปรับปรุงคุณภาพการเรียนสายอาชีวศึกษา ใชงบฯ 380 ลานบาท.
http://www.dailynews.co.th

เรื่องพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี โครงงานที่เรา
ใหเด็กทํา สามารถบูรณาการเรื่องพวกนี้เขาไปได เวลาทําโครงงานจิตอาสา ฝกทักษะวิทยาศาสตร ทักษะคณิตศาสตรได
ทั้งนั้นในกิจกรรมที่เด็กทํา เพียงแตขอใหไปจากความสนใจของเขา ครูอยาแทรกวิชาการจนเขาเบื่อ เปนการคอย
แทรกๆ จนเขาสามารถเชื่อมโยงไดทีละนิด เชน ถาจะทําเรื่องนี้แลวคํานวณไมเปน เธอก็จะทําไมได ตองทําใหเปน
ความรูที่ใชงานได เปนประโยชนจริง ไมใชความรูลอยๆ อะไรที่เปนความรูที่เราสัมผัสไมได เรามักไมสนใจเทาไร
นโยบายปรับปรุงหลักสูตร วิธีการ กระบวนการสอนที่เนนกิจกรรมมากขึ้น นี่คือ 1 ใน 10 นโยบายเรงดวน
ถามวา สิ่งที่อาจารยไปทํา ใชเรื่องนี้หรือไม หรือกิจกรรมในการพัฒนาทักษะครู โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากการสอน
มาเปนกระบวนการเรียนรู ฉะนั้นที่อาจารยไปพาทีมครูมาเขารวม เปนการกําลังคอยๆ ปรับจากการสอนมาสู
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กระบวนการเรียนรู หรือเรื่องเทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึงอะไร โครงงานตางๆ ที่อาจารยพาเด็กทํา สามารถมา
เชื่อมเรื่องไอทีได
บันทึกขอตกลงระหวางผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่ และแหลงเรียนรูเชิงบูรณาการ อยางกรณีโรงเรียน
สตรีวัดอัปสรสวรรค พูดเรื่องเขตฯ สนใจกิจกรรมที่อาจารยพาเด็กทํา ก็เปนโอกาสในการทํา MOU ระหวางสถาบัน
เปนการทํา MOU เพื่อเอาสภาพแวดลอมมาฝกเด็ก มาสอนเด็ก ตอไปหองเรียนของเด็กอาจไปเชื่อมกับชุมชน ไปสู
แหลงอื่นๆ ซึ่งเด็กมักรูสึกตื่นเตน อยากเรียนผานกิจกรรม ที่ตองออกมาเปนนโยบายแบบนี้เพราะเขาพบแลววา
ตองเอากิจกรรมนํา
เพิ่มประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็ก ขณะนี้กระทรวงก็จองจะยุบโรงเรียนขนาดเล็ก
เพราะมองในเชิงการบริหารจัดการ มุงแตเรื่องประสิทธิภาพ แตถาโรงเรียนจับมือกับชุมชนจัดการศึกษา ก็ทําแบบจิ๋วแต
แจวได
จะเห็นไดวา ถาเราสามารถเชื่อมตรงนี้ใหผูบริหารเห็น สิ่งที่เราทําเปนเรื่องที่ทันสมัยมาก ในทายที่สุด ถา
อาจารยยึดหลักดีๆ นโยบายขางบนจะลงมาอยางไร อาจารยเพียงพลิกนิดเดียวก็สามารถเชื่อมไดหมด สามารถเอาสิ่ง
ที่ทํา ไปตอบเรื่องตัวชี้วัดของสถานศึกษาได ถามวากระบวนการนี้สอนใหเด็กคิดวิเคราะห สังเคราะหเปนไหม ซึ่งเปน
จุดออนของโรงเรียนตางๆ ที่ สมศ.ไปประเมินทั่วประเทศบอกวา จุดออนของนักเรียนคือ เด็กคิดวิเคราะห สังเคราะหไม
เปน เรื่องพวกนี้เปนทักษะ เขาอยากฝก อยากทําเพราะมีความสุข เหมือนอยากอานหนังสือเพราะมีความสุข อยาก
อานซ้ํา อยากติดตาม แตขณะนี้ระบบโรงเรียนฝกทักษะไมได เพราะสรางความชอบ ความสุขใหเด็กไมได เพราะครู
ไมใหความสําคัญกับเจตคติของเด็กในเรื่องการเรียนรู เลยกลายเปนปญหาแบบงูกินหางสะสมหมักหมมมาจนถึงปจจุบัน
อันนี้เปนการเชื่อมโยงใหเห็นวา สิ่งที่อาจารยทําอยู ณ ขณะนี้
1) ตอบเรื่องนโยบายของกระทรวงศึกษาฯ
แนนอน 2) เปนการปฏิรูปการศึกษา ถามองเชื่อมโยงอยางนี้ จะเห็นวางานที่ทํามีคุณคา ทั้งแตตัวเด็ก ในการทําใหเด็ก
เปนคนดี เปนมนุษยที่สมบูรณ คงไมมีบุญกุศลอะไรที่ดีเทากับการทําใหมนุษยเปนคนดี เปนการปดขุมนรกใหเด็กหนึ่ง
คน ผมคิดวา คุณคา ความหมายเปนเรื่องสําคัญ แตถาเราไมสามารถขายจุดขายในเรื่องนี้ได ทุกคนก็มองเปนภาระ
ยุงยาก ไมมีอะไรยุงยากถามนุษยมีแรงบันดาลใจ การสอนอะไรก็ตามเรื่องเจตคติ เรื่องใจเปนเรื่องสําคัญ ถาเขาใจ
ถองแทในจุดนี้เสียกอน ใจก็มาดวย แตถาเราทําไปโดยไมบมใจ ก็จะไมยั่งยืน.
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สิ่งที่ไดเรียนรู และ
เรื่องเลาแสดงน้ําใจ
สิ่งที่ไดเรียนรู
โจทย : ทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรู
กระบวนการ :
1. นั่งลอมวงใหญ นั่งสงบนิ่งสักครู ใหลองนึกทบทวนเหตุการณในวันที่ผานมา วาไดทํากิจกรรมอะไรบาง
2. ใครครวญวา ตัวเราไดเรียนรูอะไรมากขึ้น เลือกมา 1 ขอ อาทิ อะไรที่ไมเคยรู ก็ไดรู หรือรูแลว รูมาก
ขึ้น และใหชวยขยายความ เชน เรียนรูเรื่องจิตอาสามากขึ้น อธิบายดวยวา คืออะไร อยางไร
3. เขียนลงในกระดาษที่แจกให โดยใหเขียนชื่อตนเอง และโรงเรียนดวย
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จากที่แกนนํานักเรียน และคุณครูสะทอนถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในการเขาคายครั้งนี้ (ทั้งหมด 73 ฉบับ แยกเปน
ครู 16 ฉบับ และนักเรียน 57 ฉบับ) บางคนสะทอนถึงสิ่งที่ไดเรียนรูในภาพรวม ขณะที่บางคนนึกยอนถึงกิจกรรมที่
ตนไดผานประสบการณในแตละชวง เชน ชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย บอกวา

“ชวงแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเรียนรูและทําความเขาใจคําวา

‘จิตอาสา’ มากขึ้น เมื่อกอนยังไมเขาใจคําวาจิตอาสา คิด
วาคือการชวยเหลืออยางเดียว แตเมื่อเรียนรูมากขึ้น ก็
เขาใจวา จิตอาสาคือ การใหโดยไมหวังผลตอบแทน ซึ่ง
ผูใหและผูรับไมเดือดรอน หรือไมฝนใจ ใหแลวทั้งสอง
ฝายมีความสุข ชวงดูหนัง หลังจากดูหนังตอนเย็น ทําให
รูวายังมีคนที่อุทิศตนเพื่อสังคม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของการ
ทําจิตอาสา... ชวงเวิรคช็อป ไดเรียนรูวา โครงการอื่น ที่
นําเสนอ มีอะไรบาง สามารถนํามาปรับใชกับโครงการ
ของเราได”
หรือ เธียรกรณ ศรีวรกุล โรงเรียนสายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ บอกวา

“...ตอนแบงกลุมคละโรงเรียนบอกเลาเกี่ยวกับ
ประสบการณการให ทําใหไดแบงปนแลกเปลี่ยน
ประสบการณภายในกลุม นํามาปรับหรือรูสิ่งใหมๆ
ภายในกลุม เมื่อถอดบทเรียนของแตละกลุมแลวนําเสนอ
แลกเปลี่ยนความคิดของคําวา จิตอาสา ทําใหรูถึง
กระบวนการของแตละกลุมวา ไดคิดและสรางสรรคกัน
อยางไรบาง ..ชวงแบงกลุมตามโรงเรียนเพื่อถอด
บทเรียนของโครงงานของแตละโรงเรียน ถึงที่มาและ
ผลตางๆ ทําใหไดเพิ่มสิ่งที่ยังไมรูอีกมาก เชน ปญหา
ของโครงงาน เราไมไดมองถึงโครงงานอยางเดียว มี
ปจจัยอื่นๆ อีก ชวงซื้อขายโครงงานของโรงเรียนตางๆ
ไดแลกเปลี่ยนความรูของกันและกันในแตละโรงเรียน”
อยางไรก็ตาม หากสรุปในภาพรวม มีประเด็นสําคัญที่ผูเขารวมสะทอนประเด็นและสิ่งที่ไดเรียนรู ดังนี้
(โปรดดูแผนภาพดานทายเรื่อง ประกอบ)
1. ความรู ความเขาใจ โดยเฉพาะเรื่อง “จิตอาสา” ทั้งในเรื่องความหมาย ประโยชน/ คุณคา วาทําแลวได
อะไร ดีอยางไร รวมทั้งสรางไดอยางไร จากการไดฟงเรื่องราวประสบการณของเพื่อนตางโรงเรียน ซึ่งบางคนสะทอนวา
ไดชวยเปดมุมมองใหกวางขึ้น มีความเขาใจมากขึ้น เชน จากที่แตกอนคิดวาตองไปเขาคายออกตางจังหวัด หรือการ
บริจาคสิ่งของเทานั้น
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“ไดเรียนรูจิ ตอาสามากขึ้น อยางแตกอนผมคิดวา ตองเขา
คายหรือไปตางจังหวัด ทํางานเปนจิตอาสา แตอยางเดียว
แตจริงๆ แลว แคอยูบานชวยพอแม ก็เปนจิตอาสาไดแลว
...” (พิชชากร เชื้อแกว, โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย)
“จากเมื่อกอนคิดวา จิตอาสาคือการชวยเหลือผูอื่นในที่
ตางๆ การออกคายพัฒนาชนบท การทํางานเปนกลุม
ใหญๆ หลายๆ สถาบันตองมารวมกันเพื่อจัดคาย แตพอ
ไดจับกลุมก็ไดรูวา จิตอาสาคือ การชวยผูอื่นโดยไมหวัง
ผลตอบแทน แตสิ่งที่ไดคือความสุขใจ”
(ศิริรัตน ชัยวัฒนากุลกิจ, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค)
“จิตอาสาเปนสิ่งที่สามารถทําไดทุกเมื่อ ทุกขณะ ทุกเวลา
ไมวากับใครที่เรารูจักและไมรูจักก็ตาม แตหนูวา ทุกสิ่ง
มันเกิดขึ้นจากตัวเรา เราสามารถสรางเองได ไมวาจะเปน
โอกาส สถานที่ หรือกับบุคคล แตในฐานะที่เราเปนลูกที่
ดี เราก็ควรทําจิตอาสาภายในบานใหเต็มที่กอน ไมวาจะ
เปนกับคนในครอบครัวหรือพอแมของเรา เราควรทําตรง
นี้เต็มที่กอน แลวคอยแบงปนใหกับเพื่อนมนุษย สิ่ง
แวดลอม...” (รุงนภา
ชานิกรประดิษฐ, โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ)
“ไดเรียนรูความหมาย นิยามของคําวา จิตอาสา ที่แทจริง
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณกับนองๆ พี่ๆ ในดานการ
ตัดสินใจ การเลือกที่จะปฏิบัติในสิ่งที่ควรทํา ทําแลวทั้ง
ตนเองและคนอื่นมีความสุข ทําใหเปดใจ กลาคิด กลา
แสดงออกมากขึ้น และไดการปฏิบัติงานเปนกลุม ซึ่งตอง
ใชความคิดสรางสรรคและกลาในการทํา ขอบคุณพี่ๆ
นองๆ เพื่อนๆ ทุกคนสําหรับการแลกเปลี่ยนในดานตางๆ
ซึ่งทําใหชีวิตของผมพัฒนาและมีความสุขมากขึ้น
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สัญญาจะพัฒนาตอไป ขอบคุณมากครับ (กิตติคุณ ศักดิ์
สูง, โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร)
“...ตอนจับกลุมคละโรงเรียนกัน แลวบอกเลา
ประสบการณจิตอาสา ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เคยทํามา นํามา
บอกเลากันฟง สิ่งที่ไดรับ คือ นิยาม คําจํากัดความ
ความหมายของคําวา จิตอสาในหลายๆ คน หลายๆ
รูปแบบ แลกเปลี่ยนประสบการณ ไดแสดงความเห็น
แสดงทัศนคติอยางเต็มที! ่ รูถึงประสบการณของแตละคน
ที่แตกตางกันไป และบทบาทในชีวิตของแตละคน”
(ภัทรภร เอื้อทิตยสกุล, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค)
“ไดเรียนรูเรื่องจิตอาสา การไมมีคํานิยาม สิ่งนี้ไดทําให
คําๆ นี้อยูในชีวิตประจําวันของพวกเราอยูเปนนิจ
เพียงแตวาเราจะรูหรือไมวาเรื่องหรือสิ่งที่เราทํานั้นคือ
อะไร ...ไดกระบวนการเรียบเรียงความคิด การทํา
โครงการ การไดฟงเรื่องราวจิตอาสาของโรงเรียนตางๆ
ที่มีมา ทั้งเปนแนวคิดใหเรานึกยอนถึงตัวเอง เปนแรง
บันดาลใจใหเราเลือกที่จะทําจิตอาสาตอไป ใครจะรู
เรื่องการทําจิตอาสาก็เปลี่ยนชีวิตคนได จากคนในสังคม
แวดลอมที่แย สามารถเปลี่ยนเปนคนที่เปนที่ชื่นชมของ
คนตางๆ อีกทั้งการทําจิตอาสายังสอนประสบการณใหแก
ชีวิตของตัวผูทํา อาจจะสะเทือนใจ หรือภูมิใจ หรือมี
ความสุขเมื่อไดทํา จิตอาสา คํานี้ในความหมายของผม
คือชื่อเพลง Pass the Love Forward สงตอไปดวยใจ
รัก....” (ศุภกฤต โพธิ์วรสุนทร, โรงเรียนศรีอยุธยา ใน
พระอุปถัมภฯ)
“...ไดรูเกี่ยวกับความหมายของจิตอาสามากขึ้น คือคําวา
จิตอาสานี้ มีหลายความหมาย ทั้งใหดวยใจ ไมหวังสิ่ง
ตอบแทน ไมมีใครบังคับ ไดประสบการณ ไดฟงเรื่องราว
ที่เปนจิตอาสาของเพื่อนโรงเรียนอื่น ไดแลกเปลี่ยน
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โครงการจิตอาสาของแตละโรงเรียน ไดเพื่อนใหม รู
ขั้นตอนการทํางาน รูจักคิด รูจักแบงปน” (สุพรรษา
รัตนประทุม, โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม)
ทางดานคุณครูเอง ก็สะทอนวา สิ่งที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เชนกัน
“ทําใหทราบวาจริงๆ แลวจิตอาสา บางครั้งไมจําเปนตองทํา
เปนโครงการเสมอไป วิถีชีวิต ก็เปนจิตอาสา ที่สามารถ
กระทําไดงาย และกระทําไดบอยๆ ก็จะพัฒนาเปนจิตอาสาที่
ยั่งยืนได ซึ่งควรนํามาใชกับคนที่ยังไมคุนเคยกับจิตอาสา”
(อาจารยกัญนก พูนพัฒน, โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย)

“ทําใหรูจักคําวา จิตอาสา
ถองแทมากยิ่งขึ้น
เขาใจ
ความหมายและวิธีการที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางมากขึ้น
รูถึงกระบวนการ แนวคิดใหมๆ ในการนําไปปฏิบัติ เปนการ
ทบทวนตัวเอง วาที่ผานมา เรามีอุปสรรค ขอบกพรอง
ตรงไหนในการปฏิบัติงานในปที่ผานมา เพื่อจะไดนําไป
ปรับปรุงแกไขในปตอๆ ไป ทําใหเห็นศักยภาพของเด็กๆ ทั้ง
เด็กที่โรงเรียน และเด็กโรงเรียนอื่น เห็นมุมมองการทํางาน
ตอกิจกรรมตางๆ เพื่อที่จะไดนําไปปรับใชกับการทํางานของ
ตนเองตอไป (อาจารยสรัญญา ปญญะสุทธิ์, โรงเรียนสาธิต
มศว.ประสานมิตร)
ขณะเดียวกัน เรื่องจิตอาสา ก็เปนเรื่องที่หลายคนตระหนักวา เปนเรื่องของจิตใจ เปนเรื่องสํานึกภายใน
ฉะนั้นตองอาศัยการปลูกฝง ทําบอยๆ จนเกิดเปนนิสัย จึงจะทําใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งควรจะมองเปนสวนหนึ่งของวิถี
ชีวิตปกติประจําวัน สามารถเริ่มตนทําไดจากตนเอง สําหรับการปลูกฝงเรื่องจิตอาสาใหกับนักเรียนในโรงเรียน ก็ทําให
เห็นวิธีการ แนวทาง การจัดกิจกรรมเพื่อสรางจิตอาสาที่ยั่งยืนในโรงเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเรียนรูผานการทํา
โครงงาน จะทําใหเกิดการเรียนรูจากการลงมือทํา ทําแลวมีการถอดบทเรียน ดึงจุดเดนในสิ่งที่ทําออกมา

“ไดรูวิธีการถอดบทเรียน แลวนําไปประยุกตใชกับการทํา
โครงงาน หรืองานตางๆ เพื่อตอยอดแนวคิดออกไป แลว
กลับมาคิดทบทวนแกไข แลวก็นําไปพัฒนาอีกตอๆไป
(ปภัสรา เลิศอุดม, โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย)
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นอกจากนี้ หลายคนสะทอนวา ไดเรียนรูในประเด็นตางๆ ที่เปนเนื้อหาความรูในการทําโครงงาน เชน เรื่อง
การ Reuse/ Recycle ขยะ การใชสื่อในการทํางานจิตอาสา EM กับการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม และที่สําคัญคือ
วิธีการ กระบวนการสรางจิตอาสาผานโครงงานเรื่องตางๆ เปนตน

“...การทําโครงงาน แตละโรงเรียนลวนแลวแตมีสาระ ได
เขาไปทําความเขาใจของแตละโรงเรียน ไดทั้งประโยชน
และความรู อาจจะนํามาพัฒนาโรงเรียนของเราได”
(พรธิกา ธรรมวงค, โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ)
2. วิธีการเรียนรู ประเด็นสําคัญที่สะทอนจากผูเขารวมอีกเรื่องคือ วิธีการจัดการเรียนรู ซึ่งมีหลากหลาย
วิธีการผสมผสานกัน เชน การจัดกลุมเรียนรูแบบคละโรงเรียน/ ระดับชั้น ทําใหเกิดความสามัคคีและรูจักกันมากขึ้น
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามโรงเรียน ทําใหเห็นวิธีคิด วิธีทํางานของเพื่อนจากโรงเรียนอื่น ซึ่งเปนเหมือนกระจก
สะทอนใหเห็นจุดออน-จุดแข็งในโครงงานของตนเอง ผานมุมมองของผูอื่นที่มาเยี่ยมชม ในชวงการจัดตลาดนัดความรู
เชน ภาวินี แจมเจนศิลป โรงเรียน สตรีวัดอัปสรสวรรค สะทอนวา “ทําใหไดเรียนรูเรื่องการทํา Mind Map
ซึ่งชวยใหเห็นเปนระบบ และไดเรียนรูจุดออน-จุดแข็งของตนเองโดยมุมมองของผูอื่น” หรือลัดดา เนาวรัตน โรงเรียน
สันติราษฎรวิทยาลัย บอกวา นอกจากไดรูโครงการของแตละโรงเรียนวาเปนมาอยางไรแลว ยัง “ไดรูจุดออน จุดแข็ง
ของโครงการตัวเอง” อีกดวย
นอกจากนี้ การเลาเรื่องประสบการณจิตอาสาในกลุมยอย ทําใหเรียนรูจากประสบการณของเพื่อน ไดเรียนรู
ผานเกมสที่สรางความสนุกสนานและแฝงขอคิด ตลอดจนไดแงคิดโดยเรียนรูผานสื่อภาพยนตที่มีสาระเกี่ยวกับครูและ
นักเรียน ซึ่งบางคนจะเพลิดเพลินและเรียนรูไดดีผานการดูภาพยนต เปนตน

“ไดเรียนรูเรื่องจิตอาสามากขึ้นจากหนังเรื่องFreedom
Writer ที่ไดเห็นถึงความพยายามของครู ที่ทําใหเด็กที่
เกลียด หันกลับมารักกันได และสามารถทําใหเด็กๆ
นักเรียนของเขา กลาที่จะเปดเผยความในใจ กลาปรึกษา
กลาคุยกับเขาได เปลี่ยนความคิดของเด็กที่เปนลบ ให
กลายเปนบวกได...” (ธนกาญจน เครือแกวนุสรณ,
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค)
3. ฝกทักษะ อาทิ ความกลาแสดงออก แสดงความคิดเห็น การคิดวิเคราะห การอยูรวมกันและ
ทํางานรวมกับเพื่อนตางโรงเรียนที่ไมรูจักกันมากอน เรียนรูขั้นตอนการทํางาน จากวิธีคิด วิธีทํา และการดูผลลัพธ
การแกไขปญหาเฉพาะหนา กระบวนการเรียบเรียงความคิดเพื่อนําเสนอ เชน ลองเขียนสิ่งที่คิดเพื่อทดลงกระดาษ
กอนที่จะพูดแลกเปลี่ยน การใช Mind Map ตลอดจนทักษะในการสื่อสารบอกเลา แบงปนความรูกับเพื่อนตาง
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โรงเรียน ซึ่งมีประโยชนหลายอยาง เชน ประสบการณของเราอาจเปนบทเรียนใหคนอื่น เห็นวิธีการ กระบวนการสราง
จิตอาสาใหกับเด็กเยาวชน และโดยเฉพาะอยางยิ่งเรียนรูวิธีการแกปญหาจากโครงงานอื่นๆ เปนตน
“....การรายงานการขายเมื่อวาน ทําใหเราคนพบวา สิ่งที่เรา
คิดไป บางทีมันก็มีจุดผิดพลาดไปบาง อาจารยทานอื่นเขาก็
มาชวยแนะนําวา เราจะมีวิธีการแกไขมันอยางไร ใหเรารูจัก
แกปญหาเฉพาะหนาเมื่อเกิดปญหาที่เราไมสามารถตอบได
เราจะตอบเขาอยางไร สิ่งสุดทาย การมาคายครั้งนี้ไดเรียนรู
อะไรหลายอยาง ที่เราไมเคยรู ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็กันบ
แตละโรงเรียน และรูว าพวกเขาคิดกันยังไง” (พิราวรรณ เอา
แสงดีกุล, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค)

“ไดเรียนรูโครงงานของเพื่อนๆ คนอื่นๆ และไดพูดแสดง
ความคิดเห็นใหเพื่อนไดเรียนรูจากโครงงานของเรา ได
ทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งๆ ที่ไมรูจักกันมากอน (ณัฏฐมาศ
ฉัตรเศรษฐกูล, โรงเรียนฤทธิณรงครอน)
“... ไดกลาแสดงออกมากขึ้น ไดทํางานรวมกับผูอื่น มี
มนุษยสัมพันธที่ดีขึ้น ไดเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานเปน
ทีม มีความเสียสละเอื้อเฟอเผื่อแผ ไดเรียนรูการทํางาน
แบบเปนระบบ” (ดิศรณ มิ่งขวัญ, โรงเรียนฤทธิณรงค
รอน)
“ไดเรียนรูเรื่องจิตอาสาวา จิตอาสาในความคิดของแตละ
คน ใหคํานิยามวาอยางไร และกระบวนการการทํางาน
ทําอยางไร คือวิธีคิด วิธีทํา ผลที่ไดรับ/ ผลที่คาดหวัง...
รูจักการศึกษาปญหาจากโครงงานของพวกเขา และการ
แกไข หรือไปศึกษาจากเพื่อนตางโรงเรียนวา เขามี
ปญหาอยางไร และแกไขอยางไร เราก็สามารถนําวิธีที่
เขาแกไขแลวไดผลดี นํามาประยุกตใชในโครงงานของ
เรา” (กัญญารัตน รัตนมณีทิพย, โรงเรียนสตรีวัดอัปสร
สวรรค)
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4. คุณคาดานจิตใจ ชวยยกระดับจิตใจ/ จิตสํานึก หลายคนบอกวา เห็นถึงความรวมมือ เสียสละ อดทน มี
สวนรวม ไดแรงบันดาลใจที่จะกลับไปทําตอ เวลาเกิดความทอถอย การชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักแบงปนความสุข
ความสนุก รวมทั้งรูจักเปดใจกวางมากขึ้น จากการที่เห็นวา หลายคนมองโลกแตกตางจากตัวเรา และการไดเรียนรูวา
ในโลกใบนี้ ยังมีคนดีๆ ที่คิดถึงผูอื่นอยูอีกมากมาย

“รูเกี่ยวกับจิตอาสา เพราะจากการที่ไดแลกเปลี่ยน
ความคิดกับเพื่อนๆ ตางโรงเรียน ไดประสบการณเกี่ยวกับ
ชีวิตจริงๆ มีทั้งการให การเสียสละ ความมีน้ําใจ ของ
เพื่อนรวมหองหรือตางหอง มีทั้งคนแก เด็ก และผูใหญ
สิ่งเหลานี้ทําใหเรามีจิตใจดี เอื้อเฟอเผื่อแผ... (พรธิกา
ธรรมวงค, โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ)

5. การประยุกตใช ประเด็นเรื่องการประยุกตใช สวนใหญสะทอนมาจากสวนของคุณครู เชน ทําใหเห็น
การทําโครงงานแบบงายๆ ในวิถีชีวิตของนักเรียน ทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชน แนวทางการจัดคายผูนําครู ผูนํา
นักเรียนจิตอาสาในโรงเรียน และที่สําคัญคือ กระบวนการเรียนรูในการถอดบทเรียนของผูเรียน
“ไดเรียนรูเรื่องขั้นตอนการถอดบทเรียน จากการที่มีผูดําเนิน
รายการหรือคุณอํานวยมานั่งประจํากลุมแตละกลุมและคอย
จับประเด็น ซักถาม ใหเราไดถอดบทเรียนออกมา ทําใหรูถึง
วิธีการถอดบทเรียน เพื่อจะนําไปถอดบทเรียนเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนเรา” (อาจารยอาทิตยา บุญเกิด, โรงเรียนศรี
อยุธยาในพระอุปถัมภ)
6. บทบาทครู คุณครูบางทานสะทอนชัดเจนถึงความสําคัญของบทบาทคุณครูในการเปนโคชหรือ
facilitator ที่คอยเอื้ออํานวย ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาและใหกําลังใจกับเด็ก ที่สําคัญคือการใหพื้นที่ ใหโอกาสกับ
เด็กไดแสดงศักยภาพ หรือคนหาความดีในตัวของเด็กเอง ในความแตกตางของเด็กแตละคน
“ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องจิตอาสา ทั้งความหมาย ประโยชน
กระบวนการจิตอาสา ในกลุมเวทีครู ประการสําคัญ จิตอาสา
ควรปลูกฝงใหอยูในระดับจิตสํานึก การใหดวยใจ ไปหวัง
ผลตอบแทน ใหเพื่อความสุขของผูรับ และครูคือคนสําคัญที่
จะตองเปน Coaching, Facilitator ใหพื้นที่ ใหโอกาส เด็ก
แสดงศักยภาพ คนหาความดีในตัวเองใหไดมากที่สุดใน
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ความแตกตางของแตละคน” (อาจารยสุภาภัค ผองนอย,
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม)
7. อื่นๆ สําหรับประเด็นอื่นๆ สิ่งที่ไดรับ ไดเรียนรู ที่มีการระบุถึง ไดแก ไดเพื่อนใหม มิตรภาพจาก
เพื่อนตางโรงเรียน ความสามัคคี การไดมาเขาคายทําใหไดเจอสิ่งใหม เปนโอกาสในการคนหาความชอบใหมๆ ของ
ตัวเอง

“ไดเรียนรูเกี่ยวกับความสามัคคีของคนตางโรงเรียน เรา
ไมจําเปนตองสามัคคีเฉพาะในโรงเรียนของเรา แตเรา
สามัคคีกับเพื่อนๆ ตางโรงเรียนได อยางเชน การทํางาน
กลุม ที่เอาคนที่อยูตางโรงเรียนมารวมกลุมเดียวกัน ก็ชวย
สรางความสามัคคีใหกับกลุมของตนเองมากขึ้น และทํา
ใหรูจักกันมากขึ้น” (ปริชาต ทองสุทธิ,์ โรงเรียนพิบูลย
อุปถัมภ)

เรื่องเลาแสดงน้ําใจ
โจทย : เหตุการณ ประสบการณแ สดงน้ําใจ
กระบวนการ :

1. ใหนึกถึงเหตุการณหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่เราพบในชีวิตประจําวัน ในระหวางทําโครงงานนี้ของเรา ที่ทําใหเรามี
โอกาสแสดงน้ําใจ อาจจะกับเพื่อนหรือคนอื่น เชน ครู อาจารย ผูปกครอง หรือทํากับเด็กในชุมชน แสดงในเรื่องอะไร
1. แสดงน้ําใจในเรื่องอะไร
2. กับใคร
2. ใหเรียบเรียงและเขียนเปนเรื่องเลาใหเห็นภาพ ลงในกระดาษที่แจกให ความยาวไมเกิน 1 หนา A4 ทั้งนี้อาจใสชื่อเรื่อง
ดวยก็ได พรอมทั้งเขียนชื่อผูเขียนและโรงเรียนลงไปดวย

ตอไปนี้คือตัวอยางของเรื่องเลาแสดงน้ําใจ บางสวน....
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น้ําใจเกิดขึ้นไดทุกที่
ผมเปนเพียงคนคนหนึ่งเปนเพียงผูชายที่อยากจะทําโครงการ
และก็ขอขอบใจเพื่อนทุกคนเขาเรื่องเลยดีกวา การทําจิตอาสานั้น
เราสามารถทําไดดวยตัวเองแตมันจะไมสนุกเทากับการที่ทํารวมกัน
เปนทีม อยางในโครงการของพวกผมครั้งนีได
้ เกิดปญหาในการ
ทํางานหลายอยาง จนบางครั้งถึงกับทอเลยนะครับแตเราก็ยังมี
เพื่อนที่อยูเคียงขางเราในเวลานั้น ครับแนนอน คําวา “น้ําใจ” นั้น
เกิดขึ้นกับเราและเพื่อนๆในทีมอยางแนนอน เชน การใหกําลังใจ
กันและกัน สําคัญมาก ยิ่งเมื่อเพื่อนทอ ก็มีเรา เราทอก็มีเพื่อน ไมนา
เชื่อวาการทํางานที่เหนื่อยยาก แตเมื่อเราไดทํากับเพื่อนมันจะมี
ความสุขมากขนาดนี้ แมแตการยกของที่หนักๆกลับมาจากที่ไกลๆ
เราก็ยังเพลินกับมันไดการที่เราแสดงน้ําใจกับเพื่อนและทํากิจรรม
ไปไดจนสําเร็จ แนนอนวาเราไมไดแคแสดงน้ําใจกับเพื่อนๆเทานั้น
เราและเพื่อนๆ ยังมีน้ําใจกับสังคมดวย มันเปนความมหัศจรรยเพียง
สวนหนึ่งของการทํากิจกรรม แตถาใครไดทําก็จะรูสึกไดเองนะครับ
มันอธิบายยาก แตถาลองทําก็จะรู
ธีรพล ลิขิตทางธรรม (จูเนียร)
โรงเรียนฤทธิณรงครอน
สักวันฉันจะ....
เชาวันที่ 2 ธันวาคม 2553 พวกเรานักเรียนในโรงเรียนสตรี
วัดอัปสรสวรรคบางสวนไดจัดทําโครงงานคลองสวยน้ําใสดวย
น้ําใจ อ.ส. และวันนี้ก็เปนวันแรกที่เราจะไดลงมือทําโครงงานใน
สถานที่จริงก็คือ คลองภาษีเจริญ พวกเรานัดเจอกันที่หนาโรงเรียน
ในตอน 7.50 น. เพื่อจะไดรวมตัวกันไปเก็บขยะในคลอง พอทุก
คนเริ่มมากันใกลจะครบ ตัวหนูเห็นเพื่อนคนหนึ่งถือขวดน้ําเปนแพ็
คอยู เลยเขาไปชวยถือ และก็ถือไปจนถึงขึ้นบนเรือ เรือของหนู
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เปนลําแรกที่ไดออกเก็บขยะเรือของหนูมีหนูกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
กับพี่ที่ขับเรืออีกสองคน พอหนูลงเรือไป หนูกลาวทักทายดวยคําวา
“สวัสดี” กับพี่ที่ขับเรือทั้งสองคน พรอมทั้งสงรอยยิ้มใหพี่เขาดวย
พอแลนไป หนูกับเพื่อนก็เก็บขยะไปเรื่อยๆ พรอมทั้งศึกษาความรูกับ
พี่ทั้งสอง ตอนนั้นประมาณ 9 โมงแลว แดดออก โชคดีที่หนูเอา
หมวกมา 2 ใบ หนูเลยใหเพื่อนยืมดวย1 ใบ พวกเราก็เก็บขยะไป
เรื่อยๆ ถึงขยะจะโดนเสื้อโดนกางเกงเราก็ไมแครวา ตัวเราจะเลอะ
แคไหน เพราะเราอยากเห็นคลองกลับมาสดใสเหมือนเดิมในคลอง
มีขยะมากมาย ตั้งแตขวดน้ํา ถุงแกง ถุงขยะ มะพราว ผักตบชวา
และสิ่งที่ไมนาจะอยูในคลองก็กลับกลายมีอยูในคลองตอนเก็บ
ชาวบานใหความสนใจมากและยิ้มใหกําลังใจตลอดทาง ทําใหพวก
เรามีความสุขใจ แคเพียงรอยยิ้มเล็กๆยังทําใหเรามีความสุขได
พวกเราอยากจะขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนใหพวกเราไดมาทํา
กิจกรรมดีๆ อยางนี้
กัญญารัตน รัตนมณีทิพย
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
Pass the Love Forward
ในระหวางการทําโครงงานของเราในระหวางทางสถานีจิต
อาสาออนไลน เราจะเปนศูนยกลางเครือขายโครงการจิตอาสา
ความดี สิ่งที่จําเปนมากคือเรื่องราวของการทําจิตอาสาโดยเราจะ
เปนที่ปรึกษาโครงการเล็กๆของนองๆ รวมกันทํากับเพื่อนๆ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยทางทีมงานโครงการของเราเต็มใจที่
จะรวมกันเพื่อชวยเหลือโครงการตางๆหรือแคใหคําแนะนํา และ
ติดตามโครงการที่กําลังดําเนินรวมไปถึงชวยประชาสัมพันธ
โครงการตางๆ ที่พรอมจะนําเสนอ อยางเชนเมื่อครั้งการทํา
โครงการวิดีโอเพื่อการศึกษา edu ผมเองก็ไดเขาไปแนะนํา
โครงการนี้ อีกทั้งยังชวยประชาสัมพันธในเครือขายของโครงการ
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ที่มีฝายประชาสัมพันธของโรงเรียนและเสียงตามสาย ที่ทีมงานเรา
เองก็เปน DJ อยูที่นี่ เรายังคงทํากันในขั้นตอนเหลานี้ เราเริ่มเปนที่
รูจัก มีรุนนองที่สนใจรวมงานกับเราบาง อีกทั้งเราทํางานแบบไม
หวังผลตอบแทนอยางนีทุ
้ มเทใหหมดหัวใจเพื่อรวมสรางสรรค
สังคมโรงเรียนใหนาอยูมี
 ความสุข และเรามีระบบพี่ดูแลนองที่
เขมแข็ง ทําใหเปนรากฐานในการทําโครงการนี้ใหยั่งยืนยงกาว
ไปอยางมั่นคงพรอมกับสรางสรรคเครือขายเพิ่มไปเรื่อยๆพรอม
บอกตอเรื่องราวที่พบเห็นเปนประสบการณที่จะสืบทอดตอๆไป
เรื่อยๆ แมตอนนี้เราจะอยูเพียงจุดๆนี้ แตวันหนึ่งเราจะขยาย
ตอไปไดอยางมั่นคง มีการถายทอดเรื่องราวดีๆตอไป
สิ่งที่คุณจะสัมผัสไดจากการทําสิ่งเหลานีคื้ อสิ่งที่คุณจะสง
ตอไปยังรุนตอไป ซึ่งจะสรางความสุข รอยยิ้ม ความซาบซึ้ง
ประทับใจอื่นๆ ตอๆ ไป การทําโครงการนี้ ทําใหเราไดเรียนรูอยู
ตลอด ไดชวยเหลือโครงการตางๆมากมาย เชน edu. อามาตา
วิเศษ ซึ่งจะเปนประสบการณ ไดใหคําปรึกษา ไดรวมสราง
ประชาสัมพันธ เก็บขอมูล และสงตอโครงการตอไป
ศุภกฤต โพธิ์วรสุนทร (แทป)
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภฯ

เลนกับนองที่ รพ.เด็ก
วันที่อาจารยพาไปทํากิจกรรมที่โรงพยาบาลเด็กมีคนไปนอย
มีเพื่อนมาชวนผม ตอนนั้นผมกําลังทํางานอยูเพื
 ่อนก็อธิบายเนื้อหา
ของงานใหฟง ผมเลยตัดสินใจไปกับเพื่อน ตอนผมไป ผมก็ไมคิด
อะไรเพราะก็คิดเหมือนคนทั่วไป ไปแคความสนุก สวนตัวคิดเสีย
วาไปเที่ยว แตตอนไปเห็นนองทีรพ.
่
ความคิดของผมก็เปลี่ยนไป
ภาพที่ผมเห็นคือ นองๆ นอนอยูบนเตียง บางเตียงใหน้ําเกลือ บาง
เตียงใหอาหารทางสายยาง อาจารยก็บอกกับพวกเราวาเดี๋ยวเรา
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จะไปเลนกับนองๆ ตามเตียง แตมีขอแมอยูวา นองๆ ลงจากเตียง
ไมได ผมกับเพื่อนจึงตองรีบหากิจกรรมใหมกิจกรรมที่ผมทํากับ
เพื่อนคือ วาดรูปไปเลาเรื่องไป คือใหนองวาดภาพ เวลาที่มี
ความสุขมากที่สุด และเราก็แลกเปลี่ยนเรื่องราวในชีวิตกันวาทําไม
เราจําเปนจะตองเดินหนาตอไปหามทอถอยเด็ดขาด เราก็ให
กําลังใจนองๆ ที่ปวยอยู หลังจากนั้นเราก็แสดงตลกที่แฝงแงคิดให
นองดู พวกผมเห็นรอยยิ้มของนองๆทําใหผมรูสึกมีความสุขโดยที่
เราไมคิดเลยวา จะมีใครชอบสิ่งที่เราทํา คือสิ่งที่เราทํา มันก็ไมได
ดีเลิศ สนุกขนาดนั้น แตความรูสึกที่พวกเราไดรับกลับ มันกลับ
ตรงกันขาม นองๆ ชอบกิจกรรมเราและอยากดูพวกเราแสดงชอบ
ที่พวกเรามาพูดคุยดวย
กอนกลับพวกเราก็มานั่งคุยกันวาเราไดอะไร และรูสึก
อยางไรกับกิจกรรมนี้ ผมก็ตอบกลับไปวา ผมรูสึกมีความสุขจาก
การเปนผูให โดยผลตอบแทนคือ ความสุขของผูรับ และความสุขที่
เราควรมี ไมใชยึดติด หลงใหลในวัตถุ แตสิ่งที่เราควรอยูและยึดติด
คือ การที่เปนผูรูจักที่จะใหและแบงปนในสิ่งที่ตนเองปรารถนาและมี
อยู และเปนสิ่งที่ดี ใหกับผูอื่น เพื่อที่จะใหผูอื่นมีความสุขเหมือนกับ
ที่เรารูสึก
เฉลิมชนม กรีหิรัญ
โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

ชวยจูงคนสายตาพิการขึ้นชั้นเรียน
ในหองเรียนของฉัน มีเด็กสายตาพิการอยู3 คน ชวยเหลือ
ตัวเองไดบางเล็กนอยฉันก็ชวยเหลือเด็กเหลานี้ไดบางเชน ชวย
อานหนังสือใหเขาฟง ชวยทําขอสอบ เอาเขามาเขารวมกลุมทํา
รายงาน สวนมากฉันก็ชวยเพื่อน1 คน ชื่อสุทัศน แซเตียว หรือ
เพื่อนๆ และฉันเรียกวา “พี่ตุย” ฉันชวยเขาในเรื่องการพาเขาขึ้น
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ชั้นเรียน โดยบางทีฉันก็จับแขนเขา แลวใหพี่เขาเดินตามหลังฉัน
สวนมากฉันก็จะชวยเวลาที่อยูในโรงเรียนเทานั้น
ฉันคิดวา การที่ไดชวยเหลือเพื่อนสายตาพิการกลุมนีเป
้ นจิต
อาสาอีกแบบหนึ่ง ไดชวยเหลือเพื่อนที่เขาไมสามารถชวยเหลือ
ตัวเองได และเวลาเราชวยเขา เขาก็ยิ้ม แมวาเขาจะไมเห็นเราก็
ตาม แตเวลาที่ฉันสงเสียงเรียกเขา เขาก็จําฉันได นี่แหละคะคือ
จิตอาสาของฉัน
ลัดดา เนาวรัตน
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย

ใหดวยใจ
ระหวางการทําโครงงาน“หองน้ําสะอาด สรางสุขนิสัยที่ดี”
ภายในโรงเรียนสายน้ําผึ้งก็ไดมีโอกาสแสดงน้ําใจตอเพื่อนๆ
ภายในกลุมโครงงานดวยกันหลายอยาง แตหลักๆ ก็คือ เวลาที่
เพื่อนๆ ในโครงงานไมวางหรือติดธุระตางๆ งานที่เราแบงหนาที่ให
ไป เราก็มีโอกาสไดยื่นมือเขาไปชวยเพิ่มเติม ไมวาจะเปน
ออกแบบปายนิเทศ สละเวลาสวนตัวและหนาที่อยางอื่นที่ตองทํามา
เปนตัวแทนในงานอื่นๆ หรือวางานที่ตองทําเสร็จวันนีเช
้ น สวม
จําลองภายในโครงงานของเราแลวเพื่อนๆ ตองรีบกลับกอน เราก็
ไดมีโอกาสสละเวลานิดหนอยทําใหเสร็จ แลวดีที่สุด แมวาตอนนั้น
ตองรีบกลับแลวเหมือนกัน แตสุดทายก็เสร็จไปไดดวยดี นี่ก็เปน
น้ําใจสวนหนึ่งในระหวางการทํางานภายในโครงงานของเราที่
สําคัญถาพูดถึงผูอื่นแลวภายในโครงงาน คนที่สละเวลาและมีจิต
อาสามากๆ เลย คือ “พี่มน” รุนพี่ที่อยูในชมรมจิตอาสาเดียวกันซึ่ง
ก็ไดเปนสวนหนึ่งในโครงงานไปแลว จากการแสดงน้ําใจของ
ตัวเองที่ใหผูอื่น หรือจะเปนผูอื่นใหเรามาเปนความรูสึกที่วา มี
ความสุขที่ไดให และขอบคุณมากๆ สําหรับคนที่ใหเรามาดวย
เธียรกรณ ศรีวรกุล
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โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ

ถึงเหนื่อยแตก็คุม
ไปเก็บขยะที่วัดและปลูกปาชายเลนที่คลองโคลนจ.
สมุทรปราการ เก็บขยะที่เปนขวดแกวและถุงพลาสติกเปนสวนใหญ
เพราะมันจะยอยสลายยาก คือบริเวณวัดจะอยูติดกับคลองเพื่อออก
สูทะเล เราเลยเก็บขยะบนพื้นดินเพื่อขจัดตนเหตุเพราะเมื่อน้ําขึ้น
ขยะที่มันอยูบนบก มันก็จะกลายเปนอยูในน้ําแทน เมื่อเก็บขยะ
เสร็จแลว ก็ไปปลูกปาชายเลนคนละ2-3 ตน เพื่อชวยในการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหกับชุมชน การที่ปลูกปานั้นมันอาจจะไมมีชีวิตอยู
ทั้งหมดที่เราปลูกก็จริง มันตองมีลมตายบาง อาจจะเพราะไดรับ
แสงแดดมากหรือนอยเกินไป หรือมีคนเหยียบ ก็เปนไปได แตสิ่งที่
ไดผลมากที่สุดคือ การปลูกจิตสํานึกใหรักตนไม มันทําใหเรารูจัก
พื้นที่สีเขียวมากขึ้น นําไปทําเปนกลุมสาระการเรียนรูเพื
 ่อนํามา
เสนอและเผยแพรใหเพื่อนๆไดรูถึงการทํางานของเราจะเปนการ
ชวยตอยอดอีกอยางหนึ่ง
มณฑกานต สิงหสวัสดิ์
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

การรวมตัวกัน ความดีจึงบังเกิด
โครงการที่โรงเรียนไดทําคือ SAMSEN SAVE THE
WORLD ซึ่งจะมีหนวยแยกออกมาเปน4 หนวย หนูไดเปน
หัวหนาหนวยที่ 4 ซึ่งคุมการหาเงินเขากองทุนเพิ่มซึ่ง 4 หนวย
หนาที่คอนขางจะแยกกันทํางานคนละเวลา
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มีอยูวันหนึ่ง พวกหนูที่อยูหนวยที่4 ไดเห็นหนวยที่ 1 กําลัง
ชวยกันเก็บขยะ และขอรับบริจาคขยะอยูรอบๆโรงเรียน หนูก็เลย
เรียกหนวยที่ 4 ทั้งหมดมารวมตัว เพื่อที่จะไดชวยกันกับหนวยที1่
เก็บขยะรอบๆ โรงเรียน ซึ่งอันที่จริงตอนนั้นหนวยที4่ ตองไปหา
กิจกรรมเพื่อมาหาเงินเขากองทุน แตเนื่องจากหนวยที1
่ มีนอย
หนูเลยรวบรวมพลหนวยของหนูไปชวยเขาซึ่งจากการกระทําใน
วันนั้น หนวยของหนู ก็จะคอยมีคนจากหนวย1 มาชวย หรือบาง
คนที่ไมไดอยูในโครงการแตเห็นความดีที่เราอยากจะทําจริงๆนะ
คะ หัวหนาหนวยที่ 1 ก็คือ ด.ญ. มนัสนัน หอง 2/3 โรงเรียนสาม
เสนวิทยาลัย
เจนจิรา จิตรีเดช
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

การทําโครงงาน และมิตรภาพระหวางเพื่อน
ฉันชวยพี่เขาทํางาน ไดชวยออกความคิดเห็น ถึงแมจะมีผิด
บาง ถูกบาง เพราะวาฉันเพิ่งเขามาใหมมารวมโครงการนีถ
้ าอยาก
รูวา ทําไมถึงมาทํา เขามาทําไม เพราะตอนแรกอาจจะคาดหวังสิ่งที่
ไดกลับมาคืออะไร แตพอทําไปเรื่อยๆ รูสึกวาสิ่งที่เราคาดหวังไว
มันไดหายไปแลว คือแบบวาอยากจะทํารูสึกเหมือนอยากจะทําให
ดวยความเต็มใจ ถึงแมวาบางคนจะมองวา“เฮย ไอนี่มันอยากได
หนาหรือเปลา รีบเสนอ ออกความคิดเห็นเลยนะ” แตเราก็ไมได
สนใจ เพราะถาสมมติวามีคนมาชวยเหลือเรา พอเขามาขอความ
ชวยเหลือ เราก็อยากจะให ยิ่งทําแบบนี้เพื่อนบางคนอาจจะมองวา
มีเวลาเหรอถึงจะชวยคนอื่นเขานะแตเราก็ไมไดคิดอะไร สําหรับ
ฉัน ถาอยากจะชวยก็ชวยโดยเต็มใจ สิ่งที่พูดมาทั้งหมด ถึงแมวา
บางครั้งมันอาจจะมีความขัดแยงระหวางเพื่อนและก็นั่น มันทําให
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รูสึกวา นี่แหละ มิตรภาพระหวางเพื่อน เปนทั้งเพื่อนเปน เพื่อนตาย
มีทั้งความชวยเหลือ ความมีน้ําใจ ความเสียสละ หรือการให นี่
อาจจะเปนนิยามวา “สิ่งเหลานี้แหละคือคําวาจิตอาสาที่ดี”
พรธิกา ธรรมวงศ
โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ

สิ่งฝงใจ
ตั้งแตเริ่มโครงการกระดาษนอยดอยราคา สรางคุณคาเพื่อ
สังคมนั้น คนทุกคนในชุมนุม แรกๆ ก็ชวยกันดีอยู แตพอมาพักหลัง
แลว ไมคอยมีใครชวยกันเทาไหร ตอนแรกที่มีการเตรียมงานทุก
คนก็ดูเหมือนวาจะตั้งใจกันดีแตพอลงมือทํานั้น บางคนก็ทําบาง ไม
ทําบาง เมื่อเสร็จขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณเพื่อสรางสรรคเปน
ผลงาน เสร็จสุดทายแลวสิ่งที่ตองเหลืออยูก็คือเศษขยะ แตคนที่ตอง
มาตามเก็บนั้น ก็ไมใชคนที่คิดอยากจะทําโครงการนี้ดวยซ้ําก็คือ
ผม และนอง ม.ตน ตอมา กอนจะมีการทําตัวมาสคอต ตองมีการ
ระดมอุปกรณ แตก็ไมใชคนที่คิดโครงการนี้อีกนั่นแหละผมเปนคน
ที่ถูกมอบหมายใหไปซื้อสเปรยเพื่อมาสรางสีสันใหกับตัวมาสคอด
ตอนแรกผมไมเต็มใจอยางยิ่งเพราะผมไมไดเปนคนที่อยากจะทํา
และไมใชหนาที่ที่ผมจะตองรับผิดชอบ แตอาจเปนเพราะคําวา“จิต
อาสา” ที่สั่งสมมา ทําใหผมทําในสิ่งที่ตัวเองไมเห็นดวยไดผมอาจ
เปนคนที่มีใจที่เปนจิตอาสาไมมากนักเพราะคนที่มีจิตอาสาไดนั้น
ตองทําทุกอยางได ไมวาเรื่องนั้นจะดีหรือไมดีกับตนเองแตตองดี
สําหรับคนอื่น แตสําหรับผมแลว ทุกอยางตองอยูบนความถูกตอง
และยุติธรรมเสมอ ถึงแมบางครั้งผมจะไดรับมอบหมายงานอื่นมาทํา
ที่งานนั้นไมเกี่ยวของกับผมเลยก็ตาม แตสุดทายแลว ผมก็ตองทํา
มันใหสําเร็จ เพราะเราคือจิตอาสาไมวางานนั้นจะเปนงานของผม
หรือไมก็ตาม เมื่อไดรับมอบหมายมาแลว ผมก็ตองทําใหสําเร็จและ
สุดความสามารถ
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คเณศวร บอแกว
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
เล็กๆ ที่ยิ่งใหญ
ในชวงระหวางที่ไดจัดทําโครงการนีได
้ มีเหตุการณหลายๆ
อยางที่เกี่ยวกับจิตอาสาหรือไมก็แสดงน้ําใจเกิดขึ้นมามากมายใน
ชีวิต เปนเหตุการณที่นาชื่นใจมากเมื่อเราไดลงมือทําหรือแมแต
เห็นคนอื่นทํา คิดไดเลยวา ที่เรารณรงค ที่พี่ๆ ไดทํา มันมี
ความหมายจริงๆ เราไดเอาความรูจากที่พี่ๆในโครงการ มาแบงปน
กับคนในครอบครัว เราบอกคนในครอบครัวอยูเสมอวาชวยกัน
ประหยัดไฟนะ คาไฟแพง สงสารแม แมจายคนเดียว หาเงินคน
เดียว มันเหนื่อย ที่บานจึงชวยกันประหยัดไฟประหยัดพลังงานกัน
มาก ที่โรงเรียนอาจจะมีบางที่บางหองเรียนลืมปดไฟลืมปดพัดลม
แตเมื่อเราเห็น จิตสํานึกตัวนี้มันทําใหเราเดินเขาไปปดไฟอยางไม
รอรี เพราะสิ่งที่ทําไปทั้งหมดมันเกิดผลดีที่ตัวเราและสิ่งแวดลอม
คือโรงเรียน และนี่ก็เปนการแสดงน้ําใจเล็กๆนอยๆ ของปูเป
ศิริวรรณ แวดาราแม
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
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นําเสนอโครงงานจิต
อาสา

วันสุดทายของการเขาคาย หลังจากใหผูเขารวมสะทอน (reflection) ถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจาก
การมาเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ผานการเขียน รวมทั้งเรื่องเลาแสดงน้ําใจจิตอาสา จากนั้นเปน
การนําเสนอโครงงานของนักเรียน โดยใหเวลาทีมละ 10 นาที
โครงงานทั้ง 12 โครงงานจาก 10 โรงเรียน ไดถูกถายทอดนําเสนอในวงเรียนรูอีกครั้ง ทําให
เห็นถึงที่มา ความสําคัญของปญหา ซึ่งเปนโจทยในการทําโครงงาน วัตถุประสงค ขั้นตอน/
กระบวนการ/ วิธีการทํา ตลอดจนการประเมินผล ดวยวิธีการนําเสนอหลากหลายรูปแบบ
อาทิ นําเสนอผาน Power Point การสนทนาสดเลียนแบบรายการทีวี (วูดดี้เกิดมาคุย)
การแสดงละครสั้นๆ โดยมีบทพากย นําเสนอแบบคลิปวิดีโอ เปนตน ทําใหมีความ
นาสนใจและเห็นถึงความคิดสรางสรรคของแตละทีม ซึ่งเมื่อมีการนําเสนอเสร็จในแตละ
โครงงาน จะมีวิทยากร เจาหนาที่จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ตลอดจนครูอาจารยจาก
โรงเรียนตางๆ ใหกําลังใจ และใหขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาตอไป (ทั้งนี้สําหรับ
รายละเอียดของโครงงาน โปรดดูจากภาคผนวก)
ในชวงสุดทาย มีการแบงกลุมยอยตามโรงเรียน ใหนักเรียนและคุณครูประมวลสิ่งที่ได
เรียนรูมาตลอด 2 วัน ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ นําไปปรับแผนงานใหชัดเจนขึ้นหรือ
นําไปวางแผนตอยอดการทํางานรวมกัน ในการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของแตละโรงเรียน
ตอไป โดยเขียนลงในกระดาษฟลิบชารต
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บรรยากาศการนําเสนอโครงงานของแตละทีม ที่มีผูใหญใจดีคอยใหขอเสนอแนะ และกําลังใจ
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ขอคิดเห็นตอโครงงาน และการนําเสนอ
โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน
โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ ฯ
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : รูสึกชื่นชม และปนกําลังใจ ทุกคนเกงมาก
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : เด็กในยุคนี้เกงมาก เห็นจุดเดนของสิ่งที่นําเสนอซึ่งเขากับยุคสมัย เปนที่
สนใจของเด็กรุนใหม (ใชเพลงเปนสื่อในการสอนเพื่อนเรื่องหนวยวัดในวิชาฟสิกส) ที่พยายามใหเขาสนใจ และมีการ
แทรกเรื่องจิตอาสาเขาไป การใชสื่อเปนสิ่งที่เหมาะสมกับคนรุนใหม เขาใจวาสิ่งที่นําเสนอเปนสิ่งเดียวกับที่ออนแอรที่
โรงเรียน แตละตอนก็ขึ้นกับวัตถุประสงค
รูปแบบกิจกรรมอยางที่ไปทํากับเด็กๆ ที่นครนายกที่ยกตัวอยางขึ้นมา เห็นชัดวาไปทํากิจกรรมอะไร อยางไร
แตมีอยูสวนหนึ่งที่บอกวา ไดพยายามไปเชื่อมโยงเครือขายตางๆ ในโรงเรียนเขามา และแทรกเรื่องจิตอาสาเขาไป และที่
บอกวา เปนกาวใหมในการเคลื่อนเรื่องจิตอาสา นาจะใสรายละเอียดไปสักนิดวา คําวา “กาวใหม” นั้น กําลังจะทําอะไร
เพราะจะเห็นเหมือนโฆษณา แตไมเห็นตัวอยางรูปธรรมที่จะทําตอไปขางหนา ถาเติมไปก็จะเห็นรูปแบบของกิจกรรม
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คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : รูสึกชื่นชม และจากที่ผานคายพหุปญญา นองๆ ไดคนพบศักยภาพ
ตัวเอง และพยายามบูรณาการหลายรายการที่จะชวยกันสื่อสารความดี อยากขอบคุณ เพราะนองๆ ตั้งใจกันมาก พูด
ไดคําเดียววายอดเยี่ยม

โครงงาน Samsen Save the World
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : ขอชื่นชมเวลาอธิบายปญหา สาเหตุ แยกเปนขอๆ ชัดเจนมาก มีการขยายความ ไมใชอานไปตาม
หัวขอ และมีการสื่อสารกับคนฟง เชน ที่ถามวา มีใครบางที่ทิ้งขยะลงถัง ประทับใจตรงการอธิบายขั้นตอน ทําไดดีมาก
เปนประเด็นที่ตรงกับปญหาในโลกยุคปจจุบัน
อาจารยผูเขารวม : วัตถุประสงคควรเขียนใหกระชับสัก 1-2 ขอ และการประเมินตองตรงกับวัตถุประสงคดวย ใน
สวนของขั้นตอน ตามระบบของการทํางาน เริ่มจากขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ และการทบทวน ตลอดจนการ
สรุปผล ถือวาเยี่ยมยอด ขอเปนกําลังใจให
อาจารยผูเขารวม : ที่ประทับใจคือ สามารถบูรณาการความรูที่ครูสอนตั้งหลายสาขา วิทยาศาสตร เกษตร สังคม
ฯลฯ และประการสําคัญที่ชื่นชมมากๆ คือ สามารถทําวิจัยไดตั้งแต ม. 2 และยังสามารถวางแผน วาจะทําอะไรสําหรับ
โครงการในอนาคตไดอีก ขอชื่นชมทั้งโรงเรียนเลย
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : ในระดับ ม. 2 ถือวาทําไดยอดเยี่ยม ผมคิดวานี่คือตัวอยางที่ดี ที่นํา
โครงงานมาใช เปนวิธีการสอนแบบโครงงาน แบบใชงานวิจัยเปนเครื่องมือ
อยากจะเพิ่มเติมสักนิดวา เรื่องวัตถุประสงค ที่ใชคําวา วัตถุประสงคทั่วไป กับวัตถุประสงคเฉพาะ หรือเรา
อาจใชวา วัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงครองก็ได เพราะเวลาทํากิจกรรมจริง สามารถเรียนรูไดเยอะมาก ขึ้นกับวา
เราจะชูเรื่องอะไร จะเอาอะไรเปนเรื่องหลักและเรื่องรอง ในโครงงานนี้ ทํากิจกรรมเดียว แตตอบโจทยไดหลายโจทย
แตถาเปนเรื่องจิตอาสา ดังนั้นวัตถุประสงคหลักจะอยูที่การเอากิจกรรมการจัดการขยะไปตอบเรื่องจิตอาสา สวนที่
เหลือจะเปนผลพลอยได อันนี้ขึ้นกับการจัดลําดับความสําคัญวาอะไรเปนเรื่องหลักและรอง บางคนทําเรื่องขยะ แต
ไมเนนเรื่องจิตอาสา อาจไปจับเรื่องสิ่งแวดลอมโดยไมพูดเรื่องจิตอาสาเลยก็ได ฉะนั้นตองกําหนดใหชัด ถาเปนเรื่องจิต
อาสา ก็ตองเอาเรื่องจิตอาสาเปนเรื่องหลัก สวนเรื่องอื่นเปนเรื่องรอง ซึ่งการกําหนดจะมีผลตามมาตอนที่ประเมินผล
สําเร็จ เนื่องจากตองประเมินตามวัตถุประสงค คือทําไดตามวัตถุประสงคหลัก ถือวาทําสําเร็จ วัตถุประสงครองอาจ
ไดบาง ไมไดบาง ก็ไมเปนไร ทุกอยางเราอาจทําไมได 100 เปอรเซนต ฉะนั้นตองมุงที่วัตถุประสงคหลัก และทํา
วัตถุประสงคหลักใหชัดเจน เชน ถาโครงงานนี้ฝกเรื่องจิตอาสาใหเด็กไดจริง มันฝกไดอยางไร รูไดอยางไรวาฝกได
แลว อยางที่ยกตัวอยางมา มีหลักฐานยืนยันวา ขยะลดลง ตรงนี้ดีมาก เพราะเปนการยืนยันดวยขอมูล และนาจะตาม
ตอวา หลังจากนี้ ขยะจะลดลงอีกไหม อะไรที่ทําใหชวงนี้ขยะลดลง ซึ่งถาเกิดจิตอาสาแบบเขาเนื้อเขาตัว แสดงวา ถาเรา
ไมรณรงคอะไรแลว ขยะไมควรจะเพิ่มขึ้น แตถามันกลับเพิ่มขึ้นอีก ก็นาสงสัยวาเพราะมีโครงงาน ขยะจึงลด ถาไมมี
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โครงงาน ขยะก็เพิ่ม แสดงวาไมเกิดจิตอาสาจริง เปนเรื่องที่เราตองตีความออกมาวา มันเปนขอสรุปตายตัวแลวหรือยัง
อาจจะขึ้นกับเงื่อนไขอยางอื่นอีก
ประเด็นสุดทายคือเรื่องการวิจารณผลงาน เปนเรื่องดี พอทําเสร็จแลว มีการวิจารณ ซึ่งมีทั้งบวกและลบ
ชวยบอกวา ที่ทํามามีจุดออนอะไร อะไรที่ทําไดดีแลว สวนสิ่งที่ยังทําไดไมดี จะแกไขอยางไร หากไมมีการวิจารณแลว
นําเสนอเรื่องการตอยอดอยางเดียว อาจจะเปนการพิจารณาที่ไมรอบดานเพียงพอ
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : นําเสนอไดดี และที่ประทับใจคือ สามารถวิจารณตนเองไดดวย จริงๆ
ปกติแลวเวลาทําโครงงานมักจบลงดวยผลลัพธ แตโครงงานนี้สามารถสื่อไดวา ตองตอยอดตอไปอีก ทําใหรูสึก
ประทับใจ อยากใหคิดตอยอดแบบนี้ เปนการยกระดับความรูของเราขึ้นไปอีก รวมทั้งทักษะความสามารถดานอื่นๆ
ดวย สวนเรื่องอื่นๆ คลายทานอาจารย เปนขอเสนอแนะที่ดี และอยากใหฝกเรื่องการนําเสนอ

โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกันรักษน้ํา
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
ขอคิดเห็น
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : โชคดีที่นองไปทํางานกับชุมชนตั้งแตเรียนมัธยม สมัยพี่กวาจะไดลง
ชุมชนคือตองเรียนระดับอุดมศึกษาแลว สวนที่อยากเติมคือ สมัยนี้การเขาชุมชนเปนเรื่องยาก บางทีอาจตองศึกษา
กระบวนการเขาถึงชุมชน เพื่อใหเขามีสวนรวม ไมเชนนั้นเราจะตองใชแรงเยอะ ขณะที่ชาวบานยังทิ้งขยะเหมือนเดิม ทํา
เหมือนเดิม อีกเรื่องคือ ขอบคุณมากที่คิดถึงโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค จะไดเชื่อมโยงเครือขายกัน อยากเห็นทั้ง10
โรงเรียนตอยอดความรู และนําสิ่งดีๆ ไปแชรและโชวรวมกัน
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : มี 2 ประเด็นที่ใหขอคิดเห็นคือ ขอคิดเห็นตอโครงงานที่ทํา กับขอคิดเห็น
เรื่องวิธีการนําเสนอ จะขอแยกกัน เรื่องตัวโครงงานมีคุณคาอยูแลว เปนสิ่งที่ดีมาก มีประโยชน เมื่อทําเสร็จแลว เราจึง
นํามานําเสนอ ทีนี้เวลานําเสนอ ขึ้นกับวาเราจะนําเสนอกับใคร และนําเสนอเพื่อใหเขาซื้อหรือเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่เราทํา
หรือพูดงายๆ วาหาจุดขาย
เรื่องตัวโครงงาน เปนโครงงานที่ดีมีประโยชน แตที่เมื่อวานเราถอดบทเรียน เราทําเพื่อใหเห็นจุดออน-จุดแข็ง
หรือจุดเดน เพื่อที่จะนําไปใชประโยชน โดยนํามานําเสนอแลกเปลี่ยนกับคนอื่น และนําไปขยายผล เพราะเราอยากนํา
นองๆ เพื่อนๆ เขามารวมทํางานมากขึ้น ถามวา สิ่งที่เราทํา มันมีประโยชนหรือคุณคาอะไร ที่เราจะนําไปบอกเพื่อโนม
นาวเขา ใหเขาตัดสินใจเขามารวมกระบวนการมากขึ้น ทําไปแลวเราตองสัมผัสไดวามันดี เหมือนที่อาจารยบางทานบอก
วา เราไปกินอาหารแลวอรอย ก็อยากใหเพื่อนกิน เราอธิบายโนมนาวเพื่อนวามันอรอยอยางไร ตรงนี้เปนหัวใจสําคัญของ
ทุกโครงการ ทําแลวพยายามสัมผัสคุณคา ประโยชนดวยตัวเราเอง ทําใหตัวเราสามารถอธิบายคุณคา ประโยชนใหกับ
คนที่เราจะไปขยายผลไดชัดเจน ซึ่งวิธีการสามารถทําไดหลายแบบ เชน จับเขาคุย หรือ ชวนไปดู
สวนเรื่องการนําเสนอ เราตองเรียนรูวิธีการนําเสนอดวย เชน ใช Power Point และใชการพูดประกอบ
การนําเสนอแบบใชทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว สื่อวาเราคิดอะไร ทําอยางไร เกิดผลอะไร ซึ่งตองมีความชัดเจนวา
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พอจบแลว อยากใหคนดูไดอะไร หัวใจสําคัญคือการสื่อถึงประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทํางานนี้ หาวิธีการสื่อสารที่โดน
ซึ่งเปนเรื่องเทคนิคและประสบการณที่จะตองฝกฝนตอ วิธีฝกอาจจะไปดูรายการคนคนคน กบนอกกะลา แลวลอง
จับวา พอดูแลวเราชอบตรงไหน กับที่เราทํามันตางไปอยางไร ที่นําเสนอไป ยังดูแข็ง ควรใหเปนธรรมชาติมากกวานี้
หรือใชวิธีไปสัมภาษณคุณยายที่เราเอยถึง เปนเสียงแทรกเขามา จะทําใหดูมีชีวิตชีวาและมีพลังในการสื่อสารถายทอด
มากขึ้น นี่คือเรื่องเทคนิค ซึ่งไมไดคาดหวังในเวทีนี้ แตเพื่อเกิดประโยชนกับนองๆ ตอไป หากจะตองไปนําเสนอ

โครงงานหองน้ําสะอาด สรางสุขนิสัยที่ดี
โรงเรียนสายน้ําผึ้งในพระอุปถัมภฯ
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : ขอชมวาเขาใจทํา ทั้งเสียง sound effect เสียงกดน้ําชักโครก ลึกๆ ไมคอยคิดวามันเปนสิ่งที่มี
ประโยชน ตอไปคนที่ไดยินเสียงน้ําชักโครก จะตองนึกถึงความสะอาด ทําตรงนี้ไดดีมาก อีกอยางที่ชอบคือ การปลด
ทุกขของคนเราทุกวันนี้ บางทีมันไปสรางความทุกขใหคนอื่นจริงๆ เราจะปลดทุกขของเราออกไป ก็ตองไมไปสรางทุกขให
คนอื่นดวย ขอชื่นชมที่คิดถึงแมกระทั่งพนักงานทําความสะอาดหองน้ํา คิดถึงเรื่องใกลตัว และคนใกลตัวซึ่งเปนเรื่องที่ดี
มาก ทําเรื่องที่ดูแลวไมมีใครอยากแตะ แตเอามาคิดทําไดดี ตอนนี้เขามีวันสวมโลก โรงเรียนนี้นาจะไดรางวัลนี้ ขอ
ชื่นชม
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : ตอนเราจัดเรื่องพหุปญญา เราทํา Mind map พื้นที่สรางสรรค/ พื้นที่ไม
สรางสรรค มีหลายโรงเรียนมากทําเรื่องหองน้ํา แลวพอทําโครงงาน โรงเรียนสายน้ําผึ้ง เปนโรงเรียนเดียวที่กลาหาญ
ที่จะทําเรื่องนี้ เสียง sound effect ก็ดี ถาไปสัมภาษณเพื่อนๆ วาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย นาจะเปนประโยชน จะได
ความคิดเห็นวา เขาคิดอยางไรถึงมาเขารวม อาจเปนเสียงสะทอนที่ทําใหเพื่อนๆ ที่ยังไมไดรวม หันมาสนใจ ถาเติมมา
ก็จะนาสนใจ หรือไปสัมภาษณคนที่เกี่ยวของวาเขามองอยางไรกับสิ่งเหลานี้ บางทีเขาอาจจะชวยสะทอนสิ่งดีๆ ที่เราทํา
ดวย ขอชื่นชมที่บูรณาการทั้งละคร ทําเรื่องวิชาการ แถมมีเรื่องการประดิษฐดวย เปนการใชความคิดสรางสรรค
อาจารยผูเขารวม : ขอชื่นชมและใหกําลังใจ จริงๆ ที่โรงเรียนวัดละมุดกับสายน้ําผึ้งมีความสัมพันธกันยาวนาน คือ มี
ผูปกครองอยูแถวโรงเรียนวัดละมุดเปนผูมีจิตอาสา เสนอวาปนี้สายน้ําผึ้งจะบริจาคโตะนักเรียน จะบริจาคคอมพิวเตอร
ใหทางโรงเรียนวัดละมุดทําหนังสือไป เราก็จะไดรับความอนุเคราะหมาแทบทุกครั้ง ทีนี้การปลูกจิตสํานึกเกี่ยวกับเรื่อง
สวม โรงเรียนวัดละมุดก็ทํามา ปกอนโนน ผอ.ลงไปลางสวมใหเด็กนักเรียนเอง ก็สะอาดเรียบรอย พอปที่แลวปลอยให
นักเรียนทํา พอลงไปดู ก็อยากเปนลม ยังทําไมสําเร็จ เสนออาจารยวาปตอไป นาจะทําจิตอาสานอกโรงเรียนบาง จะ
เชิญไปเปนเครือขาย กระตุนจิตสํานึกใหกับนองๆ โรงเรียนวัดละมุดบาง ใหกําลังใจอีกครั้ง ทําไดดีแลว
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : ขอถามวา เวลาเราทําโครงงานนี้ แลวมีผลกระทบไปที่บานไหม ตอวิธีคิด
วิธีใชหองน้ําของเราที่บาน อยากใหชวยตอบกอน เราเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางกับการไปใชหองน้ําที่บานตัวเอง
(ตอบ_เชน เวลาหองน้ําเลอะ เราก็เช็ดทุกครั้งหลังใช ซึ่งกอนนั้นไมคอยไดทํา/ นํากระดาษมาหอผาอนามัยใหมิดชิดแลว
จึงทิ้ง) ถาเราทําหองน้ําที่โรงเรียนสะอาด แตที่บานเราไมใสใจเลย ก็แสดงวาจิตอาสายังไมเขาเนื้อเขาตัวเรา
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โครงการนี้เปนโครงการที่ดีมาก ทั้งเปนกิจกรรมที่ดูแลเรื่องใกลตัว และวิธีการที่ทํา ที่ใชทั้งการใหความรู
รณรงค หลากหลายรูปแบบ ตรงนี้ดีมาก สวนผลที่เกิด ที่บอกวา 1) นักเรียนรอยละ 80 มีจิตอาสาในการรวมมือ
รักษาความสะอาด 2) นักเรียนมีสุขนิสัยในการใชหองน้ําดีขึ้น และ 3) หองน้ําสะอาดขึ้นเล็กนอย มันขัดกัน
เปรียบเทียบกับโครงการจัดการขยะของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย บางทีไมตองไปวัดอะไรมาก ไปวัดผลที่ปลายทางเลย
ถาขยะลดลงก็แสดงวาไดผล เรื่องนี้ก็ทํานองเดียวกัน ตอนตนมีการระบุถึงปญหามาเยอะแยะ เชน มีเสนผม ฉี่แลวไม
ราดน้ําบาง เปนตน ทีนี้ถาจะดูผลก็คือ ดูวาปญหาเหลานี้ลดลงไหม ถาปญหาที่ระบุมา แตเดิมมีเยอะขนาดไหน แลว
มันลดลง เราก็ไมตองไปดูพฤติกรรมของนักเรียนก็ได เพราะมันฟองดวยผลปลายทาง ไมตองไปจับจองสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน ฉะนั้นลองกลับไปดูวา วิธีที่จะรายงานผลสําเร็จ ถาเราทําสําเร็จจะดูที่ตรงไหน ในกรณีนี้คือ ไปดู
วาปญหาทั้งหลายที่บอกมาตั้งแตตอนตน ควรจะลดลงเยอะ แตถาลดลงนอย อาจตองถอยกลับไปดูวิธีการ วาการให
ความรู การรณรงคตางๆ ไดผล/ ไมไดผล เพราะอะไร เชน ไมไดผล เพราะถึงแมเขาจะรู แตไมมีจิตสํานึก เหมือนที่
นองๆ เลนละครบอกวา “ฉันก็รู แตฉันไมแยแส มันไมใชเรื่องของฉัน” ซึ่งสะทอนไดดีมาก
เรื่องหองน้ําเปนเรื่องที่สอนเรื่องจิตสาธารณะได ของที่ใชสวนรวม จะใชอยางไรไมใหไปสรางปญหาให
สวนรวม เพราะเปนการใชรวม เปนเรื่องจิตสาธารณะ ถือวาไมใชของของตัวเอง นอกจากไมสรางปญหาใหคนอื่นแลว
เห็นอะไรแลวชวยกันเก็บไหม เปนการแสดงออกถึงจิตอาสา เห็นอะไรแลวทนไมได ฉะนั้นเรื่องหองน้ํานํามาสอนเรื่อง
จิตอาสาไดดี และที่นองๆ ทํา มีการไปหาความรูเรื่องหองน้ํา เขียนขั้นตอนความรูเรื่องการใชหองน้ํา ซึ่งดีมาก เพราะ
บางทีเราคิดวาเขารู แตบางทีเขา ไมเคยถูกสอนหรือถูกฝกมา คนที่มีจิตสํานึก พอมีไกดใหเขา เขาก็ทําตามได แตเรา
ตองกลับไปประเมิน วาทุกวิธีที่เราใสเขาไป วิธีไหนสงผลมากที่สุด ทําใหเราไดคิดตอถึงวิธีการทําใหคนมีจิตสํานึก
เปลี่ยนพฤติกรรม วาวิธีไหนเปนวิธีที่สงผลมากที่สุด โดยสรุปคือ ใหไปดูผล และหลักฐานที่จะมายืนยันวา งานของเรามี
ความสําเร็จมากนอยแคไหน อาจจะตองประยุกตวิธีการคลายๆ เรื่องขยะ ดวยการเก็บขอมูลกอนทํา ระหวางทํา หลังทํา

โครงงาน Do Dee Recycle
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : หนูรูจักที่จะใหนองๆ เพื่อนๆ ที่โรงเรียนมีสวนรวม โดยการเลือกจากโครงงานที่เขานําเสนอมา
และมาเปนโครงงานนี้ ทุกคนมีสวนรวม และสวนรวมในกิจกรรมนี้คือ การเผื่อแผความดี เอาความดี เอาความสุขไปสู
สังคม เปนบุญกุศลของหนู ขอชื่นชม และเมื่อไปแลวรูจักวางแผนวา ทีมไหนจะทําอะไรใหกับโรงเรียน ความคิดดีมาก
จะขอนําไปใชกับโรงเรียนบาง ขอชมเชยคุณครูอาจารยที่โรงเรียน และขอใหบุญกุศลสงผลใหหนูๆ ประสบความสําเร็จใน
ทุกเรื่อง
อาจารยผูเขารวม : ขอชมเชยในสิ่งที่ทํา และที่ประทับใจมากๆ คือการนํากระดาษที่เหลือใชไปทําสมุดบันทึก และทํา
ไปแจกนองๆ เด็กเล็ก เปนเรื่องใกลตัว ขอชมเชย
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อาจารยผูเขารวม : เปนเรื่องของความคิดสรางสรรค เปนการหาสิ่งที่มีอยูในตัว และรูปแบบของการให เปนลักษณะไป
ถึงตัวนองๆ ดวยการพานองทําในสิ่งที่มีประโยชน และเปนรูปแบบการนําเสนอที่ดี ขอใหกําลังใจ
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : ภาพสรุปสุดทายที่นําเสนอ เราพบวา ของเล็กๆ ในมุมมองของเรา มันมี
คายิ่งใหญสําหรับนองๆ เราอยูกับบาน เราอยากไดอะไร เราก็ได แตเราพบวา บางสิ่งที่เราคิดวาไมมีคาเลย แตมีคา
สําหรับคนอื่นมาก ตรงนี้เปนตัวสะทอนสิ่งที่คิดวา โครงงานจิตอาสาอยากจะได คือเมื่อนองๆ ไปทําอะไรแลว หัน
กลับมาเห็นในสิ่งที่ตัวเองไมเคยเห็น ไดคิดในสิ่งที่ตัวเองไมเคยคิด ก็ขอชื่นชม
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : สําหรับรูปแบบการนําเสนอทําไดดี มีภาพประกอบทําใหเห็นวานองๆ ไป
ทําอะไรบาง ในสวนของกิจกรรมตางๆ อยางที่อาจารยบอก เปนฐานการเรียนรูสําหรับเรา และยังไปชวนนองทําความดี
ดวย นอกจากตัวเราทํา ยังไปชวนเพื่อนๆ นองๆ ที่เขาเปนผูรับ คิดวาเขาคงมีความสุขเพราะเห็นจากรอยยิ้ม
ทีมนี้ขอชื่นชมทั้งอาจารยและนักเรียน ดูเหมือนเปนหนึ่งเดียว แยกไมออกวาใครเปนครูและนักเรียน ดูสมาน
สามัคคีกันดี อาจารยเต็มที่กับนองๆ โครงการนี้ถือวากลับลําเหมือนกัน จากที่เขาคายคราวกอน คิดวาจะทําเรื่องทฤษฎี
ใหมเพราะเห็นพูดเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการนําเสนอเรื่องเกษตร แตตอนนี้ไดฉีกแนวออกไป
ซึ่งก็ดีเหมือนกัน

โครงงานวาดภาพ ระบายสี เพื่อการเรียนรู เครือขายคนทําดี ป 2
โรงเรียนฤทธิณรงครอน
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : อันดับแรก ขอชมนองๆ วาเกงมาก และอยากเสนอแนะวา ที่ทํามาดีแลว เปนสิ่งที่ดีมากที่สังคมเรา
กําลังตองการคือ การให ไมวาจะใหพลังความคิด ความสามารถ การใหน้ําใจ ใหอภัย ใหจิตอาสา การสรางเครือขาย
สรางไมยาก ถาเรานําสิ่งเหลานี้ไปใหเพื่อนๆ เราดูวา การทําความดี การมีจิตอาสา มันไมไดยาก ไมไดทําแลวมีความ
ลําบาก ทําแลวมีความสนุก สบายใจ ทําแลวทุกคน ไมวาตัวเรา คนรอบขาง มีความสุข มันจะทําใหเครือขายของเราโต
ขึ้นเรื่อยๆ และสังคมของเราก็จะดีขึ้น
อาจารยผูเขารวม : กลุมนี้ทราบวา คนที่ทําไมมาก ครูขอชมเชยในความมุมานะ อยากใหนําสิ่งที่นองๆ ทํา ไปสื่อ จุด
ประกายใหเพื่อนๆ และครูอาจารยอื่นๆ ไดเห็น พยายามที่จะสื่อทุกที่ เชน โรงอาหาร ตรงไหนก็ได ไมเชนนั้นเราอาจ
ทอถอย ถากลุมไมขยายไปกวานี้ เพราะครูทราบวากลุมนี้มีนอย แตมีความมานะมาก มีความตั้งใจสูงมาก ขอชมเชย
อาจารยผูเขารวม : เพื่อจุดประกายตอไป เราจะตองประชาสัมพันธ เพื่อใหความเปนเครือขายของเราโต อยากให
กําลังใจในการทําสิ่งดีๆ ตอไป ใหพลังใจเยอะๆ
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : การนําเสนอดี ไมรูเรียนการแสดงมารึเปลา แมวาบางภาพเราเก็บมา
ไมได ก็เขาใจได แตที่นองๆ แสดงถือวาเยี่ยมมาก เพราะมันสื่อวานองมีกระบวนการคิด การทําอยางไร ขอชื่นชม
อยากใหเพื่อนๆ ปรบมือใหทีมนี้
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อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : วิธีการนําเสนอดีมาก ที่มานั่งคุยกัน และเชื่อมโยงถึงรายการวูดดี้เกิดมาคุย
ถาเรามีปญหาในการนําเสนอภาพบางภาพ เชน ภาพเด็ก ถาถายภาพไมได สามารถใชวิธีการสัมภาษณเจาหนาที่ของ
เขาก็ได อยางนอยใหเขาสะทอนคุณคา ประโยชนที่เราลงไปทํา ถาคนอื่นพูดถึงสิ่งที่เราทําในแงดี จะมีน้ําหนักมากกวาเรา
พูดเอง เพราะฉะนั้นหลักการในการนําเสนอก็คือ พอเราลงไปทํากิจกรรมแลว ใหเด็กไดพูด ฉายใหเห็นแววตาเด็ก
ไดยินคําพูดของคนที่เราไปชวยเหลือเขา วิธีแกคือ อาจจะสัมภาษณเจาหนาที่เขาก็ได วันหลังลองหาโอกาสทําดู

โครงงานจุดเปลี่ยน (จิตอาสาตานภัยยาเสพติด)
โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : เปนโครงการที่นําเอาปญหาสังคมมาสรางเปนโครงงาน การรณรงคมีรูปแบบนาสนใจ คนแสดง
นําเสนอไดดี
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : โครงการที่นองๆ ทํา ลวนดีทั้งนั้น เราเริ่มจากการเก็บขอมูล เริ่มจากการ
วิเคราะห ไปจับประเด็นปญหาขึ้นมา แลวนํามาออกแบบซึ่งเปนเรื่องที่ดีมาก ไมใชนึกอยากจะทําอะไรก็ทําโดยไมหา
ขอมูล การนําเสนอดวยวิธีการสาธิตทําไดดี แตพอเราทําแลว มักจะมีคําถามเสมอวา จะใหเขาดูความสําเร็จของ
โครงงานที่เราทําจากตรงไหน ซึ่งหากมีกรณีศึกษา กรณีตัวอยาง เชน เมื่อทําโครงการนี้แลว มีกรณีเด็กติดบุหรี่แลวเลิก
บุหรี่ได ถาเขาไดเลาวาเขาไดรับอิทธิพลจากโครงการ ไดเขามาเรียนรูในฐานความรูเหลานี้แลวทําใหเขาไดขอคิด เลิก
บุหรี่ได แมแตเพียงคนเดียว ก็มีพลังในการบอกเลาความสําเร็จ ซึ่งตรงจุดนี้อาจจะลองไปดูวา เวลาเราชี้ใหคนอื่นดู
ความสําเร็จของโครงงาน เราจะชี้อะไรดี เชน ที่นําเสนอเมื่อครู ที่บอกวา สรางภูมิคุมกัน เราจะชี้วัดดวยอะไร วาเพื่อน
ของเรา พอมาเขากระบวนการแลวเกิดภูมิคุมกัน ตองไปดูในรายละเอียด ซึ่งตรงนี้อาจจะวัดยาก แตถาวัดที่คน
ปรับเปลี่ยน อาจจะวัดงายกวา อีกอยางใชชื่อโครงการวา จุดเปลี่ยน ฉะนั้นเวลานําเสนอ ควรชี้วัดหรือมีกรณีตัวอยาง
บุคคลที่เปลี่ยน อาจจะตองตามไปดู ที่ทํามาถือวาเริ่มตนดีแลว แคไปเก็บหรือตามผลจากที่เราลงทุนลงแรงไป
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : มีการทําการบาน พยายามศึกษาปญหาในโรงเรียนวามีเรื่องอะไร ซึ่ง
หลายๆ โรงเรียนก็ทําเรื่องนี้อยูแลว นอกจากศึกษาปญหาแลว ยังมีวิธีทางการตลาด ไปศึกษาวากลุมเปาหมายชอบอะไร
แลวจึงเอาสิ่งนั้นมาออกแบบ เปนความคิดสรางสรรค ตองขอบคุณที่มีความมุงมั่นตั้งใจที่จะทํา

โครงงานคลองสวยน้ําใส ดวยน้ําใจชาว อ.ส.
โครงงาน สิ่งแวดลอมสดใสดวย EM
โครงงาน Save Energy (ประหยัดพลังงาน)
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
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ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : ปกติชวงบายเปนชวงปราบเซียน แตนี่เปนการนําเสนอที่มีความสนุกและนาสนใจ เปนความชาญ
ฉลาดที่ทําโครงงานยอยๆ ทําใหพวกหนูมาคายไดตั้ง 15 คน เปนความคิดที่ดี
อาจารยผูเขารวม : ขอชื่นชมคนพากย เปนมืออาชีพไดเลย ขอชื่นชมกับความคิดที่หนูเอาใจใสกับสิ่งแวดลอมที่อยู
รอบๆ โรงเรียน แสดงวาหนูรักโรงเรียน รักชุมชนที่อยูรอบๆ เปนตัวอยางของเด็กเยาวชนที่ดีมาก
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : เมื่อครูอาจารยชมคนพากย ผมขอชมคนเตน ผมวาจุดเดนของโรงเรียน
คือ การบูรณาการ เราเห็นการเชื่อมโยงระหวาง EM กับคลองสวยน้ําใส ถาเอาเรื่อง EM ไปตอบคําถามเรื่องการ
ประหยัดพลังงานไดอีก โดยไมตองไปแยกเรื่องไฟฟา ซึ่งก็ไมไดผิดอะไร แตฝากใหคิดตอวา ถาเรื่อง EM อยูตรง
กลาง แลวแตกแขนงไปเรื่องอื่นๆ เหมือนที่โยง EM กับเรื่องน้ํา EM ก็ทํากับเรื่องการประหยัดพลังงานได ถาคิดใหดี
ประโยชนของ EM เชื่อมกับการประหยัดพลังงานไดอีก เพราะฉะนั้นจุดเดนคือ ถาเราสามารถเอาเรื่องเดียวเปนหัวใจ
และแตกแขนง แตกกลุมโครงงานยอย ซึ่งมันเชื่อมกันได ผมคิดวา มันจะสนุก และทําใหนักเรียนคิดถึงเรื่องการคิดรวบ
ยอด การคิดแตกแขนงแบบหญาแพรก ไมไดคิดแบบโครงการหรือกิจกรรมแยก แตเชื่อมโยงกันได หรือเรื่องการ
ประหยัดพลังงาน ที่เอาบิลไฟฟามายืนยัน อันนี้ก็มีพลังในการอธิบายในเชิงตัวเลข
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : สําหรับการนําเสนอหลากหลายดี นารักทั้ง 3 ทีม จริงๆ เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของโครงงานนี้ เปนโครงงานที่ทําประโยชนใหกับโรงเรียน และชุมชนดวย และจะดียิ่งขึ้น ถาคนที่เขารวม
โครงการนําสิ่งดีๆ ไปทําที่บานดวย โครงการของนองจะเขาลักษณะ บ-ว-ร บาน วัด โรงเรียน อาจจะขาดวัด แตใน
ชุมชนก็มีวัด นาสนใจมาก จะสังเกตวาการที่นองไดคิด ไดศึกษาปญหา คิดวางแผน และลงมือทําดวยตนเอง เวลา
นําเสนอก็จะมั่นใจในตัวเอง สามารถพูดไดเลย ไมตองดูสคริปท สมมติวาระบบไอทีลม เราก็ตองฝกการนําเสนอ
แบบนี้ไว

โครงงาน "ระเบียงสีเขียว ปอดสีขาว"
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : ขอชมวาอธิบายไดดี เขาใจงาย โดยไมมีโพย
อาจารยผูเขารวม : ที่บอกวา มีอุปสรรคเรื่องเงิน เรื่องตนกลาที่จะลง คิดวาหนูนาจะรูจักสํานักเขต เขาจะมีตนไม ลอง
ใหคุณครูหรือพวกเราเองก็ได ขอความอนุเคราะหไป อยางโรงเรียนของครูอยูเขตราชเทวี ถามีงานอะไรก็จะขอความ
อนุเคราะหได
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : เมื่อครูที่บอกวาไมมีงบซื้ออุปกรณและตนไม ตรงนี้อยากใหพวกเราชัดเจน
วา เปาหมายที่แทจริงคืออะไร ซึ่งมี 2 สวน สวนหนึ่งคือ เราใชกระบวนการปลูกตนไมมาบมเพาะจิตอาสา ผลที่เกิดขึ้น
คือ ทําใหรมรื่น ฉะนั้นถามีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ หรืออะไรตางๆ อาจจะเริ่มตั้งแตเพาะตนไม ซึ่งก็เปนงานจิตอาสา
เหมือนกัน ฉะนั้นอยาไปใจรอน มุงที่จะเนรมิตอะไรขึ้นมาทันทีทันใดโดยใชเงิน การฝกคนบางทีก็ไมตองใชเงิน เรา
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สามารถเริ่มไดตั้งแตเอาเมล็ดมาเพาะ ใสกระบวนการเขาไป โดยไมทําใหนองๆ หรือใครที่เขามารวมเบื่อ ซึ่งตองไปคิด
วิธีการ ในระหวางวิชาเรียนวิทยาศาสตรหรืออะไรก็ทําได ฉะนั้นที่บอกวาไมมีงบ อาจจะดีก็ได เพราะบางทีการไมมีงบ
ทําใหเราตองใชปญญา ถามีเงินมาก เรามักจะใชเงินงาย แตไมคอยคิดกอน ฉะนั้นขอสนับสนุนวิธีคิดวา ถาเราไมมีเงิน
แลวเราจะมีทางออกอยางไร ขอใหชัดเจนวา เราไมไดปลูกตนไมเพื่อใหไดตนไม แตเราปลูกตนไมเพื่อใหไดคน
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : อยากใหนองๆ ปรบมือใหเพื่อนๆ อีกครั้ง ทีแรกคิดวาจะไมมีโครงงานนี้
แลว แตดวยสปริตของทีม นองเลยไดทําโครงงานนี้ และทําไดดี

โครงงานกระดาษนอยดอยราคา สรางคุณคาใหสังคม
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
ขอคิดเห็น
อาจารยผูเขารวม : ขอชื่นชมในผลงานที่นักเรียนไดไปอุทิศเวลา อุทิศทุกอยางที่ทําเกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอชื่นชมในความ
พยายาม ความสามารถ ผลงานก็ดี
อาจารยทรงพล เจตนาวณิชย (วิทยากร) : ที่พวกเราทําสื่อ ดีมากๆ เห็นความเชื่อมโยง แตตอนหลังเริ่มสะดุด ถาใช
วิธีใหมีคนมาคุยกับพวกเราจะดีกวา เหมือนกบนอกกะลา ที่เขาพาไปดูนั่นนี่ ถาปรับอีกนิดจะเปนการนําเสนอที่ดี ถือ
เปนกิจกรรมที่ดี ขอชื่นชมที่ไอซบอกวา ฝกตัวเองทุกวัน ไปทําจิตอาสา และใหหันกลับมามีความสุขกับสิ่งที่เรามี ตรงนี้
เปนสิ่งที่ผมคิดวา อยากจะฝากคุณครูทุกทาน ที่จริงจิตอาสาไมใชเรื่องยาก ถาเริ่มตนจากจุดเดนของเด็กเอง ทุกคน
เลยในเวทีนี้ ตองขอชื่นชม เห็นศักยภาพ คุยกับทางมูลนิธิกระจกเงาเหมือนกันวา ถาเอาสิ่งที่นองๆ ทําและถอดบทเรียน
ทําใหชัดเจน และพัฒนาออกมาเปนหลักสูตร เพื่อที่จะนําไปสอนนองคนอื่นๆ ตอ ใหเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน พวก
เราจะเปนตัวขยายผลไดอยางดี เพราะฟงแลวทุกคนเขาใจจิตอาสาจากการปฏิบัติการ เขาใจจากทุนที่มีในตัวเอง เปนทุน
ที่ไดสะสมมาเยอะ ตองชื่นชมทานอาจารยทุกทานที่ใหโอกาส ใหการสนับสนุน ทําใหเยาวชนของเราไดทําสิ่งดีๆ และได
สัมผัสความสุข
คุณสุทิน ศิรินคร (มูลนิธิสยามกัมมาจล) : รูสึกชื่นชม ตั้งแตรูปแบบการนําเสนอ ที่รูจักนําแนวพระราชดําริมาใช
และถาจะดียิ่งขึ้น ถานําไปใชในวิถีชีวิตจริงดวย ในสวนที่ชอบคือ ที่นองบอกวา เราใชจิตอาสา ใชศักยภาพของเราไป
ทํางานจิตอาสา อันนี้เปนจุดที่ดีมาก ถึงไมมีงบประมาณ แตนี่ใชศักยภาพตัวเองในการเตนบีบอยได เพื่อไปหาทุน และ
นําไปตอยอด เพื่อใหคนอื่นไดรับประโยชนอีก อีกสวนหนึ่งก็คือ นองไดตอยอดโครงการ Paper Ranger จากที่พี่ๆ
เขาทํา เปนการสรางสรรคที่ดี และสิ่งที่ชื่นชมคือ พี่รูวาอาจารยสุภาภัคทานมีใจมาก เมื่อคืนที่ไดชมภาพยนตรูสึกวา
อาจารยเหมือนคุณครูในเรื่อง ไมใชแคสอนหนังสืออยางเดียว อาจารยไดดูแลพวกเราอยางดี ใหคําแนะนําปรึกษา ให
กําลังใจ
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พัฒนา ตอยอดโครงงานที่ทํา
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สําหรับการปรับแผน หรือการพัฒนาตอยอด เพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาในสถานศึกษา ที่แตละโรงเรียนคิด (ดัง
แสดงในตารางดานลาง) มีแนวทางหลักๆ ไดแก 1) การสานตองานเดิม แตอาจจะมีการขยายเครือขาย เพิ่มจํานวน
สมาชิก หรือการสงไมตอใหรุนนองเพื่อสานตองานตอไป 2) การนําความรู รูปแบบกิจกรรมที่ไดจากการเรียนรูขาม
โครงงานของเพื่อนๆ ตางโรงเรียน ที่เห็นวาดี นาสนใจ นํามาประยุกตใชดําเนินการในโรงเรียนของตน ทั้งที่นํามา
เชื่อมโยงพัฒนาโครงงานเดิมที่ทํา และมีการขยายเนื้อหางานใหกวางขึ้น 3) ปรับปรุงการดําเนินโครงงานที่ทําอยูแลว
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น จากเดิมที่ยังไมสอดรับกัน หรือประเมินผลไดไมชัดเจน เชน การประเมินผลใหตรงตาม
วัตถุประสงค การหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อมายืนยันผลการทําโครงงานใหมีน้ําหนักนาเชื่อถือมากขึ้น เปนตน และ 4) เนน
เชิงกระบวนการจัดการความรู และสรางกลไกแกนนํา ทั้งครูและนักเรียน เพื่อทํางานเผยแพรจิตอาสาอยางตอเนื่อง เชน
การอบรมแกนนํานักเรียน และครู การนํากระบวนการ KM เขามาใช อาทิ เมื่อมีการทํากิจกรรมจิตอาสา ใหมีการถอด
บทเรียน และนําไปสูการจัดตลาดนัดความรูจิตอาสาตอไป
โรงเรียน
โรงเรียนสตรี
ศรีสุริโยทัย

โครงงานที่ทํา
โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกัน
อนุรักษน้ํา

โรงเรียนสายน้ําผึ้ง
ในพระอุปถัมภฯ

โครงงานหองน้ําสะอาด สรางสุข
นิสัยที่ดี

แนวทางปรับแผน/ พัฒนาตอยอด
 ขยายเครือขาย โดยบอกเลาประสบการณจากการเขารวม
กิจกรรมคาย
 นําโครงการของเพื่อนๆ ตางโรงเรียนมาปรับใช เชน โครงงาน
สิ่งแวดลอมสดใสดวย EM มาประยุกตใชในโครงงานที่ทํา (รักษ
น้ํา) โครงงานหองน้ําสะอาด สรางสุขนิสัยที่ดี มาพัฒนาที่
โรงเรียน และนําตนแบบจากโครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน มา
พัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนเกี่ยวกับจิตอาสา
 สัมภาษณเพื่อนๆ และผูเกี่ยวของอื่นๆ เพื่อทราบถึงทัศนะ
ความคิด จิตสํานึก ของผูใชหองน้ําที่มีตอโครงงาน
 รวบรวมขอมูลเพื่อยืนยันผลของโครงงานที่ชัดเจน
 ทบทวน ประเมินวาวิธีการไหนจึงจะสรางจิตสํานึกในการใช
หองน้ําที่ไดผลมากที่สุด
 ประเมินผลใหตรงตามวัตถุประสงค
 เผยแพรความรูเรื่องการใชหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะสูชุมชน

โรงเรียนสาธิต มศว.
ประสานมิตร

โครงงาน Do Dee Recycle

 สานตอโครงงาน Do Dee Recycle โดยไปทํากิจกรรมกับนองๆ
ที่ขาดแคลน
 จัดนิทรรศการ “น้ําใจ” ภายในโรงเรียนโดยรวมบูรณาการกับกลุม
สาระตางๆ
 รณรงครักษโรงอาหาร ใหนักเรียนรักษาความสะอาด และใชโรง
อาหารอยางถูกสุขลักษณะ รูคุณคาของอาหารและรับประทานให
หมด
 รักษคลองแสนแสบ รณรงคใหชุมชนริมคลอง ชวยกันรักษา
คลอง โดยการเก็บขยะในคลอง
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โรงเรียน
โรงเรียนสันติราษฎร
วิทยาลัย

โครงงานที่ทํา
โครงงานจุดเปลี่ยน

โรงเรียนกุนนที

โครงงานกระดาษนอยดอยราคา

รุทธารามวิทยาคม

สรางคุณคาใหสังคม

แนวทางปรับแผน/ พัฒนาตอยอด
 ยังคงเนนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก/
เยาวชนไปในเชิงบวก และรณรงคแกปญหาในประเด็นตางๆ เชน
สารเสพติด เอดส/เพศ (ทองไมพรอม) บริโภคนิยม สิ่งแวดลอม
ความพอเพียง ความรุนแรง โดยบูรณาการจัดกิจกรรมใน
เครือขายจิตอาสาชาวเลือดหมู-ดํา เชน Paper Ranger จิตใสใจ
อาสาฝาโลกมืด (นักเรียนพิการทางสายตา) ตานสารเสพติด กลุม
คุยเปดใจ-รักปลอดภัย กลุม SL. Play แสดงละครสะทอนจิต
อาสา กลุมกระปุกบุญ (ทําดี ทํางาย ทําไดทุกวัน) ฯลฯ
 ในโรงเรียน สรางแกนนําเพิ่มขึ้น โดยใหแกนนํารุนพี่สอนรุนนอง
และสรางสื่อใหมๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ
 นอกโรงเรียน นําผลิตผลจากการทําโครงงานภายในโรงเรียน ไป
ใชกับนองๆ ภายนอกโรงเรียน หรือสอนวิธีทําให และสรางสื่อ
นําออกไปเผยแพรภายนอก

โรงเรียนศรีอยุธยา

โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน

ในพระอุปถัมภฯ

 เผยแพรจิตอาสา กับครูแกนนํา โดยอบรมครูเพื่อทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาใหกับนักเรียน และกับนักเรียนแกนนํา โดยรับสมัครผูสนใจ
จัดคายผูนํานักเรียนจิตอาสา โดยใหมีตัวแททนแตละหอง ทํา
กิจกรรมจิตอาสา มีการถอดบทเรียน และจัดตลาดนัดจิตอาสา

โรงเรียนสามเสน
วิทยาลัย

โครงงาน Samsen Save The
World

โรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค

โครงงานคลองสวยน้ําใส ดวย
น้ําใจชาว อ.ส.
โครงงาน สิ่งแวดลอมสดใสดวย
EM
โครงงาน Save Energy
(ประหยัดพลังงาน)
โครงงานเครือขายคนทําดี ป 2

โรงเรียนฤทธิณรงค
รอน

 ลดของเสีย รณรงคลดใชทรัพยากรสิ้นเปลือง เชน ถุง แกวที่ทํา
จากพลาสติก กระดาษ ฯลฯ โดยประชาสัมพันธหนาเสาธง
 เพิ่มของดี รณรงคใหใชทรัพยากรที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
เชน กระดาษ 2 หนา ลางแกวพลาสติกแลวนํามาใชซ้ํา โดยทําให
เปนตัวอยาง และการติดปายประกาศ
 เพิ่มจํานวน คือเพิ่มผูรวมรณรงคลดของเสีย-เพิ่มของดีใหมาก
ขึ้น โดยรับสมัครรุนพี่/ รุนนองเพิ่ม และทําการประชาสัมพันธ
 นําความรูจากโครงงานตางๆ ของเพื่อนๆ มาปรับใชในโรงเรียน
เชน โครงงานจุดเปลี่ยนฯ ใหความรูเรื่องโทษของยาเสพติด
โครงงานกระดาษนอยฯ นํากระดาษมาทําเปนสมุด โครงงาน
ระเบียงเขียวฯ ปลูกตนไมเพิ่มในโรงเรียน โครงงาน Samsen
Save The World แยกขยะ นํามา recycle หรือ reuse โดย
ชักชวนคนในโรงเรียนใหชวยกัน เปนตน
 ตั้งชมรมเครือขายคนทําดี ป 3 โดยประชาสัมพันธ เปดรับสมัคร
สมาชิก และเปดรับขอเสนอการจัดทํากิจกรรม
 เนนปลูกจิตสํานึกกับรุนนอง โดยรณรงคและอบรมสรางแกนนํา
เพื่อสานตอโครงการ เลาประสบกาณณที่ไดรับจากการมาคาย และ
แนะนําวิธีทําโครงงานแกรุนนอง
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โรงเรียน
โครงงานที่ทํา
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ โครงงาน "ระเบียงสีเขียว ปอดสี
ขาว"

แนวทางปรับแผน/ พัฒนาตอยอด
 ตอยอดโครงงานระเบียงเขียวฯ โดยเพิ่มเครือขายภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน (ทํากิจกรรมปลูกปาชายเลน)
 นําความรูจากโครงงานอื่นๆ มาใช เชน โครงงานจุดเปลี่ยน เพื่อ
ลดปญหาสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน ลดปญหาเด็กติดเกมส
หนีเรียน โครงงานจิตอาสาออนไลน เผยแพรกิจกรรมทั้งหมดที่
ทําเพื่อเพิ่มเครือขายและสรางจิตอาสาทางเสียง และ โครงงาน
สิ่งแวดลอมสดใสดวย EM ใช EM กับหองน้ํา รวมถึงดานอื่นๆ
เชน รดตนไม เทลงทอน้ําทิ้งและใชกําจัดเศษอาหารจากรานอาหาร
ที่โรงอาหาร
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บทสรุป
การจัดกระบวนการถอดความรูและบทเรียนจากการทําโครงงานใหกับเยาวชนและครูแกนนําจิตอาสาใน
สถานศึกษาครั้งนี้ ใชหลักการ แนวคิดในการออกแบบการเรียนรู ไดแกเรื่อง จิตอาสา การจัดการความรู
การออกแบบโครงงานที่ดี และการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย ดังแสดงในแผนภาพ
“โจทย ประสบการณจิตอาสาในวิถีชีวิตประจําวัน”
ทําใหเปนนิสัยไดอยางไร

(KM)

“โจทยโครงงาน”

คืออะไร
เรียนรูจากโครงงาน
จิตอาสา

ทําความเขาใจ
“จิตอาสา”
ดีอยางไร
(คุณคา- ประโยชน)

สรางไดอยางไร

ตลาดนัด
ความรู

1. เปาหมายที่ตองการบรรลุ
2. สิ่งที่บรรลุ/ ไมบรรลุ (ประเมิน)
3. สิ่งที่ทําไดดี และสิ่งที่ยังทําไดไมดี

 ขาย-- ความรูเดนของเรา

(เพราะอะไร แกไขอยางไร)

ตองการความรูจากโครงงานคนอื่น)

 ซื้อ----ความรูเดนที่ตองการ
(สิ่งที่เราขาด/ เปนจุดออน และ

4. ความรูเดนที่เปนจุดขาย

“การออกแบบโครงงาน” (ที่ด)ี
การจัดการความรู

“จิตอาสา”
+ “การเรียนรูเ พื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมนุษย”

หลักการ แนวคิดในการออกแบบการเรียนรูในคายครั้งนี้
ทั้งนี้มองวา ความรูสําคัญในการขับเคลื่อนจิตอาสา ไดแก ความรูความเขาใจเรื่องจิตอาสา วาจิตอาสาคืออะไร
ดีอยางไร (คุณคา-ประโยชน) สรางไดอยางไร และทําใหเปนนิสัยไดอยางไร ซึ่งใหความสําคัญกับเรื่องการเรียนรูเพื่อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย เพราะเปนเรื่องของการเรียนรูปลูกฝงจิตสํานึกในตัวคน ทําใหจิตอาสาแสดงออกทาง
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พฤติกรรมในลักษณะที่ถาวรหรือกลายเปนนิสัยนั่นเอง ซึ่งการจะไปถึงจุดนั้นได มนุษยเราตองผานกระบวนการหลาย
ขั้นตอน ไดแก รับรู เขาใจ ตระหนัก/ เห็นความสําคัญ ลงมือทํา สัมผัสประโยชน ทําตอเนื่อง จนกลายเปนนิสัย
นอกจากนี้ยังตองใหความสําคัญกับเรื่องการออกแบบโครงงานที่ดี ถึงจะกลายเปนเครื่องมือเรียนรูที่ทรงพลังได

ความรูจากคายครั้งนี้
1. เรื่องจิตอาสา จากโจทยที่บอกเลาประสบการณจิตอาสาในชีวิตที่ผานมา นํามาสูการแลกเปลี่ยนแบงปนขอคิด
ความเห็นในชุดคําถามเรื่อง “จิตอาสา” ไดแก 1) จิตอาสาคืออะไร 2) จิตอาสาดีอยางไร 3) จิตอาสาสรางไดอยางไร
และ 4) จิตอาสาทําใหเปนนิสัยไดอยางไร สะทอนใหเห็นวา ผูเขารวมมีความเขาใจเรื่องจิตอาสาไมแตกตางกันมากนัก
อาจมีความแคบ ลุมลึกแตกตางกันไปบาง ซึ่งในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ก็ไดชวยใหคําตอบหรือ
ขยายความหมายเพิ่มเติมจากคนในวงเรียนรูดวยกันเอง ทั้งนี้สามารถสรุปสังเคราะหตามประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก สําหรับ ความหมายของจิตอาสา มีการใชคําที่แตกตางกันบาง เชน การมีน้ําใจ การให การ
เสียสละ การทําประโยชนเพื่อสวนรวม การใหความชวยเหลือ การแบงปนความสุข เปนตน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะพอ
สรุปลงในเรื่อง “การให” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคําอธิบาย การตีความตามความเขาใจของผูเขารวมจากประสบการณใน
ชีวิตของตนเอง และที่เรียนรูจากผูอื่น ทําใหเห็นความหมายและองคประกอบในเรื่องการใหอยู 3-4 ลักษณะ คือ
(1) การใหที่เปนลักษณะการใหฟรี หรือพูดอีกอยางวา ใหโดยไมหวังผลตอบแทน ซึ่งถือวาเปนการใหดวยใจที่
บริสุทธิ์ อยางที่มีคําพูดสะทอนวา “ใหดวยความจริงใจ มาจากขางในใจ” ไมมีอะไรมาเปนตัวบังคับ เปนการใหโดยไม
มีเงื่อนไขที่จะใหคนรับ ตองมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหผูที่ให ใจของผูรับก็เปนอิสระ ขณะเดียวกันผูใหก็มีอิสระในใจดวย
เชนกัน รวมทั้งสุขใจทั้งผูใหและผูรับ
(2) สิ่งที่ใหนั้นตองเหมาะสม การใหควรคํานึงถึงความเหมาะสม เลือกใหสอดคลองกับสถานการณและ
บริบท ซึ่งสิ่งที่ใหมีการพูดถึงทั้งในแงวัตถุสิ่งของและอื่นๆ เชน ความสุข มิตรภาพหรือความเปนเพื่อน ความอบอุน
เวลา ความรู แรงกาย-กําลังใจ โอกาส ความชวยเหลือ คําปรึกษาแนะนํา เปนตน โดยเลือกใหเหมาะสมกับผูรับ
อยางที่มีผูพูดถึงประเด็นที่วา จิตอาสาควรทําในหลากหลายรูปแบบ ไมยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และควร
พิจารณาใหตรงกับสิ่งที่ผูรับขาด
(3) ใหกับผูที่สมควรไดรับ ดังประเด็นที่มีผูพูดวา ควรหาโอกาส หาเวลา หาพื้นที่ในการทําเรื่องจิตอาสา
โดยพิจารณาถึงกลุมคนหรือในพื้นที่ที่เขาขาดแคลน การใหกับผูที่ขาดแคลนถือเปนเรื่องที่เหมาะสม เพราะผูรับมีความ
ตองการจริงๆ หรือใหกับผูที่สามารถใชสิ่งนั้นใหเปนประโยชนตอคนอื่นยิ่งๆ ขึ้นไป
(4) ใหดวยทาทีที่เหมาะสม แมจะไมไดมีการพูดถึงในประเด็นนี้ชัดเจนนัก แตหลายคนพูดถึง การใหดวย
ความจริงใจ เต็มใจ สมัครใจ ไมใหเดือดรอนตนเองและผูอื่น เปนการใหโดยเคารพในความเปนมนุษยของอีกฝาย
หรือผูรับ และในอีกทางหนึ่งยังเทากับชวยลดความถือตัว หรือความเห็นแกตัวของผูใหอีกดวย
เรื่องของการใหที่วานี้ มีคําที่ใชกันในหมูเด็กเยาวชนคนรุนใหม ที่ใหความหมายในเชิงการถักทอความสัมพันธ
เชน การใหแบบไมรูจบ (จากคนหนึ่งสูคนหนึ่งไปเรื่อยๆ) หรือ การสงตอ/ บอกตอความดี การแพรขยายความดี ซึ่ง
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เปนประเด็นที่สะทอนถึงการใหกับ “ความเปนชุมชน” หรือสังคม ในแงที่วา การใหนี้เปนการกระทําที่ชวยหลอเลี้ยง
ชุมชน/ สังคม เปรียบเหมือนเลือดที่หลอเลี้ยงระบบรางกายของคนเรา ทําใหมีชีวิตอยูได เชนเดียวกันกับชุมชน/ สังคมที่
มีทั้งการใหและรับ เปนการถักทอความสัมพันธระหวางกัน คนนั้นก็ให คนนี้ก็ให ตางคนตางเปนผูใหอยูเรื่อยๆ เรียกวา
มีการเกื้อกูลตอกันและกัน ในการอยูรวมกัน ถามีการใหอยางที่กลาวขางตนคือ ใหโดยไมหวังผลตอบแทน ใหในสิ่งที่
เหมาะสม กับผูที่สมควรไดรับ และดวยทาทีที่เหมาะสม เปนตน สิ่งเหลานี้เทากับชวยหลอเลี้ยงความเปนชุมชน/ สังคม
ดังที่แกนนําเยาวชนหลายคนสะทอนวา แมสิ่งที่ทําจะเปนจุดเล็กๆ แตเชื่อวา เปนการชวยใหสังคมดีขึ้น เปนการใหที่พอ
ใหไปแลว คนรับไมตองใหอะไรตอบแทนกลับมากับผูใหโดยตรง แตคนคนนั้นไดเปนผูใหกับคนอื่นๆ ตอไป พูดอีก
นัยหนึ่งคือเมื่อเราเคยเปนผูรับอะไรจากใครก็ตาม เราก็พรอมที่จะใหคนอื่นตอ ดังเชนที่มีแกนนําเยาวชนคนหนึ่ง
สะทอนวา ตนเองเคยอยูในฐานะของผูรับมากอน ถือเปนประสบการณชีวิตที่รูสึกดี ฝงอยูในใจ เมื่อมีโอกาสจึงอยาก
เปนผูใหคนอื่นตอไป เปนการแพรขยายความดี
สวนประเด็นเรื่อง คุณคา ประโยชนของจิตอาสา หรือทําจิตอาสาแลวดีอยางไรนั้น มีการพูดถึงทั้ง 3 สวน
คือ คุณคา-ประโยชนทั้งตอตัวเรา ผูอื่น/ ผูรับ ตลอดจนสังคม สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะเนนหนักมาที่คุณคา-ประโยชน
ที่เกิดขึ้นกับตัวผูทํามากเปนพิเศษ เพราะผูทํายอมสัมผัสถึงความสุขใจไดในทันที ขณะเดียวกันก็เกิดประโยชนในการ
พัฒนาตนเองอีกหลายดาน ทั้งนี้อาจกลาวไดวา การมองคุณคา-ประโยชนดังกลาว เปนการมองอยางความสมดุลหรือ
คํานึงถึงดุลยภาพของชีวิต คือมองความเกี่ยวของสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีสวนรวมอยูในการดําเนินชีวิตของ
คนเรา ที่ประกอบดวยทั้งตัวเราเอง เมื่อมองออกไปจากตัวเรา ก็เปนความสัมพันธกับเพื่อนมนุษยดวยกัน และการ
คํานึงถึงสังคม สิ่งแวดลอมที่ชีวิตเราตองเกี่ยวของพึ่งพา เรียกไดวาเปนผูเห็นความเชื่อมโยงของชีวิต ดังที่บางคนสะทอน
วา การทํางานจิตอาสาเปนการชวยทําใหสังคมนาอยูมากขึ้น เปนการตอบแทนสังคมที่เราอยู เปนการเกื้อกูลสังคม
เพราะไมเชนนั้นแลวเมื่อสังคมเกิดความเดือดรอนเบียดเบียนกัน ผลเสียก็อาจยอนกลับมาหาตัวเราดวย
ประเด็นเรื่อง จิตอาสาทําใหเกิดขึ้นไดอยางไร และจะทําใหเปนนิสัยไดอยางไร มีการสะทอนแงมุมที่ทําให
เห็นองคประกอบ หรือปจจัยที่สําคัญ อาทิ
- หลักคิด ฐานคิด จิตสํานึก เชน ทําดวยความเต็มใจ ไมรูสึกเปนภาระ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว หรือไมยึด
ติดวัตถุ ทําใหใชเวลาไปเพื่อประโยชนสวนรวมมากกวาแสวงหาวัตถุมาบํารุงบําเรอตนเอง เปนตน ซึ่ง
สวนนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ชวยกํากับชีวิต ทําใหทําแตเรื่องที่ดี
- การมีใจหรือแรงบันดาลใจ ซึ่งอาจไดมาจากการเห็นคุณคา ประโยชน หรือไดสัมผัสความสุขจากการทํา
บางก็เคยผานประสบการณของการเปนผูรับมากอน ขณะที่บางคนอาจเขามาสัมผัสกับงานจิตอาสาดวย
ความบังเอิญก็มี แตเมื่อทําแลวก็ชอบ และทําตอ
- การลงมือทํา “จิตอาสา” จะแสดงออกไดก็ดวยการกระทํา พฤติกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับอีกหลาย
ประเด็น ที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูฝกฝนจนเกิดจิตอาสา เชน รูปแบบ/ กิจกรรมที่ทํา วิธีการสื่อสาร
โนมนาว การใชทักษะความสามารถที่มีใหเปนประโยชนตอผูอื่น การทํางานเปนกลุม เรื่องที่จับมาทํา
เปนตน
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โดยที่สามารถเริ่มตนไดทันทีจากตนเอง ทําในวิถีชีวิตประจําวัน อาจจะเปนที่บาน โรงเรียน หรือสถานที่
สาธารณะ/ สวนรวม ที่สําคัญ สิ่งที่พูดตรงกันคือ การทําบอยๆ หมั่นทํา ทําสม่ําเสมอ ซึ่งจะเปนสวนที่ชวยปลูกฝง ทํา
ใหเกิดความคุนชินเปนนิสัย เกิดความกลาหาญที่จะทํา ซึ่งถาทําเปนกลุมหรือมีเพื่อน ก็จะชวยกันสงเสริม ทําโดยไม
อาย อยางไรก็ตาม ไมควรยึดติดรูปแบบ จิตอาสาควรทําในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคลองกับความถนัด/
ความสามารถ สอดคลองกับบริบท โดยที่โอกาสในการแสดงออกถึงจิตอาสาอาจเริ่มจากเรื่องใกลตัว หรือบางทีก็ตอง
สรางโอกาส หาเวลา หาพื้นที่ในการทํางานใหกับตัวเอง เชน เมื่อมีโครงการเขามาใหทํา ก็เปดโอกาสใหตัวเองเขามาลอง
ทํา ลองสัมผัส และเมื่อทําแลวแตละครั้งก็ควรสรุปบทเรียน
การทําบอยๆ หมั่นทํา ทําสม่ําเสมอ ดังกลาว มาจากพื้นฐานความรูความเขาใจที่วา การเรียนรูของมนุษยนั้น
เกิดขึ้นอยางเปนกระบวนการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิ่งที่เปนที่ตองการก็คือ การเรียนรูที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
คุณภาพ เพราะทุกวันนี้ การเรียนรูสวนใหญอยูในขั้นของการรับรู (Reception) มากกวาจะเกิดการเรียนรูอยางแทจริง
สวนหนึ่งอาจไปถึงขั้นเกิดความเขาใจ ตระหนัก/ เห็นความสําคัญ แตก็มักหยุดอยูเพียงเทานั้น ไมนําไปสูการลงมือทํา
และทําตอเนื่องจนกลายเปนนิสัย
การที่บุคคลจะพัฒนาจากการรับรูขอมูล ไปสูการเขาใจ ตระหนัก/ เห็นความสําคัญ ตองอาศัยการมองเห็นถึง
คุณคา ความหมาย และความเชื่อมโยงสัมพันธกันของขอมูล ความรูตางๆ ที่ไดรับรูมา เมื่อมาผนวกกับการลงมือทํา ซึ่ง
เปนการเรียนรูแบบผานประสบการณตรง ทําใหสัมผัสประโยชนดวยตนเอง อันเปน ระดับของการเรียนรูที่แทจริง เกิด
ความตระหนักรูภายในตัวเอง ก็จะ นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลได เชน วิธีคิด ระบบคุณคาที่ยึดถือ
พฤติกรรม ซึ่งจะถาวรหรือเปนนิสัยได ก็ตองอาศัยการทําอยางตอเนื่อง กอใหเกิดวงจรการเรียนรูอยางลึกซึ้งมากขึ้น
(ดังแผนภาพ)

ฐานคิด จิตสํานึก ทัศนคติ

ทักษะ ความสามารถ

มีหลักยึด, ทําดวยใจ/ มีแรงบันดาลใจ
หรือแรกเริ่มไมมี แตเกิดขึ้นภายหลัง, ชวย
เปด-ขยายมุมมอง/ โลกทัศน

ความรอบคอบ มีสติ

การคิด-วิเคราะห/ การ
สรางสรรค/ การแกปญหา/ กลา
แสดงออก/ ทํางานรวมกับผูอื่น/
การนําเสนอผลงาน ฯลฯ

ทําแลวสรุปบทเรียน ทําใหครั้งตอไป
ทําไดดีขึ้น รอบคอบขึ้น

ในการทําใหเกิดจิตอาสา เมื่อเริ่มตนอาจมาจากฐานคิด จิตสํานึกบางเรื่อง แรงบันดาลใจ ซึ่งมาจากพื้นฐาน
ครอบครัว การศึกษาเลาเรียน จากเพื่อน จากสื่อ ฯลฯ เมื่อลงมือทํา อาจทําในสิ่งที่ถนัด ใชความรูความสามารถที่มี
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เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูอื่น หากทําแลวมีการพูดคุยสรุปบทเรียน ยอมทําใหเกิดความรอบคอบ มีสติในการทําครั้ง
ตอๆ ไป หรือ มีความละเอียดรอบคอบในการทํามากขึ้น และเมื่อทําไปเรื่อยๆ ยอมทําใหเกิดการเรียนรูใหมๆ ทําให
เพิ่มพูนทักษะความสามารถ เชน การคิด-วิเคราะห การสรางสรรคสิ่งใหม การแกปญหา มีความกลาแสดงออก
รูจักทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูขั้นตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รูจักนําเสนอผลงาน ฯลฯ ทักษะเพิ่มพูนมากขึ้น
เหลานั้น อาจสงผลใหคิดสรางสรรครูปแบบกิจกรรมที่ชวยบมเพาะจิตอาสาไดหลากหลายมากขึ้นก็เปนได
อยางไรก็ตาม บางคนอาจเขามาสัมผัสงานจิตอาสาโดยไมไดมาจากความชอบหรือมีใจแตแรก แตหากมี
ทัศนคติในเชิงบวก เปดใจ ไมปดกั้นตัวเอง พาตัวเขาไปสัมผัส ก็อาจได คนพบคุณคา ความหมายบางอยางที่สัมผัสได
เอง ทําใหเกิดการเรียนรูสิ่งใหมๆ ซึ่งอาจไปเปลี่ยนแปลง ทัศนคติ หรือเปด/ ขยายมุมมองบางเรื่อง เชนที่แกนนํา
นักเรียนบางคนสะทอนวา เขาใจความหมายของจิตอาสามากขึ้น จากเดิมที่มองในเรื่องของการเขาคาย ไปออก
ตางจังหวัดเพื่อปลูกปา สรางฝาย ฯลฯ หรือแคใหสิ่งของ บางคนไดเรียนรูวาการมีจิตอาสาเปนเรื่องที่อยูในวิถี
ชีวิตประจําวันของคนเรานั่นเอง ทําใหไมยึดติดรูปแบบกิจกรรม เปนตน
2. การออกแบบโครงงาน
การออกแบบโครงงานที่ดี ควรคํานึงถึงองคประกอบหลักๆ ไดแก
- วิธีคิด ไดแก ความสําคัญหรือที่มาของปญหาในการทําโครงงาน ซึ่งควรเริ่มตนมองจากปญหาใกลตัว
ควรพิจารณาถึงวิธีคิดตอปญหาหรือการเห็นความสําคัญของเรื่องที่จะทํา และเชื่อมโยงสูการพัฒนาหรือ
แกไขปญหา วาตองการบรรลุอะไร ซึ่งนํามาสูการกําหนดวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงงาน
ตลอดจนทําใหเห็นกลุมเปาหมาย
- วิธีการ ตองออกแบบวิธีการ คิดกิจกรรม หรือสรางเงื่อนไขตางๆ ที่จะสงผลใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยคํานึงถึง การลงทุนนอย ทําไดไมยาก ทําไดจริง สอดคลองกับบริบท
- ผลลัพธ ทําแลวไดผลตามวัตถุประสงค/ เปาหมายที่วางไว สามารถประเมินผลโดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
หรือตอบไดวา จะดูผลสําเร็จไดจากอะไร
จากการนําเสนอโครงงานจํานวน 12 โครงการ ของ 10 โรงเรียน พบวา โครงงานสวนใหญเนนในเรื่องการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เชน อนุรักษแหลงน้ํา ประหยัดพลังงาน การสรางสภาพแวดลอมในการอยูอาศัยให
สะอาด รมรื่น การรีไซเคิลวัสดุใชแลว เปนตน นอกนั้นเปนประเด็นดานสังคม เชน ตานภัยยาเสพติด และการใชสื่อ
เพื่อกระตุน/ เผยแพรเรื่องจิตอาสา โครงงานตางๆ มีความนาสนใจ เพราะมาจากเรื่องใกลตัวนักเรียนที่โรงเรียนหรือ
สภาพแวดลอมรอบๆ โรงเรียน รวมทั้งมีการออกแบบการทํางานในลักษณะเปนโครงงาน คลายงานวิจัย มีการกําหนด
วัตถุประสงคเปาหมาย ขั้นตอน/ วิธีการทํา การสรุปและวิจารณผลอยางเปนกระบวนการ และมีการนําเสนอผลอยาง
นาสนใจ อยางไรก็ตาม ยังมีจุดออนในเรื่องของการกําหนดวัตถุประสงคกับการประเมินผลลัพธที่ไมสอดคลองรับกัน
อยูบาง รวมทั้งวิธีการประเมินผลงาน/ ความสําเร็จ โดยมีขอมูลที่มีน้ําหนักเพียงพอรองรับ
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นอกจากนี้ในกระบวนการทํางานจริง มักจะพบปญหาอุปสรรค โดยเฉพาะในเรื่องเวลาการทํากิจกรรมของ
นักเรียน ซึ่งแตละโรงเรียนมักมีกิจกรรมจํานวนมากอยูแลว เทคนิค/ วิธีการสื่อสารเพื่อโนมนาวเชิญชวนใหผูคนสนใจ
ตลอดจนการใหความสําคัญกับการสรุปบทเรียนจากการทํางานเพื่อใหเห็นจุดที่ทําไดดี และสิ่งที่ยังสามารถพัฒนา
ปรับปรุงใหดีขึ้นไดอีก ซึ่งมักตองอาศัยคุณครูคอยเปนพี่เลี้ยงใหคําปรึกษา และรูจักพาถอดความรูจากการทํา
นอกจากนี้ยังตองอาศัยปจจัยเอื้ออื่นๆ เชน การสนับสนุนของผูบริหาร ความรวมมือของเพื่อนครู การใหเวลาของ
คุณครูที่จะคอยติดตามแนะนําอยางใกลชิด เปนตน ซึ่งในกระบวนการถอดความรูครั้งนี้ อาจจะยังเห็นประเด็นเหลานี้
ไมชัดเจนวา ในสถานการณจริงแตละโรงเรียนมีกระบวนการในการทํางานอยางไร รวมทั้งมีปจจัยเอื้อและปจจัยที่เปน
อุปสรรคในการดําเนินโครงงานมากนอยเพียงใด
3. สรางความเขมแข็งใหเครือขายจิตอาสาในสถานศึกษา
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และความเปนเครือขายโรงเรียนที่ทํางานรวมกันมา สะทอนใหเห็น
ความสําคัญและขอดีของการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเปนเครือขายขามโรงเรียน ที่ชวยจุดประกาย สรางแรงบันดาลใจ ทํา
ใหไดเรียนรูจากตัวอยางหรือประสบการณของผูอื่นแลวนําไปปรับใช เปนตน รวมทั้งความสําคัญของการเติมความรู
ใหม และการฝกฝนเชิงกระบวนการจัดการความรู อยางเชนในการเขาคายครั้งนี้ ซึ่งมูลนิธิกระจกเงาและมูลนิธิสยามกัม
มาจลคอยใหการสนับสนุน และชวยสานเครือขาย
ทั้งนี้มีขอเสนอแนะจากการพูดคุยในกลุมคุณครูในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร และสรางทีมครูแกนนําใน
โรงเรียน โดยใหมาเขากระบวนการเรียนรูทําความเขาใจรวมกันวา จิตอาสาคืออะไร ดีอยางไร สรางไดอยางไร และทํา
ใหยั่งยืนไดอยางไร รวมทั้งอาจตองแยกแยะดีกรีของจิตอาสาเพื่อใหเหมาะสมกับเด็กหลายๆ กลุม แลวจึงแปลงไปสู
ขั้นตอน วิธีการทํางานจิตอาสาอยางไร โดยอาจรวบรวมประสบการณที่หลากหลายจากแตละโรงเรียน แลวนํามา
แยกแยะจัดหมวดหมูทําเปนเมนู ตั้งแตงายไปสูยาก เพื่อใหเห็นวา ถาตองการใหเด็กไดเรื่องจิตอาสาในระดับนี้ ควรใช
เมนูนี้ ตองทําอะไร อยางไร แคไหน ใหเห็นถึงขั้นตอนวิธีการ และผลที่จะไดดวย หรือถาคาดหวังกับเด็กสูงขึ้นไปอีก
ควรตองใชอีกเมนู เปนตน ทั้งนี้นาจะชวยให มีความชัดเจนในทางปฏิบัติสําหรับคุณครูมากขึ้น ในการชวยบมเพาะจิต
อาสาใหเกิดขึ้นในตัวนักเรียน ขณะเดียวกันก็เปนการสรางความเขมแข็งใหกับเครือขายจิตอาสาในอีกทางหนึ่งดวย
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โครงงานจิตอาสา 10 โรงเรียน
เครือขาย
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โครงงาน Samsen Save the
นําเสนอโดย

สมาชิกโครงการ

นักเรียนชั้น ม. 2 รุน 59 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
Http://WWW.FACEBOOK.COM/SAMSEN.SAVETHEWORLD
SAMSENSAVETHEWORLD@HOTMAIL.COM
หัวหนาโครงการ
• ด.ช.ชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล
• ด.ช.รชต ตั้งนรารัชชกิจ
รองหัวหนาโครงการ
• ด.ช.พงศภัค ปญจศุทธิ
• ด.ช.ธฤต สุทธิกุลสมบัติ
พรอมดวยเพื่อนๆ อีกกวา 50 คน

หลักการและเหตุผล
ปญหา
• ขยะมีจํานวนมากขึ้น
• เปนแหลงพานะนําโรค/ ทัศนียภาพในโรงเรียนไมสวยงาม
• การทิ้งขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
สาเหตุของปญหา
• นักเรียนไมรูจักวิธีการแยกขยะ
• ขาดวิธีจัดการกับขยะ
• ขาดระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ
• นักเรียนขาดพฤติกรรมจิตอาสาชวยเหลือสังคม
แนวคิดและแนวทางในการแกไขปญหา
• รวบรวมขยะ และแปลงเปนรายไดเพื่อนําไปพัฒนาสังคม
• จัดการขยะที่สามารถนํากลับมาใชใหมได
• นํามาแปรรูปเพื่อหารายไดพัฒนาสังคม
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคทั่วไป
• ชวยลดแหลงเพาะเชื้อโรคและพาหะนําโรค
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• ชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอม
• สรางจิตสํานึกการอนุรักษสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคเฉพาะ
• เพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียน
• เพื่อเพิ่มจํานวนนักเรียนจิตอาสาชวยเหลือสังคม
• ปรับปรุงทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมที่สวยงามภายในโรงเรียน
ระเบียบวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนหลัก
1. รวบรวมและบันทึกปริมาณขยะ
2. แปรรูปและจําหนายขยะ
3. นําเงินรายไดไปพัฒนาสังคม
ขั้นตอนยอย
1. รวบรวมและบันทึกปริมาณขยะ
1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
1.2 แยกยายเก็บขยะ
1.3 นําขยะที่รวบรวม บันทึกปริมาณ
1.4 คัดแยกชนิดและประเภทของขยะ
2. จําหนายขยะ/แปรรูปขยะ
2.1 นําขยะที่แยกมาแลวนํามาแปรรูป
2.2 จําหนายขยะและสิ่งของที่แปรรูป
2.3 บันทึกรายรับรายจาย
3. นําเงินที่ไดไปชวยเหลือสังคม
• สมทบทุนจัดหาพระไตรปฎกใหกับวัดบานโนนรัง อําเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

โครงงาน Samsen Save the World
รวบรวมขยะรี

คัดแยกประเภท
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นําขยะที่ไดมาแปรรูป

จําหนายขยะรี

นําไปใชประโยชน

รวบรวมเงินที่ได

้

นําไปใชชวยเหลือ
สั

ระยะเวลาที่ใช
ระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2553 – มกราคม 2554 รวมทั้งสิ้น 6 เดือน
ผลที่ไดรับ
• ขยะภายในโรงเรียนลดลง
• ทัศนียภาพภายในโรงเรียนมีความสวยงาม
• นักเรียนมีพฤติกรรมดานจิตอาสาเพื่อสังคม

ประเมินผล
จากการ สํารวจขยะรีไซเคิลบริเวณภายในโรงเรียนไดปริมาณขยะจาก100 ชิ้นโดยประมาณ โดยใชระยะเวลา
6 เดือนหลังจากเริ่มลงมือปฏิบัติงาน
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แผนภูมิปริมาณขยะรีไซเคิลภายในโรงเรียน
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เดือนแรก

เดือนที่2

เดือนที่3

เดือนที่4

เดือนที่5

เดือนที่6

สรุปผล
จากแผนภูมิที่แสดงใหเห็นวา ขยะในบริเวณโรงเรียนมีปริมาณลดลงซึ่งแสดงใหเห็นวาการดําเนินงานของพวก
เราไดสรางจิตสํานึกใหกับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเปนเปาหมายของการทําโครงงานในครั้งนี้ไดประสบความสําเร็จในการทํา
โครงการจิตอาสา Samsen Save The World ซึ่งเปนความภูมิใจที่สุดของกลุมโครงการจิตอาสา ซึ่งทุกคนมีความสุขใน
การทํางาน
วิจารณโครงการ
ในอนาคต เราจะมีการพัฒนาโครงการตอยอด โดยใชหลักการ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” คือ
• ลดของเสีย
 ลดการใชทรัพยากรที่สิ้นเปลือง
• เพิ่มของดี
 นําสิ่งที่ใชซ้ําไดมาใช
• เพิ่มจํานวน
เพิ่มจํานวนผูรวมโครงการเพื่อขยายผลตอไป
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โครงงาน หองน้ําสะอาด สรางสุข
นําเสนอโดย

โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ

ที่มา
หองน้ํา คือ สถานที่ที่สรางไวสําหรับถายอุจจาระปสสาวะโดยเฉพาะ
มักทําเปนหอง ลักษณะของหองน้ํามีหลายรูปแบบ เชน สวมหลุม สวมถัง
เท สวมคอหาน สวมชักโครก เปนตน สวมชักโครกยุคปจจุบันไดรับการ
พัฒนาทั้งดานการออกแบบใหมีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย และเทคโนโลยีการใชงาน เชนเรื่องการประหยัดน้ํา ระบบชําระ
ลางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียงเบาลง หรือมีระบบอัตโนมัติตางๆ มากมาย

เก็บหอผาอนามัยไมถูกสุขลักษณะ
พฤติกรรมที่ไมดีตางๆ ของนักเรียน

มีเศษผมในอางน้ํา

ไมราดน้ํา

ปญหาหองน้ําที่

เหยียบโถสวม

สภาพหองน้ําสกปรกมาก
มีกลิ่นไมพึงประสงค
น้ํานองพื้น เวลาเหยียบพื้นจึงสกปรก
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เผยแพรความรู ความเขาใจ

พัฒนาหองน้ําโรงเรียนใหได

ตระหนักถึงอันตรายการใช

มาตรฐาน เชน สะอาด,

หองน้ําสกปรก

เพียงพอ, ปลอดภัย

แนวทางแกไขปญหา
ปลูกฝงการมีจิตสํานึก

ปลูกฝงใหนักเรียน

การมีสวนรวมในการพัฒนา

มีพฤติกรรมการใช

โรงเรียนใหนาอยู ดวยการมี

หองน้ํา ใหถูกสุขลักษณะ

จิตสาธารณะ

การใชหองน้ําใหถูกวิธี
1. ตรวจดูวาใครอยูในหองหรือเปลากอนเขาใช
2. ถอดรองเทากอนเขาหอง
3. ตรวจดูอุปกรณภายในหองน้ํา ขันน้ํา ปริมาณน้ํา
4. ควรราดน้ําลงไปในโถสวมกอน
5. เปดน้ําใสถังและเทน้ําตามทันทีขณะขับถาย
6. ใชน้ําสะอาดในการชําระลาง พรอมกับราดน้ําที่โถ
ใหสะอาดทุกครั้ง
7. เติมน้ําใสถังไวประมาณ 3/4 ของถัง แลวคว่ําขันไว
ทุกครั้ง
8. กอนออกจากหองน้ํา ควรสํารวจดูความเรียบรอย
ของหองและเครื่องแตงกายอีกครั้ง ลางมือให
สะอาดดวยสบูทุกครั้ง

วิธีดูแลรักษาสุขภัณฑและอุปกรณในหองน้ํา
1. บริเวณสวนแหงจะมีคราบสบูจากการใชอางลางมือ คราบน้ํา จาก
การออกจากหองอาบน้ําผานสวนแหง ซึ่งตองมีการเช็ดถูเปนประจํา
สามารถใชพรมผาหรือใยสังเคราะหรองพื้นบริเวณหนาอางลางหนา
หรือบริเวณหนากระจก ควรใชแอลกอฮลผสมน้ําหรือใชน้ํายาเช็ด
กระจกเช็ดใหแหงเสมอ
2. หินปูนเกาะตามซอกกระเบื้องบริเวณที่โดนน้ําหรือมีน้ําซึมผาน
เสมอๆ หากเปนบริเวณกวางและจับแข็งขูดออกยากใหใชโซดาไฟ
หรือน้ํายาทําความสะอาดที่มีสวนผสมของโซดาไฟ หรือคลอรีน
3. คราบดานในโถสุขภัณฑ ใหใชน้ํายาทําความสะอาดสําหรับ
สุขภัณฑเทลงไปที่แปรงขัดแลวจึงจุมแปรงลงขัดที่ปากคอหานใหทั่ว
และที่สําคัญ หมั่นดูแลทําความสะอาด เพื่อวาหองน้ําจะไดดูนาใช
และปราศจากกลิ่นรบกวน เวลาใชไมควรเทน้ํายาลงโถ
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วิธีการทิ้ง/หอผาอนามัยใหถูกสุขลักษณะ
1. มวนหอผาอนามัยใหเรียบรอย โดยไมใหเปดอา
2. นํากระดาษ ที่จัดไวใหหอผาอนามัย
3. ทิ้งใสถังสําหรับผาอนามัยโดยเฉพาะ ที่ไดจัดเตรียมไวให
4. สํารวจความเรียบรอยอีกที

กิจกรรมที่ ส.น.จิตอาสาทํา
1. สํารวจสภาพปญหา รวมวิเคราะหแนวทางการแกปญหา
2. ประชุมปรึกษาหารือ/เตรียมงานตามโครงงาน
3. ดําเนินงานตามโครงงาน
3.1 แนะนําโครงงาน/ คณะกรรมการดําเนินงาน และเชิญชวนนักเรียนเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง
3.2 สํารวจสภาพหองน้ํานักเรียน เพื่อประเมินสภาพหองน้ํากอนเริ่มโครงการ
3.3 ประสานงานกลุมบริหารงานทั่วไปเพื่อปรับปรุงอุปกรณตางๆ ในหองน้ํา ใหอยูในสภาพที่สามารถ
ใชงานได
3.4 จัดปายนิเทศ/ ประชาสัมพันธ
- เผยแพรความรูการใชหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ
- โรคติดเชื้อจากการใชหองน้ําสกปรก
- การลางมือที่ถูกสุขลักษณะหลังการใชหองน้ํา
3.5 การแสดงละครจิตอาสา รณรงคเพื่อขอความรวมมือรักษาความสะอาดหองน้ํา ในคาบประชุม
ระดับหรือตอนเชาหลังเคารพธงชาติ
3.6 ตบแตงหองน้ําใหนาใช เชน ประดับดวยแจกันตนไมน้ํา/กําจัดกลิ่นโดยลาดน้ํายา EM
3.7 เชิญใหวิทยากรใหความรู และหลักการใชถังเก็บผาอนามัย
3.8 ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนรวมจัด วันทําความสะอาดหองน้ํา(Cleaning Day)
3.9 สํารวจสภาพหองน้ํานักเรียน เพื่อประเมินสภาพหองน้ํา สิ้นสุดโครงการ/ สํารวจความพึง
พอใจ
3.10 ประเมินผลการดําเนินงาน ตามโครงงาน
3.11 ประชุมปรึกษาหารือสรุปผลงานดําเนินงาน แลtรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงงาน
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีความรู ความเขาใจตระหนักถึงอันตรายการใชหองน้ําสกปรก
2. นักเรียนมีพฤติกรรมการใชหองน้ําที่ถูกสุขลักษณะ เสริมสรางสุขนิสัยการใชหองน้ําที่ดี
3. นักเรียนมีจิตอาสาตอการมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนใหนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี ดวยการชวยกัน
รักษาความสะอาดหองน้ํา
4. หองน้ําสะอาด ปราศจากกลิ่น
8

ผลสรุปของการทํางาน
1. นักเรียนรอยละ 80 มีจิตอาสาในการใหความรวมมือรักษาความสะอาด
2. นักเรียนมีสุขนิสัยในการใชหองน้ําที่ดี
3. หองน้ําสะอาดขึ้นเล็กนอย ปราศจากกลิ่น
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สรุป
อยากปลดทุกข อยางมีสุข ปลูกจิตสํานึก รักสะอาด!

โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน
นําเสนอโดย

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

ที่มา
เปนโครงการที่สงเสริมคานิยม “จิตอาสา” และเปนศูนยกลางดานกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนศรีอยุธยา
โดยมีรูปแบบการนําเสนอ เชน วิดีโอ ที่จะออนแอรบนเว็บไซต อาทิ Youtube และ Deksri.co.cc ซึ่งเปน free
server และคาดวา จะมีการเผยแพรทางวิทยุในเร็วๆ นี้อีกดวย
วัตถุประสงค/ เปาหมาย
สงเสริมจิตอาสา ความดีในโรงเรียนศรีอยุธยา เปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสาร ดวยการใชประโยชนจาก
สื่ออิเลคโทรนิกส ทั้งเวบไซต การตัดตอภาพยนต ถือเปนการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
ประโยชนที่จะเกิดขึ้น
- ตอตนเอง ชวยพัฒนาศักยภาพตนเอง ฝกฝนการทํางานเปนทีม
- ตอผูอื่น ไดรับคานิยมจิตอาสาที่ไดถายทอดออกไป ทําใหมาสนใจจิตอาสา และเปนการเผยแพร
ขาวสารความดี เปนการปลุกกระแสความดีในโรงเรียนศรีอยุธยาและผูสนใจทั่วไป
กิจกรรมที่ผานมา
- นําขอมูลขาวสารจากกลุมสาระตางๆ ที่ไดดําเนินกิจกรรมจิตอาสามานําเสนอ เชน กลุมสาระ
ภาษาตางประเทศ ที่ไดเดินทางไปจังหวัดนครนายก เพื่อออกคายจิตอาสาสัญจร
- สัมภาษณนักเรียน และแขกรับเชิญ เพื่อถายทอดออกสื่อ วาจิตอาสาในนิยามของเขาคืออะไร
- ใชเพลงเปนสื่อ สรางความบันเทิงในการเรียนรูและใหจดจําในเรื่องที่ยาก เชน มาตราวัดในวิชาฟสิกส
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ที่จะทําตอไป
- ประชาสัมพันธโครงการ ในฐานะโครงการตนแบบ ที่เปนศูนยกลางดานจิตอาสาภายในโรงเรียนทั้งหมด
และเปนแกนนําหลักในการขับเคลื่อนจิตอาสาตอไป
- มีแผนในการกาวสูยุคใหมของจิตอาสาโรงเรียนศรีอยุธยา โดยการจับมือกับเครือขายที่แข็งแรง อาทิ
คณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียน เพื่อรวมกันสงเสริมจิตอาสาในโรงเรียน

โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกัน
นําเสนอโดย

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ที่มา
เนื่องจากคลองขางๆ โรงเรียน ซึ่งเปนคลองที่อยูคูโรงเรียนมานาน มีสภาพเนาเสีย และสงกลิ่นเหม็นรบกวน
เวลานักเรียนเรียน
วัตถุประสงค/ เปาหมาย
1. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหผูคนที่อยูรอบๆ บริเวณคลอง รวมทั้งนักเรียนตระหนักถึง การดูแลรักษาลําคลอง
2. เพื่อปรับสภาพน้ําในคลองใหดีขึ้น
กลุมเปาหมาย/ พื้นที่เปาหมาย
1. สมาชิกในชมรมจิตอาสา
2. เพื่อนๆ ในโรงเรียน
3. คนในชุมชน และรอบๆ บริเวณโรงเรียน/ บริเวณคลอง
วิธีการดําเนินโครงการ
1. ศึกษาหาขอมูลพื้นที่ และสาเหตุที่ทําใหน้ําเสีย โดยพูดคุยกับแกนนําชุมชน เชน ศึกษาความเปนมาของ
คลองวามีตนตอมาจากไหน มีหนวยงานอะไรเขามาดูแลบาง เปนตน
2. ศึกษาวิธีแกไข
3. ทําแผนผับ รณรงคการดูแลรักษาน้ํา แจกจายในชุมชน
4. วางแผนวันเวลาที่จะไปลงพื้นที่ทํากิจกรรม
5. ลงมือปฏิบัติ
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ประโยชนที่ได
1. รูสภาพแวดลอม ไดพูดคุยกับชาวบานในชุมชน ทําใหรูสาเหตุของปญหา ไดแลกเปลี่ยนกัน ทําใหคิดวา
บางทีชาวบานก็ไมรูวาจะแกปญหาอยางไร
2. ฟนฟูลําคลองดวยการรณรงค
3. ไดความสามัคคี รูจักเพื่อนตางหอง
ปญหาอุปสรรค
- เนื่องจากเพื่อนที่เขารวมกิจกรรม เรียนคนละสาย ทําใหเวลาวางของนักเรียนไมตรงกันที่จะลงไปทํากิจกรรม
พรอมๆ กัน ประกอบกับที่โรงเรียนมีกิจกรรมคอนขางมาก ทําใหตองปรับเรื่องเวลาทํากิจกรรม

โครงงาน Doo Dee Recycle
นําเสนอโดย

โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบันเปนยุคที่มีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี ทําใหเกิดผลิตภัณฑตางๆ ขึ้น
มากมาย มีการใชทรัพยากรในการผลิตเปนจํานวนมากเพื่อใหเพียงพอตอความตองการของคนในสังคม ผลิตภัณฑ
บางอยางถูกใชอยางคุมคา บางอยางใชกันอยางฟุมเฟอย โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกนํามาใชอยางสิ้นเปลือง
และไรคา กอใหเกิดขยะและของเหลือใชเปนจํานวนมาก โดยของเหลือใชหรือขยะบางชนิดเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
กอใหเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมได
ดังนั้นทางโครงการเด็กประสานมิตรกับจิตอาสาจึงไดจัดทําโครงการ Do Dee Recycle ขึ้น เพื่อนําทรัพยากร
ที่เหลือใชมารีไซเคิลใหม เพื่อลดปริมาณการใชทรัพยากร และเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยจะนําสิ่งประดิษฐตางๆ
ที่เกิดจากการรีไซเคิลไปใชสรางประโยชนใหกับผูดอยโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อนําทรัพยากรที่เหลือใชมารีไซเคิลใหมใหเกิดประโยชนประโยชน
เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกของนักเรียนในโรงเรียนในการชวยเหลือผูอื่นและสวนรวม
เปนแบบอยางใหแกผูอื่นในการสรางจิตสาธารณะและนําผลงานไปพัฒนาใหเกิดประโยชนตอไป
เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางคุมคาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อรวบรวมและพัฒนาความคิดของเยาวชนในการสรางผลงานและดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน
45 วัน (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553)
ผูเขารวมโครงการ
นักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝายมัธยม) และ ผูที่สนใจโครงการ Do Dee Recycle
ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ประชุมเพื่อวางแผนโครงการ และ กิจกรรม
2. ประชาสัมพันธโครงการ
3. เริ่มทําสิ่งประดิษฐที่มีประโยชนจากทรัพยากรเหลือใช
4. นําสิ่งประดิษฐตางๆ ไปบริจาคใหผูอื่น เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน และนําไปประยุกตใชในดานตางๆ
5. นําไปตอยอด ขายเพื่อหารายไดมาเปนงบประมาณในการจัดโครงการตอไป
6. สรุปผลโครงการ (แตยังดําเนินงานตอไป)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา และเปนการอนุรักษทรัพยากร
2. ผูท่ไี ดรวมโครงการมีจิตสํานึกในการชวยเหลือผูอื่น
3. มีการนําผลงานจากโครงการที่สรางออกมานําไปตอยอดในการสรางผลงานชิ้นใหมๆทําใหสังคมนาอยู
มากขึ้น เนื่องจากทรัพยากรและสิ่งแวดลอมไมถูกทําลาย
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ณ โรงพยาบาลเด็ก

Paper Renger

ณ โรงเรียนแสนจําหนายพิทยา
14

โครงงานเครือขายคนทําดี ป 2
นําเสนอโดย

โรงเรียนฤทธิณรงครอน

หลักการและเหตุผล
ในสังคมปจจุบัน เด็กในชุมชนอาจมีปญหาทางครอบครัวแลวเก็บไวในใจคนเดียวไมกลาบอกใครเพราะเด็ก
มีแตความหวาดกลัวที่ตองเห็นสิ่งที่รุนแรงในครอบครัว เชน การทะเลาะของพอแม จนบางครั้งตองมาลงกับเด็กที่ไมได
รูเรื่องอะไรเลย บางครอบครัวไมใสใจลูกหลาน จึงทําใหเด็กขาดความอบอุน และอาจทําใหเด็กบางคนหลงไปในทางที่ผิด
ทําสิ่งที่ไมดีตางๆ เชน ติดเกมส มั่วสุมและเสพสารเสพติด ทําใหเด็กไมมีอนาคต
วัตถุประสงค
1. การพัฒนาทางดานอารมณของเด็กๆ ใหมีอารมณที่ราเริงแจมใส
2. สงเสริมใหเด็กๆ มาทํากิจกรรม มากกวาที่จะเขารานเกม หรือทําสิ่งที่ไมสมควรทํา
กลุมเปาหมาย
เด็กในชุมชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน

วิธีดําเนินการ
1. ขั้นเตรียมการ
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2. ขั้นดําเนินการ
- แบงคณะกรรมการลงปฏิบัติหนาที่
ระยะเวลาดําเนินการ
1 พฤศจิกายน - 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 (ตลอดปการศึกษา)
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนฤทธิณรงครอน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เด็กๆ ไดรับความสุข ความสนุก อาจเปนเวลาสั้น แตจะสามารถทําใหเด็กลืมเรื่องที่เลวรายในครอบครัว
ได และเปนตัวอยางใหกับเด็กๆ ในวันขางหนา เด็กๆ จะไดหันกลับมาทํากิจกรรมเพื่อสังคมและคนอื่นๆ ไดตอไป

โครงงานจุดเปลี่ยน (จิตอาสาตานภัยยา
นําเสนอโดย

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักเรียนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคตานภัยสารเสพติดจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
2. เพื่อเผยแพรความรู และสรางความตระหนักเรื่อง โทษ และพิษภัยของสารเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
3. เพื่อใหนักเรียนนําความรูไปเผยแพรใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแกผูอื่น ครอบครัว และชุมชน
วิธีดําเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจขอมูลปญหาดานสารเสพติดเพื่อศึกษา
สภาพปจจุบันปญหาทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาและจัดลําดับปญหา
ตามความสําคัญจําเปนและเรงดวนจากมากไปหานอย

ผลิตสื่อและอุปกรณประกอบการจัดกิจกรรม และเกมส

วางแผน ออกแบบกิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรมจุดเปลี่ยน (จิตอาสาตานภัยยาเสพติด) จัดทําแนวปฏิบัติและปฏิทิน
การปฏิบัติกิจกรรม
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ขั้นตอนที่ 4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว
1. เผยแพรความรูดานพิษภัยจากการใชยาเสพติดบริเวณสวนหยอมหนาหองน้ําหองสวมชาย-หญิง
2. บูรณาการกิจกรรมจิตอาสาดวยการจัดแสดงละครสะทานปญหายาเสพติดโดยชมรม SL.PLAY
และใหความรูโดยชมรม”จุดเปลี่ยน… จิตอาสาตานภัยยาเสพติด”

เผยแพรความรูดานพิษภัยยาเสพติด

เกมสปาเปา ตอบปญหาภัยยาเสพติด

แสดงละครสะทอนปญหาภัยสารเสพติด

ขั้นตอนที่ 5 แลกเปลี่ยนเรียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียนและสะทอนในประเด็น
ดังนี้ คือ ผลที่เกิดกับผูปฎิบัติกิจกรรม และผลที่เกิดแกสังคม ภายหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นนําไปสรุป
รายงาน และเผยแพร ประชาสัมพันธการปฏิบัติกิจกรรม
การติดตามประเมินผล
1. การเขารวมกิจกรรม
2. การสังเกต
3. จากการถอดบทเรียน (AAR)

17

สิ่งที่ไดรับ/ การเปลี่ยนแปลง
• การเรียนรูและเปลี่ยนแปลง “ยิ่งให….ยิ่งไดรับ”
- กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมและงานอาสาสมัคร ชวยสรางภูมิปญญาและภูมิคุมกันใหกับชีวิต
- มีความสุขที่ไดทําประโยชนใหสังคม และเปนจุดเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกใหแกเด็กและเยาวชน
• เชื่อมโยงพื้นที่เรียนรู
การทําความดีตองมีเพื่อนรวมทาง การทํากิจกรรมโดดเดี่ยวเพียงลําพัง หรือตางกลุมตางทําอาจไมสําเร็จ
เทาที่ควร โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยจึงมีการทํางานเปนเครือขายจิตอาสา เชื่อมโยงกลุมจิตอาสาในโรงเรียนเชน
กิจกรรมจุดเปลี่ยน
กลุมละครสะทอนจิตอาสา (SL . PLAY) ชมรม “คุยเปดใจ รักปลอดภัย” รณรงคดานภัย
เอดส และกลุมอื่นๆ ที่ทํางานอาสาสมัครเพื่อสังคม ใหมาบูรณาการทํางานรวมกัน

โครงงานระเบียงสีเขียว ปอดสีขาว
นําเสนอโดย

โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ

วัตถุประสงค
1. ทําใหอาคารเรียนรมรื่น นาอยู นาเรียน
2. ฝกนักเรียนใหมีความรับผิดชอบ
3. เพื่อใหโรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม
วิธีการดําเนินงาน
1. ประชุมปรึกษาในการทํางานโครงงาน
2. รวมกันขอบริจาคเงินทั้งในและนอกโรงเรียน
3. จัดซื้อตนไมและอุปกรณในการปลูก
4. ประชาสัมพันธโครงงาน และขอความรวมมือในการดูแลรักษาตนไมประจําหอง
5. หมั่นตรวจตนไมวาอยูในสภาพที่ดีหรือไม
6.จัดการประกวดตนไมและมอบรางวัล
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ผลคาดวาจะไดรับ
1. หองเรียนรมรื่น นาอยู นาเรียน
2. นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีจิตอาสาในการดูแลตนไม
3. โรงเรียนมีทัศนียภาพที่สวยงาม
กลุมเปาหมาย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้น ม.1-3 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ
อุปสรรคในการทํางาน
1. เรื่องงบประมาณในการจัดซื้อตนไม
2. ความรวมมือในการดูแลตนไมยังเปนหนาที่หลักของกลุมแกนนําอยู
การแกไขปญหา
ติดตามการทํางานอยางใกลชิด

โครงงานกระดาษนอยดอยราคา สรางคุณคา
นําเสนอโดย

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย
ซึ่งทฤษฎีความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวตอผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงตางๆ และตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ
เยาวชนกลุมแกนนําจิตอาสากุนนทีสรางสุข รุนที่ 3
จึงมีแนวคิดในการนําทฤษฎีนี้มาปรับใชในการทํา
โครงงานดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยการรับบริจาควัสดุอุปกรณและกระดาษที่เหลือจากการใชงานมาประยุกต
ปรับปรุง และสรางสรรค ใหสามารถนํากลับมาใชไดใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด แทนที่จะนําเศษกระดาษหรือเศษวัสดุ
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ไปทิ้งทําใหเกิดขยะ หรือมลพิษกระทบตอสิ่งแวดลอมจนสงผลใหเกิดภาวะโลกรอน เชน กลองใสอุปกรณอเนกประสงค
และกลองใสเอกสาร เปนตน
เยาวชนจิตอาสากุนนทีสรางสุข รุนที่ 3 ซึ่งเปนคณะผูจัดทําโครงงานนี้ มุงหวังชวยลดภาวะโลกรอนไดไมมาก
ก็นอย สิ่งที่สําคัญยิ่งคือ การสรางความตระหนักใหทุกคนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยใชหลักความ
พอเพียงใชทรัพยากรอยางคุมคา ฝกทักษะความคิดสรางสรรค ใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการทํางานรวมกัน
รวมทั้งเปนการสรางเครือขายความสัมพันธที่ดีระหวางเพื่อนใน โรงเรียนและชุมชน
วัตถุประสงค
1.
เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดเขาใจถึงหลักการพอเพียง
รูจักประหยัด
รูจักใชเทาที่จําเปนและ
นําสิ่งที่เหลือใชมาทําใหเกิดประโยชนอยางสรางสรรค เชน สมุดจดบันทึก สมุดวาดรูป เปนตน
2.
เพื่อใหผูรวมโครงการเล็งเห็นถึงประโยชนการนําของเหลือใชมาปรับเปลี่ยนใหเปนสิ่งใหมที่มีคุณคา
3.
เพื่อใหผูเขารวมโครงการรูจักการเก็บออมกระดาษ และวัสดุอุปกรณที่ใชแลว
เปลี่ยนเปนตนทุน
การดําเนินงานเพื่อสังคม หรือการสรางงานเพื่อนํามาซึ่งผลกําไรในอนาคต
4.
เพื่อใหนักเรียนแกนนําจิตอาสากุนนทีสรางสุขสามารถเปนผูนําในการสื่อสาร การรณรงค ขยายผล
โครงงานตามรอยเทาพอสานตอความพอเพียงจากระดับกลุม สูระดับหองเรียน โรงเรียน และชุมชนตอไป
กลุมเปาหมาย
นักเรียนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม จํานวน 100 คน
กิจกรรมหลักในโครงงาน
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3

Tricky Paper
:
Wonderful paper :
Paper Bank
:

กระดาษแปลงกาย ความคิดดีจากพี่สูนอง
กระดาษมหัศจรรย สรางสรรคสิ่งดีๆ เพื่อสังคม
ธนาคารกระดาษรีไซเคิล ความพอเพียงเพื่ออนาคต

วิธีดําเนินการกิจกรรมที่ 1 - 3
1. วางแผนการทํางานและออกแบบกิจกรรม
2. แบงหนาที่สมาชิกในกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบ
3. จัดเตรียมอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม
4. ประชาสัมพันธเพื่อรับบริจาคกระดาษ / วัสดุเหลือใช
5. คัดแยกประเภทของวัสดุ– อุปกรณที่รับบริจาค
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6. เริ่มดําเนินกิจกรรม
7. ประเมินผลการทํากิจกรรม
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.
ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกที่ดีรูจักประหยัด ในการใชสิ่งของ/ วัสดุอุปกรณ/ ทรัพยากรตางๆ ดวยหลัก
ความพอเพียง
2.
ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดลอม และรูจักคุณคาของการนําวัสดุที่เหลือใชมา
ปรับเปลี่ยนหรือสรางสรรคใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด
ลักษณะโครงงาน
โครงงานตามรอยเทาพอสานตอความพอเพียง เปนโครงงานขยายผลในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา รุนที่ 3 รวมกับมูลนิธิกระจกเงา โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ
สยามกัมมาจลเพื่อขยายผลไปสูชุมชน

โครงงานคลองสวยน้ําใส ดวยน้ําใจชาว
นําเสนอโดย

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันคลองภาษีเจริญของเรา ตองประสบกับภาวะน้ําเนาเสียมีขยะมากมายและน้ําขาดออกซิเจน จึงทําให
สิ่งมีชีวิตในคลองตาย และสงผลใหน้ําเนาเสียเพิ่มขึ้น การบําบัดน้ําและรักษาสิ่งแวดลอมบริเวณคลองภาษีเจริญ จึงเปน
เรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง เพราะคลองแหงนี้จะอยูคูกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยมีการปลูกจิตสํานึกและใหความรู
เกี่ยวกับโครงงาน เพื่อชวยอนุรักษและจัดการทรัพยากรน้ําอยางตอเนื่อง
โครงงานคลองสวยน้ําใน ดวยน้ําใจชาว อ.ส. เปนโครงงานที่ตองการใหนักเรียน ไดพัฒนาและใชความสามารถ
ไดอยางเต็มที่ จากประสบการณตรงและยังลงมือทํางานรวมกัน ภายใตการบริหารจัดการของนักเรียนแกนนํา และ
นําไปสูการขยายและสรางเครือขายในระดับโรงเรียน ในการนี้นักเรียนยังไดรับการปลูกจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบใน
โครงงาน เพื่อนําไปสูการจัดการน้ําอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค
-

-

เพื่อใหสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของน้ํา
เพื่อใหสมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการใชน้ํา
เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูน้ําในโรงเรียน
สมาชิกสามารถนําน้ําจุลินทรียไปใชและเผยแพรไดอยางถูกตองตามสภาวะแวดลอม
เพื่อใหนักเรียนของโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค เปนกําลังสําคัญในการชวยเหลือสังคม ชุมชน และ
ทรัพยากรน้ําในชุมชน
สามารถนําไปเผยแพร และชักชวนใหคนในชุมชนชวยกันอนุรักษน้ํา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนใน
ชุมชน

เปาหมาย
1.1. เปาหมายเชิงปริมาณ
- คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
- สมาชิกในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคและคลองภาษีเจริญ
1.2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
- สมาชิกในชุมชนสามารถนําน้ําในคลองกลับมาใชไดอีก
- น้ําจะมีความสะอาดอยางยั่งยืน
- สมาชิกในชุมชนเขาใจ และเห็นความสําคัญของน้ํา และชวยกันอนุรักษน้ํา
- สภาพแวดลอมในชุมชนดีและมีคุณภาพ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วางแผนและประชุมคณะทํางาน
2. สํารวจและตรวจสอบสภาพของน้ํา คือ คา ph ของน้ํา ความกวาง ความยาวของคลอง ปริมาณและชนิด
ของขยะในคลอง ปริมาณและชนิดของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในคลองภาษีเจริญ
3. แบงความยาวของคลองเปน 3 สวน และแบงสมาชิกรับผิดชอบ
4. เดินรณรงค และเชิญชวนใหคนที่อาศัยอยูริมคลองงดทิ้งขยะลงในคลอง และอนุรักษน้ําในคลองใหสะอาด
ตลอดเวลา
5. สมาชิกที่รับผิดชอบในแตละกลุม ดูแลบริเวณที่รับผิดชอบของตน พรอมทั้งใหความรู คําปรึกษาแกคนที่
อาศัยอยูในชุมชน
- ทําแผนพับแจกคนในชุมชน
- รณรงคประกาศใหคนในชุมชนรับทราบ
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6. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุมที่รับผิดชอบ
- แตละกลุมนําขอมูลมาสรุปผลในวันที่ 16 และวันที่ 31 หรือวันที่ 1 ของทุกเดือน เพื่อปรับปรุงแกไขปญหา
ตางๆ
7. สรุปและประเมินผล
ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

-

สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของน้ําในชุมชน
สมาชิกในชุมชนมีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบในโครงงาน
สมาชิกเปนกําลังสําคัญในชุมชน
สมาชิกและคนในชุมชน รูจักวิธีการอนุรักษน้ํา และรวมมือกันอนุรักษน้ํา เพื่อมีใชตลอดทั้งป และอยาง
ยั่งยืนตอไป
คลองภาษีเจริญเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําและปริมาณเพิ่มขึ้น

การปฏิบัติงานที่ผานมา
- เริ่มศึกษาจากปญหาที่แทจริงกอน สํารวจดูวาพื้นที่ เปนอยางไร
- ทําแผนพับ บอกวิธีการแก ปญหา ขอความรวมมือจาก คนในชุมชน
- ประสานงานกับกลุม EM เพื่อที่จะเตรียม น้ํา EM ไปแจกใหกับคนในชุมชน
ลงเรือครั้งแรก
- การลงเรือครั้งแรก ยังไมมีน้ํา EM ไป เปนการลงไปตักขยะ และสรางความเขาใจกับคนในชุมชน
- ลงเรือเก็บขยะไปดวย หลังจากที่ประชาสัมพันธ ใหรคู ุณ และเห็นโทษของการไมดูแลรักษาแมน้ําลําคลอง
รวมถึงรับฟงชาวบาน เพื่อที่จะสงตอและใหคนในชุมชน เปนกระบอกเสียงสงตอใหกับผูที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
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ลงเรือครั้งที่ 2
- การลงเรือครั้งที่ 2 เพื่อเก็บขยะในคลองอยางเคย แตครั้งนี้ มีน้ํา EM ไปเทลงในคลอง เพื่อฟนฟูสภาพน้ํา
และยังมีน้ํา EM และคูมือ ไปแจกจายใหกับชาวบานอีกดวย

ผลการดําเนินงาน
ชาวบานรูวิธีการที่จะรักษาคลองมากขึ้น และยังรูวิธีทําน้ํา EM รูจักน้ํา EM มากยิ่งขึ้นอีก จากแผนพับและ
การประชาสัมพันธ ทําใหคนในชุมชน มีความตระหนักตอคุณคาของแมน้ําลําคลองมากยิ่งขึ้น
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โครงงานสิ่งแวดลอมสดใสดวย EM
นําเสนอโดย

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

หลักการและเหตุผล
EM (Effective Microorganism) คือจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ โดยการรวมเอาจุลินทรียที่มีประสิทธิภาพ
จากธรรมชาติ เปนของเหลวสีดําออกน้ําตาล กลิ่นอมเปรี้ยวอมหวาน สรรพคุณไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตทุกชนิด เชน
พืช สัตวทุกประเภท คน สามารถชวยปรับความสมดุลของสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตเปนอยางดี
บางครั้งยังสามารถนํา EM ไปชําระลางหองน้ําได ซึ่งจะชวยกําจัดกลิ่นเหม็นไดเปนอยางดี ที่สําคัญยังชวย
ประหยัดคาใชจายอีกดวย
วัตถุประสงค
-

เพื่อใหสภาพแวดลอมของโรงเรียนและชุมชนนาอยูมากขึ้น
เพื่อทําใหสุขภาพจิตและสุขภาพกายของนักเรียนและคนในชุมชนดีขึ้น
เพื่อสานความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน

กลุมเปาหมาย
-

นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
คนในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

วิธีทํา
-

EM 1 CC หรือ 1 ชอนโตะ
กากน้ําตาล 1 CC หรือ 1 ชอนโตะ
น้ําสะอาด 1 ลิตร หรือ 10 ลิตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
-

ชวยปรับสภาพเศษอาหารจากครัวเรือนใหกลายเปนปุยที่มีประโยชนตอพืชผักได
ชวยปรับสภาพน้ําเสียจากอาคารบานเรือน โรงงาน โรงแรม หรือแหลงน้ําเสีย
ชวยดับกลิ่นเหม็นจากกองขยะที่หมักหมมมานานได
25

-

สามารถชวยพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชนใหดีขึ้น

โครงงาน Save Energy
นําเสนอโดย

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันนี้ วิกฤตการณดานพลังงานกําลังเปนปญหาใหญที่ทั่วโลกกําลังหวั่นวิตก หากเราไมปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษพลังงาน ก็อาจมีผลใหมนุษยในอนาคตอันใกลนี้ไมมีพลังงานใชกันอีกตอไป กลุมของขาพเจาจึงไดเล็งเห็น
ความสําคัญของการประหยัดไฟฟา และไดจัดทําโครงงานเพื่อรณรงคในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟา
ที่ไดทําโครงงานนี้ขึ้นมาเพราะวา เห็นปญหาวิธีการใชพลังงานของเพื่อนๆ พี่ๆ แนะนองๆในโรงเรียนสตรีวัด
อัปสรสวรรค ที่มีการใชพลังงานอยางสิ้นเปลือง ใชแบบผิดวิธี และไมชวยกัน รักษพลังงาน จึงเกิดความคิดที่จะทํา
โครงงานนี้ขึ้นมา เพื่อปลูกจิตสํานึกที่ดีใหนักเรียนในโรงเรียนของเรา เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของ พลังงาน รูจัก
การประหยัดพลังงาน โดยเริ่มจากตัวเราเอง และทําใหติดเปนนิสัยที่ดี ในการประหยัดพลังงาน และทําใหเห็นถึง
ประโยชนของการชวยกันประหยัดพลังงาน และสามารถนําไปใชที่บานของเราเองไดดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา
2. เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนและประชาชนทั่วไปมีความรูอยางถูกตอง เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา
เบื้องตน
3. เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนของเรา และประชาชนทั่วไป มีพฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟา
วิธีการดําเนินงาน
- สํารวจการใชไฟฟาในโรงเรียน และการเพิ่มจํานวนเครื่องใชไฟฟาในโรงเรียน วามีการเปลี่ยนแปลงมาก
เทาไหร
- ทําปายประกาศติดตามเครื่องใชไฟฟาตางๆ
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- ปรับอุณหภูมิหองเรียนปรับอากาศเปน 25 องศา และไมใหปรับเพิ่มหรือลดอีก
- มาตรการเปดเครื่องปรับอากาศ หลังจากคาบเรียนคาบแรก และงดใชเครื่องปรับอากาศหลังจาก 16.00 น.
ปดไฟฟาในที่ที่ไมจําเปน ไมเปดทิ้งเอาไว
ผลที่คาดวาจะไดรับ
คาดวาทุกคนในโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรคที่เปนกลุมเปาหมายในการทํากิจกรรมจะมีจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาที่ดีขึ้น และมีพฤติกรรมประหยัดพลังงานไฟฟาอยางสม่ําเสมอ
สรุปผลโครงงาน
- สรางจิตสํานึกใหนักเรียนตระหนักถึงการใชไฟฟาอยางสิ้นเปลือง และลดการใชไฟฟาที่ไมจําลง
ผลคือ คาใชไฟฟาลดลงไปประมาน 20-25 % เนื่องจากมีการเพิ่มเครื่องใชไฟฟาในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น แตก็ไดผลที่นา
พอใจ ที่สามารถลดคาใชไฟฟา และปลูกฝงใหนักเรียนใชไฟฟาอยางเห็นคุณคา

กิจกรรมรณรงคลดใชไฟฟา
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รายชื่อผูเขารวม (นักเรียน)
คายการเรียนรูของเยาวชนและครูแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 “มัธยมพันธุซา : สานพลังเครือขาย แบงปนความรู สรางสุขจากการให”
วันที่ 11-13 มีนาคม 2554 ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (หาดตะวันรอน) จ.ชลบุรี
ที่
1

โรงเรียน

เบอรโทรศัพท

นางสาวศิริวรรณ แวดาราแม

088 - 0052912

นางสาวธนกาญจน เครือแกวนุสรณ

087 - 3205102

3

นางสาวธัญญารัตน กางนอก

080 – 6089560, 083 - 2747286

4

นางสาวพิราวรรณ เอาแสงดีกุล

080 - 6093271

5

นางสาววลัยกร สิริอัจฉรานนท

083 - 2478770

2

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
“โครงงาน Save Energy”

ชื่อ-นามสกุล

6

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

นางสาวธัญทิพย พรเลิศรังสรรค

085 - 3226523

7

“โครงงานสิ่งแวดลอมสดใสดวย EM”

นางสาวภัทรพร ปยะโชคณากุล

085 - 9962252

8

นางสาวภาวินี แจมเจนศิลป

087 - 7901905

9

นางสาวพรธิรา ชวาลา

088 - 9010230

10

นางสาวมิว พัฒโนดม

087 - 5693241

11

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

นางสาวศิริรัตน ชัยวัฒนากุลกิจ

089 - 7987496

12

“โครงงานคลองสวย น้ําใส ดวยน้ําใจชาว อ.ส.”

นางสาวภัทรภร เอื้อทิตยกุล

089 - 4878085

13

นางสาวพุตธิตา ขําผา

089 - 1445387

14

นางสาวกัญญารัตน รัตนมณีทิพย

089 - 2364985

ที่

โรงเรียน

ชื่อ-นามสกุล

เบอรโทรศัพท

15

โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค
“โครงงานคลองสวย น้ําใส ดวยน้ําใจชาว อ.ส.”

นางสาวทศพร ปนไชย

088 - 4025989

16

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
“โครงงาน Samsen Save the World”

เด็กชายชัยเกียรติ เอี่ยมรัศมีกุล

080 - 0099958

เด็กชายพงศภัค ปญจสุทธิ

089 - 9801317

18

เด็กหญิงเจนจิรา จิตรีเดช

084 - 5509322

19

เด็กหญิงฉัทชนัน จงเกียรติไพบูลย

081 - 7538000

17

20

โรงเรียนฤทธิณรงครอน

นายธีรพล ลิขิตทางธรรม

084 - 0137283

21

“โครงงานวาดภาพ ระบายสี เพื่อการเรียนรู”

นายณัฐดนัย ทิพากรเสาวภาคย

082 - 3422857

22

(เครือขายคนทําดี ป 2)

นางสาวฐานิดา แดงจิ๋ว

087 - 0468036

23

นางสาวกานตชนิต จิระทรัพยอนันต

087 - 4119072

24

นางสาวณัฏฐมาศ ฉัตรเศรษฐกูล

088 - 5024751

นางสาวคัคนางค อําพนพิบูล

084 - 3366899

นางสาวเธียรกรณ ศรีวรกุล

080 - 2501951

25
26

โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ
“โครงงานหองน้ําสะอาด สรางสุขนิสัยที่ดี”

27

นางสาวอารียา ระดาฤทธิ์

28

นางสาวณัฏธิดา จันธะพันธ

29

นางสาวณิชนันท ทรัพยสิริ

30
31

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
“โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกันอนุรักษน้ํา ครั้งที่ 1

เด็กหญิงมณฑกานต สิงหสวัสดิ์

081 - 8181848

เด็กหญิงอภิญญา เกื้อรัมณ

085 - 5655856

ที่
32
33

โรงเรียน
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
“โครงงานสรางจิตสํานึก รวมกันอนุรักษน้ํา ครั้งที่ 1

34
35
36

ชื่อ-นามสกุล

เบอรโทรศัพท

เด็กหญิงอรญา ฉัตรกมลกุล

084 - 2198319

นางสาวปภัสรา เลิศอุดม

080 - 3070588

นางสาวณัฐริกา ภูตาโก
โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ
“โครงงานสถานีจิตอาสาออนไลน”

นายศุภกฤต โพธิ์วรสุนทร

089 - 1704392

นายประดิษฐ จันทรมาก

37

นางสาววิภาวี ผุยนวล

38

นางสาวรุงนภา ชานิกรประดิษฐ

087 - 4995912

39

นายสหรัฐ เดชอุปการ

087 - 5458739

40
41

โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร
“โครงงาน Do Dee Recycle”

นางสาวณิชกานต ฉัตรพัฒนศิริ
นางสาวปญณธร ปญญาพลังกูล

42

นายกิตติคุณ ศักดิ์สูง

43

นายเฉลิมชนม กรีหิรัญ

44

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย

นางสาวบัณฑิตา ภูมิประสาท

080 - 0692926

45

“โครงงานจุดเปลี่ยน (จิตอาสาตานภัยยาเสพติด)”

นางสาวลัดดา เนาวรัตน

084 - 3569814

46

นางสาวบุญรักษา เอี่ยมละออ

083 - 5470363

47

นายพิชชากร เชื้อแกว

085 - 0750566

48

นายกิตติพัส กลิ่นเล็ก

087 - 7177501

ที่
49

โรงเรียน

เบอรโทรศัพท

นางสาวกันตวลัย หาญคําจันทร

085 - 8031125

นางสาวสุพรรณา รัตนประทุม

080 - 9197437

51

นางสาวอรวรรณ วีระสอน

082 - 5467625

52

นายคเณศวร บอแกว

084 - 4483128

53

นางสาวศิริวิมล แสงธรรมชัย

087 - 3435854

นางสาวลลิตา สุขสมสุข

085 – 3222087, 085 – 9303127

นางสาวนิติยา พรมจารี

087 – 0271877, 082 - 6533467

56

เด็กหญิงเหมรัตน หอมกลาง

085 – 9831500

57

เด็กหญิงพรธิกา ธรรมวงศ

087 – 6895179, 082 - 5745091

58

เด็กหญิงปริชาต ทองสุทธิ์

085 - 8461021
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54
55

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
“โครงงานกระดาษใชแลวดอยราคา สรางคุณคาใหสังคม”

ชื่อ-นามสกุล

โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ
“โครงงานระเบียงสีเขียว ปอดสีขาว”

รายชื่อผูเขารวม (คุณครู)
คายการเรียนรูของเยาวชนและครูแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 “มัธยมพันธุซา : สานพลังเครือขาย แบงปนความรู สรางสุขจากการให”
วันที่ 11-13 มีนาคม 2554 ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (หาดตะวันรอน) จ.ชลบุรี
ที่
1

โรงเรียน
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค

ชื่อ-นามสกุล

เบอรโทรศัพท

อาจารยพนมพร ปยธรรมาภรณ

081 - 8507281

2

อาจารยยุพดี ขําดี

089 - 9262118

3

อาจารยรัตนา บุญนอม

4

อาจารยสุธาสินี ดวงโตด

084 - 7991772

5

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

อาจารยสุธาทิพย มธุรานนท

084 - 0226135

6

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ

อาจารยตรีรัตน โพธิสิทธิ์

084 - 5499547

7

อาจารยสุภาพร แจงกระจาง

083 - 5444840

8

อาจารยกิตติมา อนันตกีรติการ

9

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

อาจารยอาทิตยา บุญเกิด

083 - 8362562

10

โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย

อาจารยจรรยา ธนะนิมิตร

086 - 3182218

11

อาจารยกัญนก พูนพัฒน

086 - 8833109

12

อาจารยปราณี ปนแสง

089 - 7759285

อาจารยสรัญญา ปญญะสุทธิ์

084 - 5499547

อาจารยณัฐนิชา สุโพธิ์

083 - 5444840

13
14

โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

ที่

โรงเรียน

ชื่อ-นามสกุล

15

โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร

อาจารยกิตติศักดิ์ ประเสริฐกุล

16

โรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภฯ

อาจารยพัชรี พูลสวัสดิ์

17
18

เบอรโทรศัพท
086 - 0928747

อาจารยรัตนา ไพศาล
อาจารยวัชระ ศรีวิพันธุ

081 - 3904584

19

อาจารยเอกรักษณ สะอาดถิ่น

089 - 7209949

20

อาจารยจุฬาภรณ ทองสีนุช

089 - 8360464

อาจารยสุภาภัค ผองนอย

086 - 5058739

อาจารยธัญญวัน เมืองสุวรรณ

085 - 8142923

21
22

โรงเรียนพิบูลยอุปถัมภ

โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

กําหนดการจัดคายการเรียนรูของเยาวชนและครูแกนนําจิตอาสาในสถานศึกษา ครั้งที่ 3
“มัธยมพันธุซา : สานพลังเครือขาย แบงปนการเรียนรู สรางสุขจากการให”
ระหวางวันที่ 11-13 มีนาคม 2554
ณ ศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (หาดตะวันรอน) จ.ชลบุรี
วันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554
เวลา

กิจกรรม

ลงทะเบียน (รับเอกสาร, ของที่ระลึก, ปายชื่อ และปายกระเปาเดินทาง)
กลาวตอนรับ และชมพิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
โดย ผูบริหารและทีมงานพิพิธภัณฑธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
15.00 น.
ออกเดินทางจาก SCB สํานักงานใหญ
17.30 – 18.00 น. เดินทางถึงศูนยฝกอบรมธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี
(รับกุญแจเขาที่พัก เก็บสัมภาระ พักผอนตามอัธยาศัย)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร และถายภาพรายบุคคลเพื่อจัดทําทําเนียบรุน
19.30 – 21.30 น. กิจกรรมสันทนาการ สานสัมพันธเครือขาย และทําความรูจัก
โดย คุณกณพ มีโหมด
กลาวตอนรับ แนะนําคายการเรียนรู
โดย คุณกรวิกา กอนแกว หัวหนาโครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนจิตอาสาในสถานศึกษา
ความคาดหวังและรวมกําหนดกติกา มารยาทในการอยูรวมกันตลอดคายการเรียนรู
โดย ทีมงานมูลนิธิกระจกเงา
วางแผน Show Share Shop เพื่อเตรียมงานมหกรรมพลังเยาวชน ปที่ 2 ของแตละ
โรงเรียน
21.30 น. เปนตนไป
พักผอนตามอัธยาศัย
13.30 – 14.00 น.
14.00 – 15.00 น.

วันเสารที่ 12 มีนาคม 2554
เวลา

07.00 – 08.00 น.
08.00 – 09.00 น.

กิจกรรม

รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมสันทนาการ
เปดคายการเรียนรู ครั้งที่ 3
แนะนําทีมวิทยากร และชี้แจงกระบวนการเรียนรู
โดย คุณทรงพล เจตนาวณิชย และทีมงาน สรส.

เวลา
09.00 – 10.00 น.

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.

19.00 – 21.00 น.

กิจกรรม
เรียนรูและทําความเขาใจถึง คุณคา ความหมายของจิตอาสา จากประสบการณที่ผานมา
กิจกรรมของเยาวชน
กิจกรรมของครู
 แบงกลุมยอยคละโรงเรียน
 แบงกลุมยอยคละโรงเรียน แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรูความหมาย คุณคาจิต
เรียนรูความหมาย คุณคาจิตอาสา
อาสา
 นําเสนอผลการพูดคุยของกลุมยอย
 รวมรับฟงการนําเสนอของนักเรียน
ในวงใหญ
 สรุปคุณคา ความหมายของจิตอาสา
พักรับประทานอาหารวาง
นักเรียนถอดบทเรียนการทํางานจิตอาสาจาก ผูบริหาร/ครู แลกเปลี่ยนสิ่งที่ไดพูดคุยชวง
โครงงานของตนเอง
เชา
 ผล และวิธีการพัฒนาจิตอาสา
 สิ่งที่ไดเรียนรูมากขึ้นในเรื่องจิตอาสา
 ปจจัยเอื้อ ปจจัยที่เปนอุปสรรค
 แลกเปลี่ยน : จิตอาสาในบริบทของการ
ปฏิรูปการศึกษา
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตลาดนัดความรู (นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู ผูบริหาร/ ครู รวมกิจกรรมตลาดนัดความรู
ขามโครงการ)
นักเรียนสะทอนความคิด ความรูสึกจากการทํากิจกรรม
พักผอนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น
ชมภาพยนตร เรื่อง Freedom Writer Diary

วันอาทิตยที่ 13 มีนาคม 2554
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.30 น.

09.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารเชา
กิจกรรมสันทนาการ
กิจกรรมเช็คอิน
 ทบทวนกิจกรรมในวันแรก และสิ่งที่ไดเรียนรู (เขียนลงกระดาษ เปนรายบุคคล)
 เขียนเรื่องเลาแสดงน้ําใจ ไมเกิน 1 หนา
นําเสนอโครงงาน/ แผนงานการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของแตละสถานศึกษา
(โดยมีคณะวิทยากรจาก สรส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ)
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารวาง เวลา 10.30 – 10.45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 14.30 น.
14.30 – 15.00 น.

15.00 น.

กิจกรรม
นําเสนอโครงงาน/ แผนงานการขับเคลื่อนงานจิตอาสาของแตละสถานศึกษา (ตอ)
แตละโรงเรียน ประมวลความรูที่ไดและขอเสนอแนะ นํามาวางแผนพัฒนา ตอยอดการ
ขับเคลื่อนงานจิตอาสา หรือปรับแผนใหชัดเจน โดยมีคุณครูคอยใหคําปรึกษา
กิจกรรมสงทายดวยรอยยิ้มและความสุข
 มอบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
 ปดคายการเรียนรูครั้งที่ 3
เดินทางกลับภูมิลําเนา โดยสวัสดิภาพ

