
 

 

 
 

 
  



 

 

 

18 

░ แผนภาพกระบวนการท างานของ
░ กลไกสนับสนุนอาสาสมัครเยาวชน
░ เพื่อสังคม (YIM Model) 
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░ แนวทางการด าเนินงาน 
 

1. ทบทวนและศึกษาข้อมูลสถาบันอุดมศึกษา 

2. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษา 

3. จัดประชุม  (ไม่เป็นทางการ) เข้าไปพูดคุย แนะน าตัว     

ท าความรู้จักซึ่งกันและกัน ให้เห็นสถานการณ์/เงื่อนไข/

ปัจจัยภายในสถาบันการศึกษา 

4. ออกแบบและวางแผนเบื้องต้น หลังจากได้ข้อมูลและ

น ามาประเมินสถานการณ์ 

5. จัดประชุม (เป็นทางการ) พัฒนาความร่วมมือกับอาจารย์ 

บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษาเป้าหมาย เพ่ือ   

ท าความเข้าใจเนื้องาน สถานการณ์การส่งเสริมเรื่อง       

จิตอาสา นโยบายของมหาวิทยาลัย การประเมินความ

ต้องการที่จ าเป็น (Need Assessment) ร่วมกัน เพ่ือหา

แนวทางที่ เหมาะสมในการติดตั้งกลไกสนับสนุนฯ ใน

สถานศึกษาเป้าหมาย 
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บรรยากาศการประชุมออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน 
ระหว่างคณะท างานและคณาจารย์ 

 

6. ออกแบบและวางแผนการท างานร่วมกัน  พัฒนา

แนวทางในรายละเอียดต่อ 

7. พัฒนาแผนการด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือตรวจสอบ

ความเข้าใจและปรับแผนให้ตรงกัน/ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์จริงในปัจจุบัน 
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8. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ เตรียม

ความพร้อมอาจารย์ บุคลากร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษาเป้าหมาย 

9. ด าเนินการ ตามแผนงานที่ได้พัฒนาและออกแบบร่วมกัน 

10. จัดประชุม/จัดวงคุย/จัดอบรม หนุนเสริมศักยภาพ

การด าเนินงานเป็นระยะ เพ่ือเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ติดตามผล 

11. ถอดบทเรียน สรุปและประเมินผล 

12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และระดมความคิดเห็นร่วมกัน

ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เพ่ือถอดต้นแบบ

กลไกน ามาปรับ/พัฒนาการด าเนินงาน 

13. สรุปModel ตัวอย่างการติดตั้งกลไกในสถาบันการศึกษา 
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░ การพัฒนากรอบความร่วมมือ 

░ ระหว่าง “กลไกสนับสนุน” กับ “คณาจารย์”

░ ในสถาบันการศึกษา 
 

ในการพัฒนากรอบความร่วมมือให้เกิดขึ้นได้ส าเร็จนั้นสิ่งที่

ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก คือ การที่ผู้น าการปฏิบัติมีเป้าหมายใน

การพัฒนาร่วมกันที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนไปพร้อมกับ

กระบวนการส่งเสริมจิตอาสาให้กับผู้เรียนเป็นตัวตั้ง ยอมรับซึ่งกัน

และกัน พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ระหว่าง

องค์กรภาคสังคมกับอาจารย์ในสถาบันการศึกษาโดยเอาเป้าหมาย

เป็นตัวตั้ง แล้วพยายามท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน อาจจะมี จุด

เชื่อมต่อให้ได้ เกิดการร่วมมือ อาทิ โครงการพัฒนาที่มาจาก

ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อก ส ถ า บั น ห รื อ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ที่ ฝ่ า ย

สถาบันการศึกษาเป็นเจ้าภาพเอง 
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บรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนา
ความร่วมมือควรเป็นไปในลักษณะที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนี้ 
o การมีสัมพันธภาพในลักษณะพึ่งพากันและกัน 
o สร้างความรู้สึกเป็นทีมเดียวกัน 
o มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
o มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน 
o มีช่องทางที่สะดวกในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน

และเพิ่มการส่งผ่านความคิดระหว่างกัน 
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การท างานร่วมกันแบบประสานประโยชน์ ทุกฝ่ายเป็นฟันเฟอืงของกนัและกัน 

  

รูปแบบของการท างานร่วมกันควรเป็นไปในลักษณะการ

ประสานประโยชน์ คือ ให้องค์กรภาคสังคม (พ่ีเลี้ยง) สนับสนุน/เป็น

ตัวกลางคอยท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใน

ลักษณะเรียนรู้ไปด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

สถาบันการศึกษากับองค์กรภาคสังคมหรือระหว่างอาจารย์ที่อยู่ใน

สถาบันอุดมศึกษาด้วยกันเองในเรื่องความส าคัญ แนวคิด และ

รูปแบบต่างๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้และการเป็นอาสาสมัครเพ่ือ

สังคมให้กับนักศึกษาของสถาบันนั้นๆ 

อาจารย์

พ่ีเลี้ยง

นักศึกษา
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░ การจัดการเรียนการสอน 

░ เพื่อส่งเสริมจิตอาสา 
░ ในรายวิชาเรียนระดับอุดมศึกษา 

 
สามารถแบ่งแนวทางได้ 7 ประการ ที่มีความเชื่อมโยง

ต่อเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ดังต่อไปนี้ 
 

1) การอบรมให้ความรู้ด้วยเนื้อหาวิชาการ เป็นการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ร่ วมกันในชั้นเรียน ให้ ผู้ เ รี ยน เล็ ง เ ห็ น
ความส าคัญ และ คุณค่า “จิตอาสา”
ผ่ า น ตั ว อ ย่ า ง ที่ หลากหลาย ผ่าน
กระบวนการกลุ่ม การตั้งค าถามและ
ก ติ ก า เ บื้ อ ง ต้ น ต่างๆ พร้อมไปกับ
การแนะน าวิธีการ ท างานกับองค์กรภาค
สังคมที่มาร่วมจัดการเรียนการสอนด้วย ในขั้นตอนนี้จุดส าคัญอยู่ที่
การสร้างหรือติดตั้งคุณค่าเชิงบวกที่เกี่ยวโยงกับจิตอาสาให้เกิดขึ้น
แก่ผู้ เรียน โดยอาจชี้ ให้ เห็นว่าจิตอาสาเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
เนื้อหาวิชา รวมถึงวิชาอ่ืนๆ เกี่ยวข้องอย่างไรกับชีวิตการท างานใน
อนาคตของนักศึกษา 

 

ความเข้าใจ 

จิตอาสา 
เบื้องต้น 
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2) สร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ในชั้นเรียน เป็นสิ่งที่ต้อง
พยายามท าให้เกิดขึ้นก่อนเป็นอันดับแรก จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นพ้ืนที่
ปลอดภัย ไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลาย 
โดยชี้ให้ผู้เรียนเห็นความซับซ้อนของ
เรื่องต่างๆ ในสังคมที่ไม่ได้มีค าตอบ      
ที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว ดังนั้น 
การแก้ปัญหาจึงมิได้เป็นเพียงหน้าที่
ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง     
ทุกคนสามารถมีจิตอาสาร่วมคิดร่วมลงมือแก้ปัญหาที่พบเห็นได้      

 ผู้จัดกระบวนการควรสร้างความมั่นใจในศักยภาพของ
ผู้ เรียนให้เกิดขึ้นโดยใช้ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จประกอบ 
นอกจากนั้นยังต้องระมัดระวังเรื่องความตึงเครียดที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการเรียนการสอน และใช้กระบวนการเสริมสร้างทักษะ 
การรับฟัง การท างานเป็นกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้/อยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ควรสังเกตปฏิกิริยาผู้เรียนและ
เติมพลังให้แก่ผู้เรียนเป็นระยะ 
 

 
 

 

สร้างสรรค์ 
ปลอดภัย 

ผ่อนคลาย :) 
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3) การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน สามารถท าได้โดยการติดตั้ง
คุณค่าเชิงบวกเกี่ยวกับจิตอาสากับความคาดหวังในการเรียนของ
นักศึกษาเข้าด้วยกัน อาทิ ในช่วงต้นของการจัดการเรียนการสอน
อาจเชื่อมโยงเนื้อหาจิตอาสาเข้ากับปัญหาที่มีอยู่ใกล้ตัวภายใน
มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะต้องประสบพบเจอ

อยู่ทุกๆ วัน โดยอาศัยกระบวนการ
วิเคราะห์ท าความเข้าใจปัญหาและใช้
กระบวนการกลุ่มช่วยหาทางออก
ร่วมกัน ซึ่งการได้ทดลองหาทางแก้ไข
ปัญหาใกล้ตัวที่ล าพังผู้เรียนไม่เคยคิด
ว่าสามารถเข้าไปแก้ไขได้ หรือไม่เคย

คิดมาก่อนว่าตนเองมีศักยภาพที่จะจัดการแก้ไข การที่ผู้เรียนได้ลอง
ช่วยกันระดมความคิดจนได้ข้อสรุปร่วมกันออกมานั้นจะช่วย      
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเห็นความเป็นไปได้ที่จะท าได้ส าเร็จตั้งแต่ต้น
จากการได้เรียนรู้ร่วมกัน  
 

 
 
  

 เป็นไปได้ 
ใกล้ตัว 
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4) เน้นให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง เป็นการให้ลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเองผ่านการท าโครงการ/ท าแผนงานตามเป้าหมายใน
วิชาเรียนในการลงชุมชน/พ้ืนที่ศึกษา โดยมีที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง        
ให้ค าแนะน าดูแล  การเน้นให้ผู้ เรียนมีแนวทางในการเรียนรู้         
ด้วยตนเองและได้รู้จักตนเองระหว่างการลงมือท าถือเป็นหัวใจส าคัญ
ของการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ เพราะกระบวนการ
เสริมสร้างจิตอาสานั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อได้ผ่านการลงมือท า        
ให้เห็นผลจากประสบการณ์ลงมือท าของตนเองเท่านั้น 

 

5) การให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด เป็นกระบวนการที่ผู้จัด-
กระบวนการเรียนรู้คอยให้ข้อแนะน า มีพ่ีเลี้ยงซึ่งอาจเป็นอาจารย์-
ผู้สอนในรายวิชา หรือองค์กรภาคสังคม หรือทั้งสองส่วนร่วมมือกัน 
โดยให้ความรู้ทางทักษะ/รับฟังปัญหา/ให้ค าแนะน าเมื่อเห็นอุปสรรค

This logo belongs to: 
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หรือโอกาส/คอยเตือนเมื่อเห็นจุดผิดพลาดต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนตลอด
กระบวนการในขั้นลงมือปฏิบัติจริงตลอดกระบวนการเรียนการสอน 
 

6) ทักษะพื้นฐานของผู้จัดกระบวนการเรียนการสอน 
เป็นทักษะเบื้องต้นของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ทั้ ง ในและนอกห้องเรียน นอกจากความรู้ทางวิชาการตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาแล้ว สิ่งที่ส าคัญไม่น้อยกว่ากันคือทักษะที่
เอ้ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการฟัง การตั้งค าถาม 
การจับประเด็น การออกแบบกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้   
เป็นต้น ซึ่งควรมีพ้ืนฐานความเข้าใจ ประสบการณ์และการฝึกฝน
เพ่ือปรับและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับ
รายวิชายิ่งขึ้น และเป็นแบบของตนเอง 
 

7) กระบวนการถอดบทเรียน เป็นกระบวนการพูดคุยที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียน การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองกับ
เพ่ือนร่วมงาน (เพ่ือนร่วมชั้นเรียน) ที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการ
ด าเนินโครงการหรือแผนงานในวิชาเรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ  
จะช่วยเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจกับความเป็นจริงในชีวิตและ
สังคมของผู้เรียนได้ชัดและเกิดประโยชน์มากขึ้น 
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░ ตัวอย่างแผนการสอน 

 

สาขาวิชาการบัญชี :  
ชื่อวิชา Business Research and Statistics  
จ านวน 3 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
 

สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 - อธิบาย
เกี่ยวกับ
เนื้อหา
รายวิชา 
- แนะน า 
why i why 
 

- เนื้อหาวิชา
ที่ต้องศึกษา 
- ข้อตกลง
ก่อนเริ่ม
เรียน 
- งานที่จะ
มอบหมาย 
- การวัดผล
การเรียน 
- แนะน า 
why i why 

- บรรยาย 
- ใช้
กระบวนการ 
เรียนรู้ 
อย่าง 
มีส่วนร่วม 

- สร้าง
ความสัมพันธ์
และเรียนรู้
ความ
คาดหวัง 
จากนักศึกษา
ต่อรายวิชา 

- แผน 
การสอน 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

1 3-4 - เข้าใจ 
การวิจัย 
- เข้าใจ
โครงการ
เยาวชน 
ที่ด าเนินการ
โดย 
why i why 
- รู้วิธีการ
เลือกพ้ืนที่ 
ในการ
ท างาน 

บทที่ 1 
ความรู้
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ 
การวิจัย 
1.1 
ความหมาย
ของการวิจัย 
1.2  
ประเภทของ
การวิจัย 
1.3  
ข้ันตอนการ
ด าเนินการ
วิจัย 
1.4 
ประโยชน์
ของการวิจัย 
1.5 
จรรยาบรรณ
ของนักวิจัย 
การเลือก
พื้นที่ในการ
ท างาน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่าง
งานวิจัย 
- ยกตัวอย่าง
โครงการ
เยาวชน  
ที่เคยผ่าน
กระบวนการ
ของ  
why i why 

- กิจกรรม
กลุ่มย่อย  
ที่ท าให้
นักศึกษา 
กล้า
แสดงออก 

-เอกสาร
บทที่ 1 
-ตัวอย่าง
งานวิจัย 
-ตัวอย่าง
โครงการ
เยาวชน
ของ 
why i 
why 

ให้นักศึกษา 
ส่งรายชื่อ
สมาชิกกลุ่ม
ที่จะท างาน
และพื้นที่ 
ที่สนใจ 
ในสัปดาห์
ต่อไป 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

2 1-2 - เข้าใจการ
ก าหนด
ปัญหา 

บทที่ 2  
การก าหนด
ปัญหาและ
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
2.1 
แหล่งที่มา
ของปัญหา
การวิจัย 
2.2  
การเลือก
ปัญหา 
ในการวิจัย 
2.3  
การก าหนด
ปัญหา 
ในการวิจัย 
2.4  
ลักษณะ 
ของ 
ปัญหาวิจัย 
ที่ดี 

- บรรยาย - นักศึกษา
แต่ละกลุ่ม
แนะน ากลุ่ม
และ
แนวความคิด
ของกลุ่ม 
- กิจกรรมที่
ท าให้เกิด
ความร่วมมอื
ในกลุ่ม 

-เอกสาร
บทที่ 2 

  

3-4 - ได้พื้นที่ 
การท างาน 
ของแต่ละ
กลุ่ม 

2.5  
หลักในการ
เขียนปัญหา 
การวิจัย 

- บรรยาย 
- ให้
ข้อเสนอแนะ
พื้นที่ของแต่
ละกลุ่ม 

- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอพื้นที่
ในการ
ท างาน 

-เอกสาร
บทที่ 2 

ให้นักศึกษา
เตรียมหัวข้อ
ที่สนใจ 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

3 1-2 - เข้าใจ
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
- เข้าใจ
การศึกษา
เอกสาร  
รู้วิธีการ
สืบค้น
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

บทที่ 2 (ต่อ) 
2.6  
การก าหนด
วัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
2.7 
การศึกษา
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 

- บรรยาย 
และ 
ถาม-ตอบ 
-ให้
ข้อเสนอแนะ
หัวข้อของ
แต่ละกลุ่ม 

- ฝึก 
การเขียน
หัวข้อ 
- ฝึกสืบค้น
เอกสารและ
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ
หัวข้อ 
 

-เอกสาร
บทที่ 2 

 
 

3-4 - ได้เขียน
หัวข้อและ
วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 
- เข้าใจการ
ก าหนด 
ตัวแปรและ
การต้ัง
สมมุติฐาน 

บทที่ 3  
ตัวแปรและ
การต้ัง
สมมุติฐาน
การวิจัย 
3.1 
ความหมาย
ของตัวแปร 
3.2 
ความส าคัญ
ของตัวแปร 
3.3  
การก าหนด
สมมุติฐาน 
3.4  
การเขียน
สมมุติฐาน 

- บรรยาย
และ 
ถาม-ตอบ 
-ให้
ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์
ของ 
แต่ละกลุ่ม 
 

- ฝึกเขียน
วัตถุประสงค์ 
ของงานวิจัย 
- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ
วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 

-เอกสาร
บทที่ 3 

ให้นักศึกษา
ส่งหัวข้อและ
วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย
สัปดาห์
ต่อไป 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

4 1-2 - เข้าใจ 
การวางแผน
การวิจัย 
- เข้าใจ 
action plan 
- ได้หัวข้อ
และ
วัตถุประสงค์
ของงานวิจัย 
 

บทที่ 4  
การวางแผน
และการ
ออกแบบ
การวิจัย 
4.1 
ความหมาย
การ 
วางแผน 
การวิจัย 
4.2 
ความหมาย
การ
ออกแบบ
การวิจัย 
4.3 
วัตถุประสงค์
การ
ออกแบบ
การวิจัย 
Action 
plan 

-บรรยาย
และ 
ถาม-ตอบ 

- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ
หัวข้องาน
และ
วัตถุประสงค์
งานวิจัย 

  

3-4 - ทราบ
เทคนิค 
ในการ 
ลงพื้นที่ 
- ฝึกเขียน 
action plan 

- เทคนิค 
ในการ 
ลงพื้นที่ 
- การ 
เตรียมตัว
ก่อนลงพื้นที่ 

- บรรยาย - เขียน 
action plan 

-เอกสาร
บทที่ 4 

 



 
  35 

สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

5 1-2 - ได้ action 
plan 

น าเสนอ
ความ
คืบหน้า 
ของงาน 

- ให้
ข้อเสนอแนะ
action 
plan ของ
แต่ละกลุ่ม 
 

- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ 
action plan 

  

3-4 - เข้าใจการ
ออกแบบ
การวิจัย 
- เข้าใจ 
การเขียน 
เค้าโครง 
การวิจัย 

บทที่ 4 (ต่อ) 
4.4  
หลักการ 
การ
ออกแบบ
การวิจัย 
4.5  
ลักษณะ 
การ
ออกแบบ
การวิจัยที่ดี 
4.6  
เทคนิค 
การ
ออกแบบ
การวิจัย 
4.7  
การเขียน 
เค้าโครง 
การวิจัย 
 

- บรรยาย
และ 
ถาม-ตอบ 

- ฝึกเขียน
เค้าโครง 
การวิจัย 
 

-เอกสาร
บทที่ 4 
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สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

6 1-2 - ได้เขียน 
เค้าโครง 
การวิจัย 

- เขียน 
เค้าโครง 
การวิจัย 
 

- ให้
ข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุง
แก้ไข 
เค้าโครง 
การวิจัย 
ของ 
แต่ละกลุ่ม 

- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ 
เค้าโครง 
การวิจัย 

-เอกสาร
บทที่ 4 

ส่งร่าง 
เค้าโครง 
การวิจัย 
พร้อม 
action 
plan 
สัปดาห์
ต่อไป 

3-4 - เข้าใจ 
การรวบรวม
และการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 
- สามารถ
จัดท าและ 
ใช้เครื่องมือ
งานวิจัย 
เชิงปริมาณ
ได้อย่าง
เหมาะสม 

บทที่ 5  
การรวบรวม 
และการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 
5.1 
ความหมาย
และประเภท
ของข้อมูล 
5.2 
ประชากร
และตัวอย่าง 
5.3 
เครื่องมือ 
ที่ใช้ 
ในการ 
เก็บรวบรวม
ข้อมูล 
5.3.1 
เครื่องมือ
งานวิจัย 
เชิงปริมาณ 

- บรรยาย - ฝึกท า
เครื่องมือ
วิจัย 

-เอกสาร
บทที่ 5 
-ตัวอย่าง
เครื่องมือ 

 



 
  37 

สัปดาห์
ท่ี 

คาบ 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม 

สื่อการ
สอน 

งานที่
มอบหมาย 

7 1-2 - สามารถ
จัดท าและใช้
เครื่องมือ
งานวิจัย 
เชิงคุณภาพ
ได้อย่าง
เหมาะสม 

5.3.2 
เครื่องมือ
งานวิจัย 
เชิงคุณภาพ 
5.3.3  
การ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 
ของ
เครื่องมือ
วิจัย 

-บรรยาย - ฝึกท า
เครื่องมือ
วิจัย 

-เอกสาร 
-ตัวอย่าง
เครื่องมือ 

จัดท า
เครื่องมือ 
ที่เหมาะสม
กับงานวิจัย
ของตนเอง 

3-4 - เข้าใจ 
การใช้
โปรแกรม
SPSS 

5.4  
การ
ประมวลผล
ข้อมูล 
โดยใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูป 

- บรรยาย - ฝึกใช้
โปรแกรม
SPSS 

-เอกสาร
บทที่ 5 

ส่ง
โครงการวิจัย
พร้อม
เครื่องมือ
และ action 
plan  

8 1-2 - เข้าใจ 
การใช้
โปรแกรม
SPSS 

บทที่ 5 (ต่อ) 
5.4  
การ
ประมวลผล
ข้อมูล 
โดยใช้
โปรแกรม
ส าเร็จรูป(ต่อ) 

-บรรยาย
และ 
ถาม-ตอบ 

- ฝึกใช้
โปรแกรม
SPSS 

-เอกสาร
บทที่ 5 

 

3-4  น าเสนอ
ความ
คืบหน้า 
ของงาน 

- ให้
ข้อเสนอแนะ 
โครงการวิจัย
ของ 
แต่ละกลุ่ม 
 

- แต่ละกลุ่ม
น าเสนอ
ความคืบหน้า
ของงาน 
ปัญหา และ
อุปสรรค 

 - ยื่นเสนอ 
ทุนวิจัย 
จาก  
why i why 

9 สอบกลางภาค 23-29 ธันวาคม 2556 
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สาขาวิชาการจัดการส านักงาน :  
ชื่อวิชา Organization Development  
จ านวน 3 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 
 

สัปดาห์ที่ 1 

วันที่  29 ต.ค. 2556 

วัตถุประสงค์  
1. อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา 
2. เข้าใจการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

เนื้อหา  กระบวนการน าเข้าสู่การเรียนการสอน 
1. ข้อตกลงก่อนเริ่มเรียน การวัดผลการเรียน 
2. เนื้อหาวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดภาคเรียน 

กิจกรรม/โครงการ/งาน  
3. จุดประสงค์ของการเรียนและการท ากิจกรรม/

โครงการ 
4. การมี why i why มาช่วยหนุนเสริมเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพให้กับการเรียนการสอน 
บทที่ 1 การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร์  
1.1 ความหมายและขอบเขตของพฤติกรรมศาสตร์ 
1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมศาสตร์กับ

สาขาวิชาการบริหารและองค์การ 
1.3 หลักการบริหารงานเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
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1.4 พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์กับการพัฒนา
องค์การ  

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม เกมละลายพฤติกรรม กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
1. แนะน าโครงการ why i why 
2. ลักษณะของโครงการที่จะต้องด าเนินงาน

เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของ        why 
i why 

สื่อการสอน  
1. เอกสารค าอธิบายรายวิชา 
2. PowerPoint บทที่ 1  

งานที่มอบหมาย 
  - 
 

 
สัปดาห์ที่ 2 

วันที่  5 พ.ย. 2556 

วัตถุประสงค์ ท าความคุ้นเคยกับพ่ีๆ จาก why i why 

กิจกรรม กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ความ
คาดหวังจากนักศึกษาต่อรายวิชา 
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สัปดาห์ที่ 3  

วันที่  12 พ.ย. 2556 

วัตถุประสงค์ เข้าใจแนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและการ
เปลี่ยนแปลง 

เนื้อหา บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและการ
เปลี่ยนแปลง 
2.1 ความน า 
2.2 ความหมายองค์การ 
2.3 ลักษณะขององค์การ 
2.4 องค์การในฐานะที่เป็นระบบเปิด 
2.5 แนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
2.6 โครงสร้างการเปลี่ยนแปลง 
2.7 ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2.8 กลยุทธ์การบริหารเพ่ือเผชิญความ

เปลี่ยนแปลง 

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม  การแสวงหาความสุขและความร่วมมือบนพ้ืนฐาน
ของความแตกต่างระหว่างบุคคลและสังคม 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 2 

งานที่มอบหมาย  
  - 
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สัปดาห์ที่ 4 

วันที่  19 พ.ย. 2556 

วัตถุประสงค์ เข้าใจแนวความคิดการพัฒนาองค์การ 

เนื้อหา  บทที่ 3 แนวความคิดของการพัฒนาองค์การ 
3.1 ที่มาของการพัฒนาองค์การ 
3.2 ความหมายของการพัฒนาองค์การ 
3.3 คุณลักษณะส าคัญของการพัฒนาองค์การ 
3.4 วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาองค์การ 
3.5 วัตถุประสงค์ย่อยของการพัฒนาองค์การ 
3.6 ข้อสมมติเบื้องต้นของการพัฒนาองค์การ 
3.7 สถานการณ์ในองคก์ารที่ก่อให้เกิดการพัฒนา 
3.8 ความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงโดย

การพัฒนาองค์การกับการเปลี่ยนแปลง 

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม ตัวอย่างสิ่งที่ why i why เคยท า 
1. ความส าเร็จ-ความล้มเหลว 
2. การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและเชิงลบ 
3. ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จ-ความล้มเหลว 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 3 

งานที่มอบหมาย 
  - 
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สัปดาห์ที่ 5 

วันที่  26 พ.ย. 2556 

วัตถุประสงค์  
1. เข้าใจองค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา

องค์การ 
2. อธิบายการท างานกลุ่มประจ าภาคเรียน 

เนื้อหา  บทที่ 4 องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนา
องค์การ 
4.1 องค์ประกอบพ้ืนฐานของกระบวนการพัฒนา

องค์การ 
4.2 กระบวนการพัฒนาองค์การ 

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม การจัดท าโครงการ 
1. ข้อควรพิจารณาในการเลือกพ้ืนที่ในการท า

โครงการ 
2. กระบวนการในการด าเนินโครงการการตั้งแต่

ต้นจนสิ้นสุด 
3. การเขียนโครงการที่ดีเพ่ือตอบให้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 4 
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งานที่มอบหมาย 
ประเด็นงานกลุ่ม : แนวทางการพัฒนาชุมชนตาม
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
1. แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามจ านวนที่เหมาะสม 
2. ในสัปดาห์นี้นักศึกษาควรไปหาพ้ืนที่ส าหรับ

จัดท าโครงการ 
3. เขียนโครงการ 

 

   

สัปดาห์ที่ 6 

วันที่  3 ธ.ค. 2556 

วัตถุประสงค์ เข้าใจการตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ 
1. ได้โครงการ 1 ฉบับ 
2. ได้พ้ืนที่ในการท างานกลุ่มประจ าภาคเรียน  

ควรเป็นชุมชนที่นักศึกษาในกลุ่มมีความคุ้นเคย
เป็นอย่างด ี

เนื้อหา  บทที่ 5 การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ 
5.1 ความน า 
5.2 ความจ าเป็นของการตรวจวินิจฉัยปัญหาของ

องค์การ 
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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5.4 ระบบและกระบวนการต่างๆ ขององค์การ    
ที่เก่ียวข้องกับการตรวจวินิจฉัย 

5.5 ที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ 

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม  
1. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

แต่ละกลุ่ม 
2. แนะน าการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 

- บริบทชุมชน 
- ศักยภาพชุมชน 
- การเก็บข้อมูลเ พ่ือให้สอดคล้องกับการ

จัดท าโครงการ 
- เทคนิคในการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อโครงการ 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 5 

งานที่มอบหมาย 
1. เข้าท างานในพ้ืนที่ เพ่ือจัดท ากิจกรรมกลุ่ม

ประจ าภาคเรียน  
2. ส ารวจข้อมูล ค้นหาบริบท และศักยภาพของ

ชุมชน โดยการจดบันทึก สังเกต สัมภาษณ์ 
บันทึกภาพ 
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สัปดาห์ที่ 7 

วันที่  10 ธ.ค. 2556 (วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ) 

กิจกรรม ลงพื้นที่เพ่ือจัดท าโครงการ 
   

 

สัปดาห์ที่ 8 

วันที่  17 ธ.ค. 2556 

วัตถุประสงค์ เข้าใจเทคนิคการพัฒนาองค์การ 

เนื้อหา  บทที่ 6 เทคนิคการพัฒนาองค์การ 
6.1 ความน า และความหมายของเทคนิคการ

พัฒนาองค์การ 
6.2 การจ าแนกประเภทเทคนิคการพัฒนาองค์การ 
6.3 ข้อควรค านึงในการเลือกใช้เทคนิคการพัฒนา

องค์การ 
6.4 การสร้างทีมงาน 

วิธีสอน บรรยาย 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 6 

งานที่มอบหมาย 
  - 
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สัปดาห์ที่ 9 
  สอบกลางภาค 23 – 29 ธันวาคม 2556  
 

      

สัปดาห์ที่ 10 
วันสิ้นปี – วันขึ้นปีใหม่ 

 

 

สัปดาห์ที่ 11 

วันที่  7 ม.ค. 2557 

วัตถุประสงค์ เข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการ
พัฒนาองค์การ 

เนื้อหา  บทที่ 7 หลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคนิค
การพัฒนาองค์การ 
7.1 เทคนิคการพัฒนางองค์การระดับบุคคล 
7.2 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล 
7.3 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่มหรือทีม 
7.4 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างกลุ่ม 
7.5 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับองค์การ 
7.6 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับโครงสร้าง 

วิธีสอน บรรยาย 
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กิจกรรม การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 
1. SWOT 
2. เทคนิค / เครื่องมือที่ ใช้ในการวิเคราะห์

ศักยภาพชุมชน 
3. ฯลฯ 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 7 
1. เอกสารทบทวนการด าเนินการตามโครงการ 
2. เอกสารทบทวนความรู้ เกี่ ยวกับแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. เอกสารทบทวนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT  

งานที่มอบหมาย 
สรุปข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
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สัปดาห์ที่ 12 

วันที่  14 ม.ค. 2557 

วัตถุประสงค์ เข้าใจความส าเร็จและปัญหาของการพัฒนา
องค์การ 

เนื้อหา  บทที่ 8 ความส าเร็จและปัญหาของการพัฒนา
องค์การ 
8.1 ความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
8.2 เงื่อนไขต่อความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ 
8.3 ปัญหาของการพัฒนาองค์การ 
8.4 การเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของการพัฒนา

องค์การ 

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
1. ปํญหา – อุปสรรค ที่ เกิดขึ้นระหว่ างท า

โครงการ 
2. เงื่อนไขต่อความส าเร็จของโครงการ 
3. รูปแบบในการจัดท ารายงานและน าเสนอ 

เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ 

สื่อการสอน PowerPoint บทที่ 8 

งานที่มอบหมาย 
  - 
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สัปดาห์ที่ 13 

วันที่  21 ม.ค. 2557  

เนื้อหา  รูปแบบการจัดท ารายงาน 
รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

วิธีสอน บรรยาย 

กิจกรรม วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และจัดท ารายงาน 
1. แนวทางในการพัฒนา 
2. การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
3. การจัดท ารายงาน 

งานที่มอบหมาย 
  จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ และเตรียมน าเสนอ 
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สัปดาห์ที่ 14, 15, 16 

วันที่  28 ม.ค., 4 ก.พ., 11 ก.พ. 2557 

วัตถุประสงค์ น าเสนอการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

เนื้อหา  
1. น าผลจากการวิเคราะห์ SWOT มาจัดท าแผน

ซึ่งแสดงให้เห็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
2. ให้ความส าคัญกับกระบวนการด าเนินงานการ

จัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง มีความชัดเจนในการถ่ายทอดเนื้อหา
สาระ จากการบูรณาการความรู้ในแขนงวิชา
ต่างๆ ร่วมกับการท างาน 

กิจกรรม  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ 
  

     

สัปดาห์ที่  17, 18  
  เตรียมสอบปลายภาคเรียน  

(24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557)  
  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ก าหนด
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░ บทสรุปแนวทางการด าเนินงาน 
░ ในแผนการสอนตัวอย่าง 

 
แนวทางการท างานขององค์กรภาคสังคมในการร่วมจัดการเรียนการ
สอนในแผนการสอนมีดังนี้ 

 - กระบวนการสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้
ความคาดหวังจากนักศึกษาต่อรายวิชา รวมถึงความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา สิ่งที่จะต้องท า รวมทั้งบรรยากาศโดยรวมในการเรียน
การสอนแต่ละคาบเรียน 

 - กระบวนการหนุนเสริมการท าความเข้าใจปัญหา 
ในขั้นตอนของการคิดโจทย์วิจัย คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงตนเองกับ
สังคมรอบตัว โดยให้เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในงานพัฒนาที่จะช่วยให้
นักศึกษาสามารถท าความเข้าใจปัญหาของชุมชนที่เป็นพ้ืนที่ท างาน
วิจัยต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 - กระบวนการพัฒนาโครงการ ซึ่งช่วยให้นักศึกษามี
ความชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการท ากระบวนการในขั้นการเริ่มลงมือท า
วิจัย ซึ่งการเรียนรู้ผ่านกระบวนการนี้ นักศึกษาจะสามารถสร้าง
ความเข้าใจจากการลงมือท าด้วยตนเองนอกเหนือไปจากทฤษฎี     
ที่จะช่วยให้นักศึกษามองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการวางแผน
โครงการ 
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 - กระบวนการหนุนเสริมทีมอาจารย์ผู้ สอน
ระหว่างทางและกระบวนการติดตามให้ค าปรึกษานักศึกษา 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ต่อยอด และเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทาง เพ่ือให้การ
ท างานร่วมกันเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย ในกระบวนการส่วนนี้จะ
เป็นการท างานตั้งแต่เริ่มต้นไปตลอดจนสิ้นสุดการเรียนการสอนใน
คาบเรียนสุดท้าย 
 

รายวิชาตัวอย่างที่คณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ (มทร.ล้านนา) ร่วมกับ 
กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) ได้พัฒนากลไก
ส่งเสริมจิตอาสาในรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอน กระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา คือ “วิชา วิจัย
และสถิติธุรกิจ” โดยรายวิชานี้เป็นวิชาบังคับท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นักศึกษามีทักษะและวิธีคิดเชิงกระบวนการวิจัย ซึ่งค่อนข้างง่าย   
ในการประยุกต์ใช้กลไกเสริมสร้างอาสาสมัครเพ่ือสังคมน ามาพัฒนา
ออกแบบการสอน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นในการสร้าง     
“วิธีคิดแบบแก้ปัญหา” ให้แก่ผู้เรียนดังเช่นวัตถุประสงค์รายวิชา
ดังกล่าว จะต้องเน้นวิธีการคิดที่ต้องอาศัยการสืบสาวปัจจัยต่างๆ  
หาเหตุหาผลมาใช้ท าความเข้าใจ แล้วจึงวางวิธีการส าหรับใช้ในการ
ลงมือปฏิบัติเ พ่ือแก้ปัญหาได้อย่างสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่
ต้องการได ้  
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วิชาวิจัยและสถิติธุรกิจ 

 
จากวัตถุประสงค์หลักของรายวิชาวิจัยฯ ที่ยกมาเป็นกรณี

ตัวอย่างนี้ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของกลไกส่งเสริมจิตอาสา
อย่างมากเป็นทุนเดิม ทางกลุ่มผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน
รายวิชาดังกล่าว จึงสามารถน ากลไกฯ มาประยุกต์ได้ทันที โดยเพียง

แค่ปรับเพ่ิมเติม ในส่วนของการตั้งโจทย์วิจัย จากเดิมที่เป็นการ

วิจัยในเรื่องของวิชาการล้วนๆ มาเป็นการมุ่งท าวิจัยที่ใช้
แก้ปัญหาชุมชนหรือสังคมรอบๆ ตัวนักศึกษาเป็นหลัก ซึ่ง
ความพยายามดังกล่าวจะเริ่มตั้ งแต่ในขั้นตอนของการคิดหา     
โจทย์วิจัย การออกแบบวิจัย ซึ่งต้องค านึงถึงบริบทชุมชนหรือสังคม
อยู่ตลอดเพ่ือให้โครงการวิจัยของนักศึกษาประสบผลส าเร็จออกมา 
ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จมิใช่เป็นเพียงความรู้ความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดดๆ แต่ความส าเร็จของโครงการที่น าไปลงมือปฏิบัติแล้วสามารถ
แก้ปัญหาหรือปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นได้ตามที่ออกแบบการวิจัยไว้ 
โดยในระหว่างการลงพ้ืนที่ท าวิจัย นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ ได้ลองผิดลองถูก และพัฒนาจิตส านึกพลเมืองของตนเองผ่าน
การท ากิจกรรมอาสาสมัครเพ่ือสังคมที่ผู้เรียนร่วมมือกันออกแบบมา
ตั้งแต่ในขั้นต้นและเห็นผลส าเร็จที่เกิดขึ้นกับชุมชนหรือสังคมจาก 
การลงมือท าด้วยตนเองของโครงการวิจัยในตอนท้ายในที่สุด 
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โครงการศึกษาวิจัยของนักศึกษาทุกโครงการสามารถน ามา
เป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นในตัวของ

นักศึกษาที่ได้ลงมือท าโครงการด้วยตนเอง ผลจากการท า

โครงการศึกษาวิจัยภายใต้กลไกฯ YIM Model ได้ท าให้
พวกเขาปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมๆ เยาวชนอาสาสมัคร
สามารถเล็งเห็นคุณค่าภายในตนเองมากขึ้น มีจิตอาสา 
ดังตัวอย่าง กรณีศึกษาโครงการศึกษาวิจัยต่างๆ อาทิเช่น 

 

 1. โครงการศึกษาวิจัยรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมจากกลุ่มจักสานศรีเกตุ อ.สารภี สู่ผลผลิตจาก
ชุมชน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

เกิดขึ้นจากความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่   
ถือว่าเป็นจุดเด่นของอ าเภอแม่ริม คือ สตรอว์เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์นี้   
โดดเด่นและมีชื่อเสียงค่อนข้างมากอยู่แล้ว แต่กลุ่มนักศึกษา
สังเกตเห็นว่าลักษณะของบรรจุภัณฑ์ยังไม่เหมาะสม จึงได้เข้าไป
สอบถามเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชน และค้นพบว่าชาวบ้าน
ผู้ผลิตก็มีปัญหาในด้านต้นทุกการผลิตบรรจุภัณฑ์ท่ีค่อนข้างสูงและมี
คุณภาพไม่ดี กลุ่มนักศึกษาจึงได้เริ่มต้นศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ร่วมกับชาวบ้าน ส ารวจพ้ืนที่ชุมชนเพ่ือหาวิธีการผลิตที่เหมาะสม 
ลองผิดลองถูก จนได้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์สตรอว์ -
เบอร์รี่ของชาวบ้านในที่สุด ทุกขั้นตอนการท างานนักศึกษาในกลุ่ม
ทุกคนได้เรียนรู้และตระหนักในความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในชุมชนของตนเอง เห็นความพยายาม 
ดิ้นรนของชาวบ้านเพ่ือที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถเข้าถึง
ผู้บริโภค โดยนักศึกษาก็ได้ใช้ศักยภาพในด้านแนวคิดทางธุรกิจที่ได้
ร่ าเรียนกันมาเข้ามาเสริมความเข้มแข็งให้กับชาวบ้านได้ด้วยใจอาสา 
จนเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในศักยภาพของตนที่เชื่อมโยง
เข้ากับชุมชน และนับเป็นก้าวแรกของแรงบันดาลใจที่ จะได้น า   
องค์ความรู้ในลักษณะเดียวกันนี้ไปศึกษาพัฒนาในพื้นที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 

 2. การศึกษาต้นทุนของสวนหอมเพื่อหาแนว
ทางการลดต้นทุน หมู่บ้านทาดอยครั่ง ต .ทาขุมเงิน    
อ.แม่ทา จ.ล าพูน  

เริ่มต้นจากการเข้าไปศึกษาขั้นตอนในการเพาะปลูกหอม
อย่างละเอียดและจากการพูดคุยสอบถามโดยละเอียดจากเกษตรกร 
จนได้ผลลัพธ์คือได้แนวทางในการลดต้นทุนในการปลูกหอมที่มี
ประสิทธิภาพโดยที่ชาวบ้านยอมรับในแนวทางของนักศึกษาที่ได้
ท าการศึกษาวิจัยออกมา 
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 3. การพัฒนาสื่อเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยใน
ตัวเองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองขอน ต .ป่าไผ่      
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  

สังเกตเห็นปัญหาของนักศึกษาในกลุ่มซึ่งเป็นคนในชุมชน 
และได้ทราบปัญหาที่คุณครูหนักใจมากที่สุดเกี่ยวกับนักเรียนใน
โรงเรียน คือ เรื่องวินัย ทีมวิจัยจึงริเริ่มพัฒนาสื่อและกิจกรรมที่
กระตุ้นการตระหนักในความส าคัญของการมีวินัยในตนเอง ซึ่ง
นักศึกษาค้นพบว่าควรมีความแตกต่างไปจากการปลูกฝังความมีวินัย
ผ่านการใช้อ านาจ ห้าม จับผิด หรือบังคับนักเรียนที่มักใช้กันอยู่เป็น
ส่วนใหญ่โดยทั่วไปและมักไม่เกิดผลส าเร็จ จึงพยายามหันมาใช้สื่อ
เพ่ือที่จะปลูกฝังความมีวินัยในตนเอง  

สื่อที่จัดท าแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ สื่อส่งเสริมการวาง
รองเท้าอย่างเป็นระเบียบ สื่อส่งเสริมการพูดไพเราะ สื่อส่งเสริมการ
ไหว้ ซึ่งเริ่มต้นจากการศึกษาเชิงประชากรของนักเรียนในโรงเรียน 
ลักษณะสังคมโดยรอบและภายในโรงเรียน พัฒนาสื่อ ได้ทดลองใช้ 
และประสบผลส าเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนใน
โรงเรียนและได้ส่งต่อให้คุณครูน าไปใช้ต่อยอด ภายหลังการท า
โครงการนักศึกษาคิดว่าสิ่งที่ได้ลงมือท าจะเป็นหน่ออ่อนเล็กๆ ที่จะ
เติบโตไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคต มีความ
ภูมิใจอย่างมากที่ได้กลับมาเป็นอาสาสมัครสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนบ้านเกิด 
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4. โครงการพัฒนาห้องสมุดเทศบาลกู่ค า  

เกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนใน
ชุมชนซึ่งถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้บริการของเด็กนักเรียน จึงได้ท าการ
ส ารวจและระดมความคิดเห็นจากนักเรียนจนได้แนวทางพัฒนา
ห้องสมุดในฝันของเด็กนักเรียนและชักชวนกันปรับปรุงห้องสมุด
ร่วมกันระหว่างกลุ่มนักศึกษากับนักเรียนโดยใช้ระบบที่สะดวกแก่
การใช้มากขึ้นและมีการอบรมการใช้ และจัดกิจกรรมกระตุ้นส่งเสริม
ให้หันมาใช้ห้องสมุดแก่นักเรียนในโรงเรียนไปพร้อมกัน  

  

5. การพัฒนาการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนบ้านแม่ตอกแดง   
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผ่านการใช้สื่อที่เกี่ยวกับ AEC  

จากปัญหาที่โรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวเขา 
โดยมีนักศึกษาในกลุ่มที่เป็นคนในพ้ืนที่จึงมีความเข้าใจในปัญหาของ
โรงเรียนในชุมชน ที่นักเรียนมีปัญหาในการใช้ภาษาไทยเนื่องจาก
ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาพูดประจ าเผ่าของตนเองเป็นหลักดังนั้นจึงได้
เข้าไปสนับสนุนการสอนภาษาไทยให้แก่โรงเรียนร่วมกับคุณครูโดย
พัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยมุ่งเน้นสอนภาษาไทย
ผ่านเนื้อหาเกี่ยวกับ AEC เนื่องจากเล็งเห็นร่วมกันว่าเนื้อหาของ 
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AEC เป็นการเปิดกว้างทางอัตลักษณ์ของคนในภูมิภาคที่มีความ
หลากหลายและพยายามที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเคารพกันและกัน โดย
เนื้อหาเก่ียวกับ AEC มีส่วนช่วยดึงดูดให้น้องๆ นักเรียนมีความสนใจ
ที่จะเรียนภาษาไทยกันมากขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของตัวเด็กเองและต่อชุมชนต่อไปในอนาคต 

  

6. การศึกษาปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการเรียน  
กวดวิชาในนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กรณีศึกษา
โรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดเชียงใหม่  

ศึกษาโรงเรียนกวดวิชาในตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีอัตราการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และค้นพบว่าเด็กนักเรียนที่ไปกวดวิชานั้นมี
ผลการเรียนที่ดีขึ้น มีสังคมที่กว้างขึ้น แต่ก็ได้ไปกินเวลาส่วนตัวของ
เด็กนักเรียนให้ลดลงไปแทนที่จะได้ ใช้ เวลาให้สมกับวัยเ พ่ือ
ตอบสนองทักษะชีวิตอ่ืนๆ นอกเหนือจากการสอบ และยังท าให้
ค่าใช้จ่ายของครอบครัวสูงขึ้น จุดนี้เป็นจุดที่นักศึกษามีความเป็น
ห่วงจึงได้พยายามเก็บข้อมูลเพ่ือมาน าเสนอและขอให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันค้นหาแนวทางด าเนินการกันต่อไป  
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7. โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดินปั้นจาก
เปลือกล าใย หมู่บ้านริมเมืองเหนือ ต.หนองช้างคืน     
อ.เมือง จ.ล าพูน  

น าทักษะที่นักศึกษาเคยเรียนในห้องเรียนไปพัฒนา
นวัตกรรมศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้านของชุมชนร่วมกับชาวบ้าน โดยเริ่ม
ลงมือพัฒนาร่วมกันตั้งแต่ในด้านการผลิต การจัดจ าหน่ายและด้าน
การตลาด ท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จเป็นที่ประทับใจของ
ชาวบ้าน จนเกิดการต่อยอดเป็นสินค้าที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาอาชีพ
ของชุมชนในระยะยาว 

  

8. การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายในหนึ่งเดือน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 
ภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  

จากการศึกษาท าให้พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมสูงขึ้นกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นอย่างมาก โดยสาเหตุหลักมา
จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าแฟชั่นต่างๆ ที่เพ่ิมข้ึนตามค่านิยมบริโภค
นิยมที่นักศึกษารับมาตลอดระยะเวลาในการเรียน นักศึกษาคาดหวัง
ว่าข้อค้นพบดังกล่าวจะน าไปสู่การรณรงค์เรื่องการจับจ่ายใช้สอย
อย่างรู้คุณค่าของเงินมากยิ่งขึ้นในหมู่นักศึกษา 
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9. แนวทางการพัฒนาสุขภาวะ ในนัก เรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

สมาชิกในกลุ่มมีมุมมองว่าส่วนส าคัญที่จะน าไปสู่ปัญหา
ต่างๆ ที่พบเห็นได้สังคมไทยคือปัญหาที่คนในสังคมขาดความใส่ใจ
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะ กลุ่มนักศึกษาจึงคิดที่จะเริ่มต้นพัฒนาและ
ปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะให้แก่เด็กๆ โดยได้เข้า
ไปจัดกิจกรรม สร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียนดังกล่าว และ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กๆ เอง 
นอกเหนือจากผลลัพธ์ของตัวโครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวแล้ว กลุ่ม
นักศึกษายังเกิดความประทับใจในผลที่ได้รับกลับมาคือความ
สนุกสนานที่ได้ท างานเป็นทีมอย่างเข้มข้นและความภาคภูมิใจของ
นักศึกษาที่ได้ลงมือท า 
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10. โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ าก า ร จั ด ก า ร ข ย ะ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมของตลาดสดชุมชนบ้านท่าเดื่อสู่ตลาดสด
ชุมชนวัดบ้านท่อ  

นักศึกษากับชุมชนร่วมกันศึกษาระบบการจัดการขยะและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ได้แนวทางในการด าเนินการพัฒนาตลาดให้ได้
มาตรฐานต่อไป โดยเน้นความร่วมมือระหว่างชาวชุมชนและ
บุคคลภายนอก 

  

11. แนวทางการสร้างระบบบัญชีน้ าประปาหมู่บ้าน
บ้านเบ้อ ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่  

ทีมวิจัยนักศึกษาได้ประสานงานกับชุมชน และใช้วิชาชีพที่
ได้ร่ าเรียนมาพัฒนาระบบบัญชีน้ าประปาของหมู่บ้านที่มีปัญหามา
แต่เดิม เนื่องจากประธานกลุ่มน้ าประปาชุมชนยังไม่มีทักษะดังกล่าว 
นักศึกษากลุ่มนี้สะท้อนความรู้สึกหลังสิ้นสุดโครงการศึกษาวิจัยว่า
พวกตนสามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองมาแก้ปัญหาให้กับชุมชน
ได้ไม่ยาก สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาไม่ใช่ตัวเงินจากนายจ้าง แต่เป็น
ความภาคภูมิใจที่ได้ท าประโยชน์ หากรู้จักที่จะสังเกตชุมชน และ
กล้าที่จะเสนอตัวเข้าไปร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน 
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 12. โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนากิจกรรม
จิตอาสาของเยาวชนในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้าน
เชียงใหม่  

กลุ่มนักศึกษาชักชวนให้เยาวชนในสถานสงเคราะห์ออกมา
ท ากิจกรรมจิตอาสาร่วมกันหลายๆ อย่าง เช่น ท าความสะอาดวัด 
แบ่งปันกับคนตาบอด และออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาล โดย
กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ศูนย์เห็นความส าคัญและเห็นศักยภาพของ
เยาวชนด้วย กิจกรรมนี้ จากเดิมที่มีความคาดหวังไม่มากนักในการ
ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในศูนย์ แต่กลับได้รับการตอบรับ
อย่างมากมายจากเยาวชน โดยที่เยาวชนเองรู้สึกประทับใจที่มีพ่ีๆ
เล็งเห็นคุณค่าในตัวของพวกเขา ส าหรับนักศึกษาทุกคนในกลุ่ม   
การได้ท าโครงการนี้นับเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนความคิดของพวก
เขาไปโดยสิ้นเชิง รู้สึกว่าคนทุกๆ คนหรือเยาวชนต่างก็มีศักยภาพที่
จะท าสิ่งดีๆ ขอเพียงได้รับโอกาสเท่านั้น ดังนั้นในท้ายที่สุดนักศึกษา
จึงได้อาสาที่จะพยายามต่อยอดโครงการนี้และขยายการท ากิจกรรม
ลักษณะนี้ไปยังศูนย์เยาวชนในที่อ่ืนๆ อีกด้วย 
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 13. โครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมการสืบทอด
ประเพณีปีใหม่ม้งบ้านแม่สาน้อย ต .โป่งแยง อ .แม่ริม    
จ.เชียงใหม่  

โครงการนี้เป็นการศึกษาในเชิงประเพณีวัฒนธรรม โดยมี
สมาชิกในกลุ่มคนหนึ่งที่เป็นชาวม้งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ม้งใน
ทุกๆ ปี และได้ตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งเวลาผ่านไป ความหมายของ
พิธีกรรมต่างๆ ที่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังคงไว้นั้น คนรุ่นใหม่ๆ เริ่มไม่เข้าใจ
ความหมายและให้ความส าคัญน้อยลง นักศึกษาจึงต้องการที่จะ
ท าการศึกษาอย่างละเ อียดเ พ่ือค้นหาแนวทางที่จะสืบ ทอด
ความหมายและรูปแบบของประเพณีปีใหม่ม้งไม่ให้เลือนหายไป 
นักศึกษาในทีมวิจัยคนอ่ืนๆ ที่ไม่ได้เป็นชาวม้งเดิมทีก็ไม่ได้มีความ
กระตือรือร้นมากนัก เพราะไม่เห็นความส าคัญ แต่เมื่อได้เข้าร่วมใน
พิธีกรรมและได้ไปท าการศึกษากับชาวบ้านในพ้ืนที่จริงก็เกิดความ
ประทับใจอย่างมาก รู้สึกเอาใจใส่และหวงแหนประเพณีอันเป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่น และยังร่วมมือกันท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้และเกิดความประทับใจอีกด้วย 
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1 4 .  โ ค ร ง ก า รพั ฒ น าห้ อ ง สมุ ด โ ร ง เ รี ย น         
บ้านพระนอน จ.เชียงใหม่  

โครงการนี้ เป็นการระดมความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร
โรงเรียน บรรณารักษ์ และเด็กนักเรียนในโรงเรียน จนได้ห้องสมุดที่
ทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กๆ ใช้กันเป็นจ านวนมาก 

 

 15. โครงการศึกษาการพัฒนาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาลานจอดรถสมชนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่  

ปัญหาที่จอดรถไม่ เ พียงพอ สร้างความล าบากให้แก่
นักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ
ขาดระเบียบวินัยของผู้ใช้ลานเอง และลานจอดรถขาดผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่ที่จะด าเนินการปรับปรุงแก้ไข มีเพียงเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยและท าความสะอาดเท่านั้น เมื่อศึกษาแล้วจึงจัดท าสื่อ   วีดิ
ทัศน์แล้วน าไปเผยแพร่เพ่ือให้นักศึกษาที่ใช้ลานจอดรถมีความรู้สึก
ร่วมรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและผู้บริหารเห็นปัญหาและเร่งแก้ไข
ต่อไป 
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 16. แ นวท า ง ใ นก ารลู ก จิ ต ส า นึ ก ผ่ า นก าร
รับผิดชอบแปลงผักสวนครัว โรงเรียนวัดหนองหล่ม    
จ.ล าพูน  

กลุ่มนักศึกษาอาสาเข้าไปช่วยคุณครูสร้างจิตส านึก     ความ
รับผิดชอบให้แก่เด็กๆ จากการท ากิจกรรมปลูกฝัก โดยเริ่มตั้งแต่
ขั้นตอนการฟ้ืนฟูแปลงผักโรงเรียนที่ถูกทิ้งร้างมานานเพราะขาดคน
รับผิดชอบด าเนินการ ทีมวิจัยจึงต้องการพัฒนาให้นักเรียนสามารถ
ร่วมมือกัน รับผิดชอบร่วมกัน และมุ่งหวังให้นักเรียนเรียนรู้ เรื่อง
ความรับผิดชอบมากขึ้นในระหว่างทางที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน และ
ผลลัพธ์ปลายทางก็คือการมีจิตส านึกที่จะติดตัวพวกเขาในยามที่ก้าว
ออกไปรับผิดชอบสังคมหรือชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

17. โครงการศึกษาการพัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับ
เด็กปฐมวัย กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าม่วง 
ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

เริ่มต้นจากการเข้าไปส ารวจศูนย์เด็กเล็กดังกล่าวแล้วพบว่า 
สื่อที่ใช้สร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ ในศูนย์มีความไม่เหมาะสมกับ
ช่วงวัยของเด็กๆ ภายในศูนย์ จึงได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท าการศึกษา
เพ่ือค้นหาสื่อที่เหมาะสม จากนั้นจึงผลิตสื่อที่เหมาะสมขึ้นมาและท า
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเด็กๆ โดยใช้สื่อดังกล่าว 
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18. โครงการศึกษาวิจัยแนวทางการจัดการ
กองทุนหมู่บ้านดอนชัย ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

จากการได้พูดคุยกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน พบว่า
ก าลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร ความถูกต้องของวิธีการจัดการ
กองทุน จึงได้ระดมสมองกันภายในกลุ่มพร้อมๆ กับไปปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กองทุนแล้วจึงน ามาออกแบบแบบฟอร์มเอกสารใหม่ทั้ งหมด 
จากนั้นจึงได้ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทดลองใช้จริง ซึ่ง
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี  การจั ดการบัญชี เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถน าไปขยายผลต่อและน าไประยุกต์
ใช้กับชุมชนหมู่บ้านอื่นได้อีกด้วย 

  

วิชา การพัฒนาองค์การ 
 

อีกตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้กลไกส่งเสริมจิตอาสา
ในรายวิชาเรียนก็คือ “วิชา การพัฒนาองค์การ” โดย คณาจารย์ 
มทร.ล้านนา กับ กลุ่มนวัตกรรมเยาวชนเพื่อสังคม (why i why) 
ได้ร่วมมือออกแบบกระบวนการเรียนรู้เช่นกัน แต่มีรูปแบบการ
ด าเนินการที่แตกต่างไปจากวิชาวิจัยและสถิติธุรกิจอย่างชัดเจน  
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ผู้สอนได้ปรับรูปแบบให้เข้ากับเนื้อหาและเป้าหมายหลัก
ของรายวิชาการพัฒนาองค์การ ที่ต้องการให้นักศึกษาสามารถ     
ท าความเข้าใจและประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ให้กับชุมชนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่ที่แต่ละกลุ่มได้เลือกที่จะเข้าไปท าการศึกษาเป็นหลัก ไม่ได้
เป็นการเข้าไปลงมือพัฒนาในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ เนื่องจาก
เงื่อนไขของรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาทางทฤษฎีที่นักศึกษาจะต้องท าความ
เข้าใจในรายวิชาดังกล่าวมีค่อนข้างมาก จึงใช้ความเข้มข้นในการ
ประยุกต์กลไกส่งเสริมจิตอาสาเข้าไปในในตัวรายวิชาไม่มากเท่ากับ
การประยุกตใ์นรายวิชาวิจัยและสถิติธุรกิจ  

 จากเงื่อนไขข้างต้นทางอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาการพัฒนา
องค์การกับองค์กรภาคสังคมที่เข้ามาหนุนเสริม (กลุ่ม why i why) 
จึงได้ร่วมกันออกแบบกระบวนการเรียนการสอนให้สอดรับกับบริบท

หลักๆ ของรายวิชาอันได้แก่ การศึกษาบริบทชุมชน การ

ทบทวนเพื่อหาแนวทางเปลี่ยนแปลงชุมชนและสร้างแผน  
กลยุทธ์เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนในอนาคตได้  
กระบวนการการเรียนการสอนในวิชาการพัฒนาองค์การจึงเริ่มต้นที่
การเน้นกิจกรรมในชั้นเรียนที่ให้แรงบันดาลใจจากการวิเคราะห์
ปัญหาใกล้ตัวแล้วเสริมด้วยการน าเสนอตัวอย่างของความพยายาม
แก้ไขปัญหาของเยาวชนที่ท าโครงการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดให้แรงบันดาลใจในเบื้องต้น จากนั้นจึงใช้กิจกรรม
ส าหรับการพัฒนาแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ เน้นเ พ่ิมพูน
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ศักยภาพในการเข้าใจตนเอง-เข้าใจผู้อ่ืน และเมื่อนักศึกษาได้ไป
ศึกษาชุมชนพ้ืนที่เป้าหมายแล้วจึงได้ใช้กระบวนการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต่อไป เพ่ือให้นักศึกษามีความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองที่จะริเริ่มท าความเข้าใจและได้ร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหาในชุมชน เพียงแค่เริ่มสังเกตเรียนรู้  เชื่อมั่นใน
ศักยภาพตนเองและชุมชนจนเกิดจิตอาสาที่อยากลงมือหาทาง
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน 
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ภาพรวมของการติดตั้งกลไกส่งเสริมจิตอาสารายวิชาเรียนตาม

รูปแบบ YIM Model นั้น จะเห็นได้ว่ากระบวนการท างานจะ
เริ่มต้นจาก… 

การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยสอดแทรกการเพิ่มพูน
ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมจิตอาสาให้แก่

ผู้เรียน 
 

ช่วยค้นหาและให้ค าแนะน าประเด็นต่างๆ ที่ผู้เรียนหยิบยก 
ขึ้นมาศึกษา จนได้โครงการที่ผ่านการเลือกสรร 

 
แต่ละโครงการจะได้รับการสนับสนุนให้ท าโครงการจริง  

(ที่มีความเข้มข้นมากน้อยตามแต่เงื่อนไขของแต่ละรายวิชา) 
 

มีพี่เลี้ยง / ที่ปรึกษา 
 

มีกิจกรรมสนับสนุนการท างาน ได้แก่  
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มพูนทักษะ  

เน้นการเข้าใจตนเองและผู้อื่น  
การติดตามหนุนเสริมโครงการ 

 
การถอดบทเรียนและประเมินผลส าหรับทุกโครงการ 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผิดชอบโครงการ สามารถ

ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างผลกระทบต่อ
สังคมตามเป้าหมายที่วางไว้  


