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จิตอาสา คือ ..........

พระไพศาล  วิสาโล

จิตที่กว้างใหญ่มุง่หมายเข้าช่วยเหลือผู้อื่น



จิตอาสาคือ?

“...จิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา 
เพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบ
เห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกดิขึ้นกับผูค้น 
เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ท้าความดีและเห็นน้้าตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม 
เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี ” 

   

                                      พระไพศาล วิสาโล



ความหมายของ “จิตอาสา”

• การเลือกกระท าสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรท าและเป็น
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นเงินทอง 
และการกระท านี้ไม่ใช่ภาระงานที่ต้องท าตามหน้าที่

1. เลือกที่จะท า 

2. รู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม

3. ไม่หวังเงินทองตอบแทน

4. ไม่ใช่หน้าที่ในงานประจ าที่ต้องท า



การให้ Giving

แบ่งปัน Sharingเอื้ออาทร/ใส่ใจ Caring



การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสา

• S= Spirit (มีใจ)
• U= Understanding (เข้าใจ)
• P= Purpose (มีเป้าประสงค)์
• P= Participation (มีส่วนร่วม)
• A= Active (ตื่นตัว)
• R= Realistic (เกิดข้ึนได้จริง)
• A= Activities (ก่อเกิดกิจกรรม)
• T= Trust/Team (ความเชื่อม่ันไว้วางใจ/ทีมงาน)
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 โมเดลของ   ศุภรัตน์



“ประโยชน์ของการมีจิตอาสาคือ 
การได้ช่วยเหลือผู้อื่นและตัวของ
ท่านเอง”



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากจอส.

• ก่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ครูกับนักเรียน 
นักเรียนกับนกัเรียน และครูกับผู้ปกครอง

• มีการพัฒนาทักษะผู้น้าของเด็กนักเรียน
• เกิดเครือข่ายสูงการท้างานระหว่างโรงเรียนด้วยกัน และโรงเรียนกับ

องค์กรอ่ืน ๆ 

“สุขภาวะของโรงเรียนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาวะของชุมชน”



วงจรการพัฒนาอาสาสมัคร

ประชาสัมพันธ์และ
คัดเลือกอาสาสมัคร

จัดฝึกอบรม



องค์ประกอบความส าเร็จ

Passion
(ความรักที่จะท า)

Purpose 

(เป้าประสงค)์

Perseverance

(ความเพียร)



องค์ประกอบความส าเร็จของงานจิตอาสา

 โครงสร้างขององค์กรก่อเกิดการรูปแบบท างาน

 ความจริงใจที่ช่วยเหลือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ

 เป้าหมายร่วมกันของพวกเราก่อเกิดความเข้มแข็ง

 ทักษะการท างานเป็นทีมจะหลอมรวมพลังสู่
ความส าเร็จ



การเริ่มต้นมีส่วนรว่มในกิจกรรมจิตอาสา

•ค้นหาว่าเราชอบอะไร .....ทา่นควรท้าในสิ่งที่ท่านชอบ
•ค้นหาว่าโรงเรียน/ชุมชน/สังคม มีปัญหาอะไรที่ควรต้องได้รับการแกไ้ข
•จับคู่ระหว่างความชอบกับสิ่งท่ีควรท า
•ใครเป็นต้นแบบแรงบันดาลใจ.. ดูแบบอย่างของเขา
•ให้ความส้าคัญกับเร่ืองจิตอาสา จะช่วยให้ท่านรู้สึกว่าท่านมีเวลากับสิ่งนี้
•ลงมือท้าทันที (ททท)

“ความส าเร็จจะเปน็สิ่งที่หอมหวลที่สุดเมื่อมันได้มีการแบ่งปนัออกไป”  – Howard 

Schultz, Chairman and CEO of  Starbucks



ค้าจ้ากัดความของการด้าเนินงานจิตอาสาในโรงเรียน

„ความพยายามของโรงเรียนในการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เด็ก
นักเรียนมีพฤติกรรมจิตอาสาใน
บ้าน,โรงเรียน, ชุมชน และสังคม‟



>กิจกรรมที่ท้าได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ
>สามารถท้าได้เป็นทีม
>เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ
>สิ่งที่ท้าไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของโรงเรียน
>ควรเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มทักษะของเด็กนักเรียน
สิ่งที่ท้ามีความสมเหตุสมผล
เป็นส่ิงที่เด็กนักเรียนสนใจจะท้าด้วย

ข้อคิดที่โรงเรียนควรค านึงถึงในการส่งเสริมเรื่องจิตอาสา



เป็นส่วนหลักที่ส้าคัญของยุทธศาสตร์ไทยเข้มแข็ง
เป็นประโยชน์ต่อตัวเด็กนักเรียนเอง (เป็นเด็กดีมี
คุณธรรม พัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น ความเป็นผู้น้า ฯลฯ)
โรงเรียนเป็นกลไกสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
ด้วยการบ่มเพาะจิตอาสาแก่อนาคตของชาติ
ฯลฯ

ท้าไมโรงเรียนต้องท้าโครงการจิตอาสา 



> ขาดความจริงจังในการด้าเนนิการ
> กระทา้ในส่ิงที่ไม่จ้าเป็นต้องทา้
> ต้องการผู้ที่มีทักษะความสามารถสูงมาก
> แผนงานขาดความยดืหยุ่น

อุปสรรคที่มักเกิดขึน้



Planning

การวางแผน



Volunteering Project

Development

การพัฒนาโครงการจิตอาสา



Management

การบริหารจัดการ



Evaluation

การประเมินผล



วัตถุประสงค์ (Objectives)

Goal (เป้าหมาย) :
ผลดีที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Outcome (ผลลัพท)์:
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ

Output (ผลผลิต):
ศักยภาพที่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

Activities (กิจกรรม):
การกระท าที่จะก่อให้เกิดศักยภาพ/ เงื่อนไขที่พึงปรารถนา
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แนวคิดในการออกแบบโครงการจิตอาสา

•Discovery

•Dream

•Design

•Delivery

หลักการ 4 D



Discovery

• การค้นหาว่าปัญหา/ สถานการณ์คืออะไร
• สาเหตุของปัญหา
• สภาพปัญหา
• ความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา



Dream

• ความฝัน/ ความปรารถนา ต่อสถานการณ์ในอนาคต

• สิ่งที่อยากให้เกิดข้ึน

• เป้าหมาย (Goal)

• เป็นสิ่งที่สวยงาม



Design

• การออกแบบสิ่งที่ควรท้า
• แนวทางการท้างาน
• แผนการท้างาน
• รูปแบบวิธีการท้างาน



Delivery

• การลงมือปฏิบัติ
• การด้าเนินกิจกรรม
• ช่วยกันท้า
• ส่งต่อให้คนอื่นช่วยท้า
• หาคนที่มีศกัยภาพมาช่วยท้า
• หาการสนับสนุนการท้างาน



การเขียนกิจกรรมภายใต้
โครงการ

“โรงเรียนของเรา”
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ควรเขียนให้ครบถ้วนตามกระบวนการพัฒนา
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

รับทราบความต้องการ
กับผู้มีส่วนได้เสียใน

ชุมชน

ก าหนดกลยุทธ์

จัดท าแผนปฏิบัติงาน

สร้างจิตอาสาจาก
บุคคลากรภายใน

ประชาสัมพันธ์โครงการ

รายงานผล



ตารางกิจกรรม/ตัวชี้วดัและการจัดเก็บข้อมูล

กิจกรรม

ข้อมูล และเครื่องมือในการเก็บข้อมลู

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

ข้อมูล/ตัวชี้วัด เครื่องมือ ข้อมูลตัวชี้วัด เครื่องมือ 

การฝึกอบรม จ้านวนผู้เข้าอบรม 
จ้านวนกิจกรรม

ใบลงทะเบียน
ใบบันทึกการท้างาน

ระดับความพึงพอใจ
ระดับความเข้าใจ ทัศนคติของผู้
เข้าอบรม 

Feedback Evaluation
Pre-Post Test
Interview

การจัดประชุม จ้านวนผู้เข้าอบรม ใบลงทะเบียน ระดับขความพึงพอใจ
ระดับความเข้าใจ 

Feedback Evaluation
Minute Meeting

การเยี่ยมพื้นที่ จ้านวนการเดินทาง รายงานการเดินทาง ระดับของการด้าเนินงาน
โครงการ
ระดับของการพัฒนาด้านการ
ด้าเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสีย

Observation
Focus Group

PR จ้านวนสื่อประชาสัมพันธ์
จ้านวนหน้า / พื้นที่ 
ค่า airtime

การเก็บข้อมูลทุติยภูมิตาม
แหล่งข้อมูลต่างๆ

พฤติกรรมของผู้รับสาร
ความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรม

Questionnaire

การให้ค้าปรึกษา จ้านวนการให้ค้าปรึกษา บันทึกการให้ค้าปรึกษา Customer’s Satisfaction Feedback Evaluation
Interview



โครงการ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

การแก้ไข

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

การประเมินและวัดผลส าเร็จ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

ปัญหา
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

รูปแบบการน าเสนอโครงการรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

กิจกรรม
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


