
แนวคิดในการสร้างจิตส านึก- จิตสาธารณะให้กับผู้กู้ยืม
สู่แผนปฏิบัติการ ในสถานศึกษาที่ยั่งยืน

24 มิถุนายน 2564
อาจารย์ชลลดา  นันทวิสัย



โครงการ/
กิจกรรม

จิตส ำนกึ

จิตสำธำรณะ



ท าไม? 
ต้องปลุกจิตส านึก



การปลุกจิตส านึก



บทเรียนจาก Clip

• มีแต่คนที่คอยเตือนกัน คอยเป็นห่วง

• ขาดคนที่ลุกขึ้นมาท า

• การท านอกเหนือหน้าที่ก็อาจเป็นหนึ่งหน้าที่ของเราทุกคน



จิตส านึกคืออะไร
การคิด พูด ท า ที่ผ่านการไตร่ตรอง พิจารณา 

อย่างมีระบบ มีเหตุผล

ภูเขาน้ าแข็งที่อยู่พ้นน้ า สิ่งที่
มนุษย์แสดงออกมา แยกแยะได้ว่า

อะไรควร ไม่ควร



สร้างจิตส านึกท าได้ : เชื่อหรือไม่ ?

เชื่อ ไม่เชื่อ



จิตส านึกที่ดี......เราอยากให้ นศ.มีคืออะไร/ 
เด็กดี คนดี คืออะไร



จิตส านึกที่ด.ี.....
เราอยากให้ นศ.มีคืออะไร

จติส ำนกึ

รูจั้กหนำ้ที่

ควำม
รับผดิชอบ

เสยีสละ
เพือ่

สว่นรวม

มคีณุธรรม

มจีรยิธรรม

ปฎบิตัติำม 
กม. จิตสำธำรณะ

พลเมืองท่ีดี



ท าไม ?

เราต้องปลุกจิตส านึกให้กับผู้กู้ยืม
เงินกยศ.



เชื่อหรือไม่ ?

เราสามารถสร้าง/กระตุ้นจิตส านึก
ให้กับผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ในการช าระ

หนี้คืน



แนวทางการสร้างจิตส านึก

ให้แยกแยะระหวำ่ง ดี/ชัว่ ถกู/ผิด เหมำะสม/ไม่
เหมำะสม

ละอำยใจแก่ใจเป็น ไมว่ำ่จะมีคนเห็นหรือไม่ก็ตำม

ไมใ่ห้คำ่กบัคนไมด่ี

ท่ีมำ : https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=27607



จิตส านึกท่ีดี
จิตสาธารณะ

ช าระหนี้คืน



ความหมายจิตสาธารณะ

• https://www.youtube.com/watch?v=uS02reb
haOw



แนวทางการสร้างจิตสาธารณะ 

สรำ้งวนัิย รูจั้ก
หนำ้ที ่ควำม
รับผดิชอบ 
กระตอืรอืรน้ มสีว่น
รว่มในสงัคม มอง
ผูอ้ ืน่ในแงด่ี

รูจั้กรักษำ
สิง่แวดลอ้ม

ใหค้วำมรว่มมอืใน
ดำ้นตำ่งๆ ชว่ย
แกไ้ขปัญหำที่
เกดิขึน้

ปฏบิตัติำม
หลกัธรรม ค ำสัง่
สอน



พลเมืองใส่ใจสงัคม 
(Active Citizenship)



•มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับจิต
สาธารณะ
• เกี่ยวโยงเรื่องของปัจเจกบุคคลกับ

เรื่องของสาธารณะ

พลเมืองใส่ใจสังคม



แนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองใส่ใจสงัคม 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
– เต็มใจเสียภาษี ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเคารพกฎหมาย 

ฯลฯ 

2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
– ช่วยงานส่วนรวมของชุมชน การเป็นกรรมการ คณะท างาน ฯลฯ  

3. ปฏิรูปสังคม
– พยายามท าความเข้าใจปัญหาของสังคมและสาเหตุของปัญหา 

พร้อมเข้าแก้ไขปัญหา
Denby, Rebecca A.



ประเภทของความเป็นพลเมือง

• ความรับผิดชอบส่วนตัว
• การมีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง
• จิตส านึกเกี่ยวกับความยุติธรรมใน

สังคม

– Westheimer & Kahne -



การจัดกลุ่มพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นพลเมือง
ใส่ใจสังคม

1. พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

2. การมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 

3. การไม่น่ิงเฉยต่อความอยติุธรรมในสงัคม 

4. การลงมือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสังคม 



คุณลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม

มีวินัยเคารพกติกาของ
สังคม 

ท าหน้าที่ทางสังคม 
สนใจปัญหาสังคมด้วย
การติดตามข่าวสารและ
สามารถวิเคราะห์สาเหตุ

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชนหรือสังคม 

กล้าแสดงความคิดเห็นทั้ง
ที่เห็นด้วย บนพื้นฐานของ

หลักการประชาธิปไตย

ไม่เพิกเฉยต่อความอ
ยุติธรรมต่าง ๆ

อาสาสมัครลงมือปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 

มีภาวะความเป็นผู้น าใน
งานหรือกิจกรรมการ

ช่วยเหลือสังคมส่วนรวม



การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อผู้
กู้ยืม กยศ.











กิจกรรมที่อยู่ในแผนงาน

ปฐมนิเทศ

SET e-learning ซึง่มี 15 หลกัสตูร

โครงการปลุกจิตส านึก

ปัจฉิมนิเทศ



รังสรรค์สนับสนุนสภาวการณ์ที่เอื้อต่อ
การสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม

ให้นักศึกษาเข้าถึงศักยภาพการสร้าง
เสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของตนเอง

ประสานเชื่อมโยงกลุ่มต่าง ๆ
ในชุมชนเพื่อร่วมสร้างเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของ สถาบันการศึกษา-ชุมชน

บทบาทของ
สถาบันการศึกษา

AEM

ADVOCACY
(สร้างสรรค ์ชกัชวน จูงใจ)

ENABLING
(สนบัสนุนอยา่งเช่ือมัน่ เอ้ือใหเ้ป็นไปได)้

MEDIATING
(เช่ือมประสาน)



เทคนิคการเขยีนโครงการให้ได้รับอนุมตัิ

• 3 ร

ริเร่ิม

ร่วมแรง

เรียนรู้

ริเร่ิม = Initiation

เรียนรู้ = Learning

ร่วมแรง = Involvement



ตวัแบบการพฒันาศกัยภาพของบุคคล KSIR

ความกล้าในการแสดงออก

ความเชื่อมั่นในตนเอง K, S

แรงบันดาลใจ I

การสนับสนุน R

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

SR: 15/03/2013



สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพคน

การคิดในการท าโครงการว่าต้องการตอบโจทย์
อะไร

การท างานว่ามีแผนและกิจกรรมอะไรบ้าง และ สิ่ง
ที่มีก่อให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาศักยภาพเช่นไร

การในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จของ
โครงการ

การน าเอาผลการติดตามและประเมินผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการท างานต่อไป

วิธี (กระบวน) 



ท า
อะไร

ท าท าไม...ท าเพื่อ
อะไร/ ท าแล้วจะ

ได้อะไร

จะท าอย่างไร....
ออกแบบงานหรือ

กิจกรรม

ท าได้จริงหรือไม่...
เป็นไปได้หรือไม่

ผลที่คิดไว้จะออกมาเป็นอย่างไร
...คาดการณ์ล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องค านึงถึงในการจัดท าโครงการ



การเริ่มต้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการปลุกจิตส านึก

ค้นหาว่าเรามีทุนอะไรบ้าง .....ท่านควรท าในสิ่งที่ท่านชอบ

ค้นหาว่าองค์กร/ชุมชน/สังคม มีปัญหาอะไรที่ควรต้องได้รับการแก้ไข

จับคู่ระหว่างความชอบกับสิ่งทีค่วรท า

ใครเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจ.. ดูแบบอย่างของเขา

ททท (ท าทนัท)ี



องค์ประกอบของโครงการ 

INPUT Process Output Outcome

เรียน e-learning , ปลกูป่ำชำยเลน,
บริจำคโลหิต

web e-learning 
ต้นไม้ อำจำรย์  ผู้กู้ ยืม 
งบประมำณ

ได้เรียน e-learning , 
ได้ปลกูต้นไม้, ได้บริจำคโลหิต

เป็นกำรเปลียนแปลง
โดยตวัผู้กู้ เอง
• มีจิตส ำนกึ  
• มีจิตสำธำรณะ
• คืนเงินกู้



จิตส านึกที่ดี
จิตสาธารณะ

ช าระหนี้คืน
กองทุน กยศ.
ยั่งยืน

Outcome ระยะสัน้

Outcome ระยะกลำง

Goal

Outcome ระยำว



โครงการส าหรับสถานศึกษา 

INPUT Process Output Outcome

เรียน e-learning , ปลกูป่ำชำยเลน,
บริจำคโลหิต

web e-learning 
ต้นไม้ อำจำรย์  ผู้กู้ ยืม 
งบประมำณ

ได้เรียน e-learning , 
ได้ปลกูต้นไม้, ได้บริจำคโลหิต

เป็นกำรเปลียนแปลง
โดยตวัผู้กู้ เอง
• มีจิตส ำนกึ  
• มีจิตสำธำรณะ
• คืนเงินกู้



ตัวอย่างโครงสร้างโครงการ

โครงกำรปลกุจิตส ำนกึเพ่ือผู้กู้ยมื
กยศ.

โครงกำรปลกูป่ำชำยเลน กิจกรรม

โครงกำรบริจำคโลหิต กิจรรม

โครงกำรอบรม E- learning กิจจรม



โครงสร้างของโครงการ
• ชื่อโครงการ
• หลักการและเหตุผล 
• วัตถุประสงค์ 
• เป้าหมาย 
• วิธีด าเนินงาน หรือ แผนงานย่อยหรือกิจกรรมย่อย
• ระยะเวลาการด าเนินการ
• สถานที่หรือพื้นที่ด าเนินการ
• งบประมาณ
• ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• การติดตามและประเมินผล
• ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ



ค าถาม โครงสร้าง-โครงการ

โครงการอะไร ชื่อโครงการ

ท าไมต้องท า หลักการและเหตุผล

ท าเพื่ออะไร วัตถุประสงค์

ปริมาณที่จะท าเท่าไร เป้าหมาย

ท าอย่างไร วิธีด าเนินการ

จะท าเมื่อไร นานแค่ไหน ระยะเวลาด าเนินการ

ใช้ทรัพยากรเท่าไร ได้มาจากไหน งบประมาณ แหล่งที่มา

ใครท า ผู้รับผิดชอบโครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ การประเมินผล

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว จะได้อะไร ผลที่คาดว่าจะได้รับ



ชื่อโครงการ

เลือกชื่อที่สั้น สื่อชัดเจน เหมาะสม เข้าใจ
ง่ายแสดงจุดมุ่งหมายและกิจกรรมที่ชัดเจน



ตัวอย่างชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ ท าอะไร เพื่ออะไร/เพื่อใคร

ขยะเป็นทุน ขยะ เป็นทุน

ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์

บริจาคโลหิต บริจาคโลหิต

จัดการสอนแก่เด็ก
ยากไร้

จัดการสอน แก่เด็กยากไร้

เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงไก่ไข่



• เป็นการระบุถึงสภาพปัญหาและความจ าเป็นในการจัดท า
โครงการขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

– ท าไมเราต้องมาท า

– มีเหตุผลอ้างอิงอะไรหรือไม่ ถ้ามี คืออะไร

• การเขียนหลักการและเหตุผลนั้น ให้แบ่งเป็น 3 ย่อหน้า ตอบ 3 
ค าถาม คือ ท าไมต้องท า จะท าอย่างไรคร่าวๆ และท าแล้วจะได้
อะไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ วิธีเขียนย่อหน้าแรกนั้นแตกต่าง
กันไปตามแต่ประเภทของโครงการ

หลักการและเหตุผล



แนวคิดการตัง้เป้าหมาย/วตัถปุระสงค/์
ตวัช้ีวดั

เพ่ือน าไปสู่ “ความส าเรจ็”
ของโครงการ



หลกัการตั้ง วตัถุประสงค ์KPI ท่ีดี
• มีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน เป้าหมายที่ตั้งด้วย ต้องระบุ

อย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรหรือต้องการอะไร
S

Specific
• สามารถวัดได้ในทางสถิติได้ (ก าหนดเป้าที่จะวัดเป็นเลข) เป้าหมายวัด

ได้ด้วยตัวเลขจะท าชัดเจนว่าส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ
M

Measurable
• สามารถบรรลุผลได้จริง
• โดยประเมินและหาความเป็นไปได้ที่ท าให้ไปถึงเป้าหมายหาว่าอะไร

คือความเป็นไปได้ในการท าให้ถึงเป้าหมาย

A

Achievable/Attainabl
e

• ทบทวนว่าสิ่งนั้น ‘ใช’่ จริงๆ หรือไม่ ท าไมคุณถึงอยากท า
เป้าหมายนั้นให้ส าเร็จ? และ คุณท าสิ่งนั้นเพื่ออะไร? 

• ต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นอยู่หรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่
จริง

R

Relevant/Realistic

• การที่การต้ังเป้าหมายที่ดีจะต้องมีการก าหนดช่วงระยะเวลาใน
การวัดผลที่ชัดเจน

T

Timely



โครงสร้างโครงการ

โครงกำรปลกุจิตส ำนกึเพื่อผู้กู้ยมื
กยศ.

โครงกำรปลกูป่ำชำยเลน กิจกรรม

โครงกำรบริจำคโลหิต กิจรรม

โครงกำรอบรม E- learning กิจจรม

80% ของนักศึกษาผู้กู้ยืมที่จบ
การศึกษาต้ังแต่ปี 2567 คืนเงินกู้

ยืม กยศ. 

95% ของนักศึกษาผู้กู้ยืม เข้าเรียน 
SET e-learning ครบทุกหลักสูตร 

ก่อนจบการศึกษา

95% ของนกัศกึษำผู้กู้ ยืม เข้ำร่วม
โครงกำรท่ีสถำนศกึษำจดัในปีกำรศกึษำ 

2564 - 2567



process indicator 
ประเมินขั้นตอนในการท ากิจกรรม
(ใชว้ดั Input,process)

Input

• จ ำนวนต้นไม้ท่ีเตรียมมำ 

• ควำมเพียงพอของงบประมำณท่ีใช้

•ระยะเวลำในกำรอนมุตัิโครงกำร

Process

• ปลกูต้นไม้

•80% ของต้นไม้ท่ีเตรียมมำได้รับกำรปลกู (จ ำนวน
ต้นไม้ท่ีได้ปลกู)
•จ ำนวนนกัศกึษำท่ีมำร่วมกิจกรรมปลกูต้นไม้



ลักษณะของตัวชี้วัดส าคัญที่ดี

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

เน้นที่ผลลัพธ์มากกว่า
กระบวนการ

สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าได้

มีความหมายและมี
ความสัมพันธ์กับ

ผลลัพธ์
ท้าทาย



• กิจกรรมเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม

• มีความสัมพันธ์ที่ดีในการท างานกับบุคคลอ่ืนๆ และปรับตัว รับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายจนบรรลุตามเป้าหมาย

• ได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรมจากการปฏิบัติจริง เช่น ช่วยเหลือ
ผู้อื่น และเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

• ระยะเวลาในการท ากิจกรรมเหมาะสม

• เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่ดี ด้านการเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

ตย.ค าถามในการประเมิน ( 5 scale)



ตัวอย่างการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความ
รับผิดชอบ / วินัยทางการเงิน

• เข้าอบรม SET E-Learning 

• ปลูกจิตส านึกผู้กู้ยืมให้รู้คุณค่าของเงินกู้ยืม

–การจัดท ารายรับ-รายจ่ายประจ าวัน

–การวางแผนการใช้จ่ายเงิน



ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการสร้าง
จิตส านึก/จิตสาธารณะ

จติส านึก

• เฝ้าระวังการท าผิดกฎ ระเบียบ
ของโรงเรียน

• การจัดวางจานให้เป็นระเบียบใน
โรงอาหาร

• การทิ้งขยะให้ถูกที่

จติสาธารณะ

• บริจาคโลหิต

• ช่อมเครื่องยนต์ แอร์ ในชุมชน

• ท าความสะอาดในโรงเรียน/
ชุมชน/วัด

• ท าปุ๋ย

• ท าเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ท า
Mask   ท า Face shield





เอกสารการส่งแผนปฎิบติัการ

แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม 3



โครงสร้างโครงการ

โครงกำรปลกุจิตส ำนกึเพื่อผู้กู้ยมื
กยศ.

โครงกำรปลกูป่ำชำยเลน กิจกรรม

โครงกำรบริจำคโลหิต กิจรรม

โครงกำรอบรม E- learning กิจจรม

80% ของนักศึกษาผู้กู้ยืมที่จบ
การศึกษาต้ังแต่ปี 2567 คืนเงินกู้

ยืม กยศ. 

95% ของนักศึกษาผู้กู้ยืม เข้าเรียน 
SET e-learning ครบทุกหลักสูตร 

ก่อนจบการศึกษา

95% ของนกัศกึษำผู้กู้ ยืม เข้ำร่วม
โครงกำรท่ีสถำนศกึษำจดัในปีกำรศกึษำ 

2564 - 2567








