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แนวคิดในการสร้าง

จิตสาํนึกให้กบัผูกู้ยื้มสู่แผนปฏิบติัการในสถานศึกษาทียงัยืน 

รองศาสตราจารย์ศภุรัตน์  รัตนมขุย์

อาจารย์ชลลดา  นนัทวิสยั
วิทยาลยัพฒันศาสตร์ ป๋วย  อึงภากรณ์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

22 เมษายน 2562

ทาํไม ?

เราต้องปลกุจิตสํานกึให้กบัผู้กู้ ยืม

เงินกยศ.
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เชือหรือไม่ ?

เราสามารถสร้าง/กระตุ้นจิตสํานกึ

ให้กบัผู้กู้ ยืมเงินกยศ. ในการชําระ

หนีคืน

ทาํไม ?

• เชือ..........................................................

• ไม่เชือ .....................................................
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เงือนไขกิจกรรมจิตอาสากบักยศ.

• ผูกู้ย้มืเงินรายใหม่/รายเก่าเปลียนระดบัการศึกษาตอ้ง

มีการเขา้ร่วมโครงการทีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

สาธารณะ (ไม่จาํกดัจาํนวนชวัโมง)

• ผูกู้ย้มืรายเก่าเลือนชนัปีเขา้ร่วมโครงการทีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ 36 ชวัโมงในปี

การศึกษาก่อนหนา้ทีจะขอกูย้มื

ลกัษณะของโครงการ/กิจกรรมทีมีประโยชน์ต่อ

สงัคมและสาธารณะ

•อาสาสมคัร/จิตอาสา/จิตสาธารณะ

• ไม่เป็นส่วนหนงึของการเรียนการสอน

• ไม่ได้รับค่าตอบแทนในลกัษณะการ

จ้าง
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ลกัษณะการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

•สถานศกึษาจดัเอง

•หน่วยงานราชการอืน ๆ หรือองค์กร

การกศุลอืน ๆ จดั

•องค์กรธุรกิจ ?

หลกัฐาน/เอกสารการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมที

มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

• กรณีไม่นับชัวโมง

• ออกโดยหน่วยงานทีผู้กู้ยืมเข้าร่วมดําเนิน

กิจกรรมจิตอาสา

• สถานศกึษาทีรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้

กู้  โดยต้องระบวุนัเวลาทีเข้าร่วมโครงการ/

กิจกรรม
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หลกัฐาน/เอกสารการเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมที

มีประโยชน์ต่อสงัคมและสาธารณะ

• กรณีทนัีบชัวโมงไม่น้อยกว่า 36 ชม./ปี
การศึกษา

• สถานศกึษาหรือหน่วยราชการอืน ๆ ต้องระบวุนั 

เวลา จํานวนชวัโมง และประเภทของกิจกรรมทีผู้กู้

เข้าร่วม รวมแล้วต้องไม่น้อยกวา่ 36 ชวัโมงต่อปี

การศกึษา

แบบบนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรม

• แบบของสถานศึกษา/หน่วยงานราชการอืน ๆ ที

จดัทาํขึนเอง

• แบบฟอร์มของ กยศ. สามารถ download ไดจ้าก 

www.studentloan.or.th/detail.php?cid=1300
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Cpt

จิตอาสา คือ ..........

จิตทีกวา้งใหญ่มุ่งหมายเขา้ช่วยเหลือผูอื้น
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ความหมายของ “อาสาสมคัร” - Volunteer

• การเลือกกระทาํสิงต่าง ๆ ซึงเหน็ว่าเป็นสิงทีควรทาํและเป็นความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทนเป็นเงินทอง และการกระทาํนีไม่ใช่ภาระงาน

ทีต้องทาํตามหน้าที

1.  เลือกทีจะทาํ 

2. รู้สึกว่าเป็นความรบัผิดชอบต่อสงัคม

3. ไม่หวงัเงินทองตอบแทน

4.  ไม่ใช่หน้าทีในงานประจาํทีต้องทาํ

คุณลกัษณะงานอาสาสมคัร

• ไม่หวงัผลประโยชน์ส่วนตัว

• ไม่มีค่าจ้าง

• ไม่ใช่งานในอาชีพ

• เป็นการกระทําเพือชุมชน/ สังคม
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การให้และการอาสา

ผู้รับ ผู้ให้

การให้และการอาสาทเีปลยีนไป...

ผู้ให้กลายเป็นผู้รบั ผู้รบักลายเป็นผู้ให้
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“คุณยายคนนี เมือก่อนอาสาสมคัรฉือจไีปช่วยเหลือ วนันีคุณยายพงึตนเองได้ ทุกวนัจะเข็นรถ

ออกเกบ็ขยะเพือ recycle เอาเงนิบริจาคบํารุงสถานีโทรทศัน์ เดือนละ 2,000-3,000 เหรียญ

ทาํไมต้องจิตอาสา ?
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พฤติกรรมเพอืสังคม (Prosocial Behavior)

อะไรทีเป็นแรงจูงใจในการช่วยเหลือ?

egoism = แรงจูงใจทีมุ่งรับผลประโยชน์ส่วนตวั เมือเขา้ช่วยเหลือ

ผูอื้น

altruism = แรงจูงใจทีมุ่งหวงัให้ผูอื้นมีสภาพทีดีขึน โดยไม่ไดค้าํนึง

วา่ตนเองจะไดอ้ะไรจากสิงนนั
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Sharing 
แบง่ปัน

Caring 
เอืออาทร/ใส่ใจ



04/04/62

14

คุณธรรม
กิจกรรม/ลงมือ

ปฏิบติั

พฤติกรรม/นิสยั

“จติอาสากบังานสวสัดกิารสงัคม”

3  กนัยายน  2557

รองศาสตราจารยศ์ภุรตัน์    รตันมขุย์

ไม่ใช่ทุกคนทีสามารถทาํสิงทียงิใหญ่ได ้แต่

เรากส็ามารถกระทาํสิงเลก็ ๆ ดว้ยหวัใจที

ยงิใหญ่ได้
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พลเมืองใส่ใจสงัคม 

(Active Citizenship)

• มีความสัมพนัธ์เกียวโยงกบัจิตอาสา

• เกียวโยงเรืองของปัจเจกบุคคลกบั

เรืองของสาธารณะ

พลเมืองใส่ใจสังคม
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แนวคิดเรืองความเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม 

1. ความรับผิดชอบต่อหนา้ที 

– เตม็ใจเสียภาษี ไปลงคะแนนเสียงเลือกตงั การเคารพกฎหมาย ฯลฯ 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

– ช่วยงานส่วนรวมของชุมชน การเป็นกรรมการ คณะทาํงาน ฯลฯ  

3. ปฏิรูปสงัคม
– พยายามทาํความเขา้ใจปัญหาของสงัคมและสาเหตุของปัญหา พร้อมเขา้

แกไ้ขปัญหา

Denby, Rebecca A.

ประเภทของความเป็นพลเมือง

• ความรับผิดชอบส่วนตวั

• การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง

• จิตสาํนึกเกียวกบัความยติุธรรมในสงัคม

– Westheimer & Kahne -
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การจดักลุ่มพฤติกรรมทีแสดงถึงการเป็น

พลเมืองใส่ใจสงัคม
1. พนืฐานของการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ  

2. การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 

3. การไม่นิงเฉยต่อความอยตุิธรรมในสังคม 

4. การลงมือช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาสงัคม 

คุณลกัษณะพฤติกรรมทีแสดงถงึการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม

1. มีวนัิยเคารพกติกาของสังคม 

2. ทาํหน้าททีางสังคม 

3. สนใจปัญหาสังคมด้วยการติดตามข่าวสารและสามารถวเิคราะห์สาเหตุ

4. มีส่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชนหรือสังคม 

5. กล้าแสดงความคิดเห็นทงัทเีห็นด้วย บนพืนฐานของหลกัการประชาธิปไตย

6. ไม่เพกิเฉยต่อความอยุติธรรมต่าง ๆ

7. อาสาสมัครลงมือปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ 

8. มีภาวะความเป็นผู้นําในงานหรือกจิกรรมการช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

9. ใส่ใจการพฒันาตนเองในเรืองทตีนเองสนใจเพือนําเอาทกัษะทไีด้ไปช่วยเหลือ

ผู้อืน
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การพฒันาโครงการ/กิจกรรม
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ทาํไมผูกู้ย้ืมเงินกยศ. ถึงไม่คืนเงินเมือถึงเวลาจ่ายคืน

• วิเคราะห์ปัญหา (โดยใชเ้ครืองมือในการวิเคราะห์

รากเหงา้ของปัญหา)

–ผงัตน้ไมปั้ญหา

–ผงักา้งปลา

–ฯลฯ

• 20 นาที

เหตุปัจจยัอะไรบา้งทีสถาบนัการศึกษาสามารถดาํเนินการ

แกไ้ขไดภ้ายใตศ้กัยภาพทีสถาบนัมีอยู่

• 1………………………………………………….

• 2………………………………………………….

• 3…………………………………………………..

• 5 นาที
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ใหท้่านคิดโครงการ/กิจกรรมในการแกไ้ขปัญหาอนัเกิดจาก

เหตุปัจจยัดงักล่าว

• 1………………………………………………….

• 2………………………………………………….

• 3…………………………………………………..

• เดยีวคอ่ยคดิ

แนวทางการจดักิจกรรมเพือกระตุน้ความรับผิดชอบ 

• ปลกูจิตสํานกึผู้กู้ ยืมให้รู้คณุค่าของเงินกู้ยืม

–การใช้เงินกู้ ยืมอย่างรู้คณุค่า

–การรู้จกัวางแผนการเงิน

• หน้าทีและความรับผิดชอบในการชําระเงินกู้ ยืม

–การวางแผนชําระคืนเงินกู้ยืม

–การมีจิตอาสา จิตสํานกึสาธารณะ และความเป็นพลเมืองใส่

ใจสงัคม
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กิจกรรมพฒันากิจกรรมจิตอาสารับใชส้ังคม

• กิจกรรมอาสาขององค์กร/ ชมุชน

• กิจกรรมอาสาเพือสงิแวดล้อม

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพือผู้ตกทกุข์หรือยากไร้-

ขาดโอกาส

• กิจกรรมเพือจรรโลงแผ่นดินเกิดและสถาบนัของ

ประเทศชาติ

อุดมการณ์-การปฏิบติั

คุณธรรม โครงการ/กิจกรรม

1.ความซือสตัย์ ๑.

๒.

2.ความรับผิดชอบ ๑.

๒.

3. จิตอาสา ๑.

๒.
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อุดมการณ์-การปฏิบติั

ภายใน (จิตใจ) ภายนอก (พฤตกิรรม)

จิตอาสา ๑. สอนหนงัสือเด็กในชมุชน

๒. เลียงน้องทีสถานสงเคราะห์ฯ

ตวัแบบการพฒันาศกัยภาพของบุคคล KSIR

ความกล้าในการ

แสดงออก

ความเชือมนัใน

ตนเอง

K, S

แรงบนัดาลใจ

I

การสนบัสนนุ

R

K = Knowledge, S = Skill, I = Inspiration, R = Resource

SR: 15/03/2013



04/04/62

23

รังสรรคส์นบัสนุนสภาวการณ์ทีเอือต่อ

การสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสงัคม

 ใหอ้าจารย/์นกัศึกษาเขา้ถึง

ศกัยภาพการสร้างเสริมความ

รับผดิชอบต่อสงัคมของตนเองประสานเชือมโยงกลุ่มต่าง ๆ

ในชุมชนเพือร่วมสร้างเสริมความรับผดิชอบ

ต่อสังคมของ สถาบนัการศึกษา-ชุมชน

บทบาทของ

สถาบันการศึกษา

AEM

ADVOCACY
(สร้างสรรค ์ชกัชวน จูงใจ)

ENABLING
(สนบัสนุนอยา่งเชือมนั เอือใหเ้ป็นไปได)้

MEDIATING
(เชือมประสาน)

สิงทีตอ้งคาํนึงถึงในการจดัทาํโครงการพฒันาศกัยภาพคน

• วิธี (กระบวน) การคิดในการทาํโครงการว่าต้องการตอบ

โจทย์อะไร

• วิธี (กระบวน) การทาํงานว่ามีแผนและกิจกรรมอะไรบ้าง 

และสงิทมีีก่อให้เกดิการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเช่นไร

• วิธี (กระบวน) การในการตดิตามและประเมินผล

ความสาํเร็จของโครงการ
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เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับอนุมัติ

• 3 ร

ริเริม

ร่วมแรง

เรียนรู้

ริเริม = Initiation

เรียนรู้ = Learning

ร่วมแรง = Involvement

การเริมต้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

•ค้นหาว่าเรามทีุนอะไรบ้าง .....ท่านควรทาํในสิงทท่ีานชอบ

•ค้นหาว่าองค์กร/ชุมชน/สังคม มีปัญหาอะไรทคีวรต้องได้รับการ

แก้ไข

•จบัคู่ระหว่างความชอบกบัสิงทคีวรทํา
•ใครเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจ.. ดูแบบอย่างของเขา

• ททท (ทําทนัท)ี

“ความสาํเร็จจะเป็นสิงทีหอมหวลทีสุดเมือมันได้มีการแบ่งปันออกไป”  – Howard Schultz, 
Chairman and CEO of  Starbucks
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วตัถุประสงค์ (Objectives)

Goal (เป้าหมาย) :
ผลดีทีไดจ้ากการเปลียนแปลงพฤติกรรม

Outcome (ผลลพัท์):
การเปลยีนแปลงพฤติกรรมผู้มีส่วนได้เสียกบัโครงการ

Output (ผลผลติ):
ศักยภาพทีสนับสนุนให้มีการเปลยีนแปลงพฤติกรรม

Activities (กจิกรรม):
การกระทําทีจะก่อให้เกดิศักยภาพ/ เงือนไขทพีงึปรารถนา

วตัถุประสงค์ (Objectives) 
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าร

จัด
กา

ร:
 

M
an

ag
em

en
t

ผล
กร

ะท
บ

 :

Im
pa

ct

กา
รต

ิดต
าม

ผล

M
on

ito
ri

ng

เป้าหมาย :Goal

ผลลพัธ์: 
Outcome

ผลผลิต:  Output 

กจิกรรม :Activities

กา
รป

ระ
เม

ิน
ผล

 

E
va

lu
at

io
n
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คน้หาปัญหา

วิเคราะห์สาเหตุ

ของปัญหา

คน้หาวิธีแกไ้ข

ปัญหา

เลือกวิธีการแกไ้ข

ปัญหาทีคิดวา่ดี

ทีสุด

จดัทาํ

แผนปฏิบติั

การ

ดาํเนินการตาม

แผน และประเมิน

ความกา้วหนา้

โมเดล 6 ขนัตอนของ

การแก้ไขปัญหา

ขนัตอน วธีิการ ลกัษณะ

1. ค้นหาปัญหา (Define the 

problem)

เขียนสภาพปัญหาแท้จริงที

เกิดขึน

จากนันเขียนสรุปสิงทเีรา

ต้องการให้เกดิขึน เมือปัญหา

ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

คาํจาํกดัความ

สภาพปัญหา 
(Problem Statement)

สภาวะทีตอ้งการให้เกิดขึน
(Desired State)
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ขนัตอน วธีิการ ลกัษณะ

2. การวิเคราะห์สาเหตุที

นําไปสู่ปัญหา
(Analyze Potential 
Causes)

แผนภูมสิาเหตุ-ผล
(Cause and Effect 
Diagram)

ค้นหาสาเหตุหลักทเีราคดิว่า

เป็นรากเหง้าททีาํให้เกดิปัญหา

ขนัตอน วธีิการ ลกัษณะ

3. ค้นหาวธีิการแก้ไข

   ปัญหา 
(Identify Possible Solution)

การระดมสมอง  

(Brainstorming)

เขียนออกมาว่ามวีธีิการ

อะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาที

เกิดขึน (โดยยงัไม่ต้องประเมนิ

ประสิทธิผล)

จากนันให้พยายามกาํหนด

ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้

เหลือน้อยลง โดยพจิารณาว่า

เป็นวิธีการทมีีศักยภาพมาก

ทสุีด (Potential Solutions)
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ขนัตอน วธีิการ ลกัษณะ

4. เลือกวธีิการแกไ้ข

ปัญหาทีคิดวา่ดีทีสุด 

(Select the Best 

Solution)

ประเมนิทางเลือกแก้ไขปัญหา

ทเีป็นไปได้ โดยเทยีบเคยีงจาก

เกณฑ์ (Criteria) 3-6 เกณฑ์ 

จากนันเลือกทางแก้ไขปัญหาที

ดทีสุีด

แบบฟอร์มการประเมินตามเกณฑ์

เกณฑ์ วิธีที 1 วิธีที 2 วิธีที 3

A X X X

B X

C X

ขนัตอน วธีิการ ลกัษณะ

5. จดัทาํแผนปฏิบติัการ 

(Develop an Action Plan)

เขียนแผนทมีีรายละเอยีด ทมีี

ขนัตอนการลงมือทาํงาน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ/ 

กจิกรรม จุดเริมต้น/สินสุด 

เวลา และค่าใช้จ่าย

แผนปฏิบัตกิาร

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ เสร็จเมือไร
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ขนัตอน วธีิการ ลกัษณะ

6. ดาํเนินการแกไ้ขปัญหา 

และประเมินความกา้วหนา้

(Implement Solution and 

Evaluate Progress)

ตดิตามผลการดาํเนินการตาม

แผน เพือก่อให้เกดิความมนัใจ

ว่า การกระทาํแต่ละขันตอน

บรรลุผล

แผนปฏิบัตกิาร

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ เสร็จเมือไร

√
√
√
√
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กิจกรรม/โครงการ
หวัขอ้ รายละเอียด

จะทาํอะไร

ทาํกบัใคร (กลุ่มเป้าหมาย)

ทาํทีไหน

ทาํไมถึงทาํ (วตัถุประสงค)์

ใครบา้งทีเขา้ร่วมกิจกรรม

ทรัพยากรทีตอ้งใช้

จะทาํเมือไร

วดัผลความสาํเร็จของกิจกรรมอยา่งไร

หัวข้อ รายละเอียด

ชือโครงการ

ผู้ดําเนินโครงการ

ลกัษณะองค์กรผู้ดําเนินโครงการฯ

พนัธมิตรของโครงการ

รายละเอียด

ประโยชน์จากโครงการ
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โครงสรา้งของโครงการ
• ชือโครงการ
• หลกัการและเหตผุล 
• วตัถปุระสงค ์
• เป้าหมาย 
• วิธีดําเนินงาน หรอื แผนงานยอ่ยหรอืกิจกรรมยอ่ย
• ระยะเวลาการดําเนินการ
• สถานทีหรอืพืนทีดําเนินการ
• งบประมาณ
• ผ ูร้บัผิดชอบโครงการ หรอืหน่วยงานทีรบัผิดชอบ
• การติดตามและประเมินผล
• ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
• ความยงัยืนของโครงการ

การตงัเป้าหมายและตวัชีวดั

เพือนําไปสู่ “ความสาํเรจ็”

ของโครงงาน
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หลกัการตงัเป้าหมายของโครงงาน

SMART 
GOAL

Specific

Measurable

Attainable

Realistic

Timely

ลกัษณะของ KPI ทดีี

สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค์

เนน้ทีผลลพัธ์มากกวา่

กระบวนการ

สามารถติดตาม

ความกา้วหนา้ได้

มีความหมายและมี

ความสัมพนัธ์กบัผลลพัธ์
ทา้ทาย
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แบบฝึกหดัรายกลุ่ม

การเขียนกิจกรรมภายใต้

โครงการ.....

แผนของโครงการ ...........

กลุ่มเป้าหมาย ............................................................................................

ระยะเวลาดาํเนินงาน .....................................................................................

งบประมาณ ...........................................................................................

วตัถุประสงค์

1......................................................................

2......................................................................

3......................................................................

วธีิดาํเนินการ

1.....................................................................................................

2.....................................................................................................

3.....................................................................................................
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กิจกรรม วิธีการ ตวัชีวดั งบประมาณ

แผนปฎิบติัการ


