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โดย อรรจน์ สีหะอาํไพ

รองประธานมูลนิธิจิตอิ�มบุญบารมี 

วิทยากรสภากาชาดไทย

การจัดการเรียนการสอน
เพื�อเสริมสร้างคุณลกัษณะจิตอาสา
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อนาคตคนรุ่นใหม่(จากผลการวิจยั)

• ความรูท้างภาษาองักฤษ/คณติศาสตรจ์ะลดลง

• แนวโนม้จริยธรรมจะเสื)อมทรามลง  ขาดจติ
สาธารณะ

• ยอมรบัการแข่งขนัมากกว่าจะสรา้งความร่วมมือ

• ใชส้ทิธิของตนเองมากขึ/น อาจนาํไปสู่ความ
ขดัแยง้รนุแรงได ้
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อนาคตคนรุ่นใหม่
•  ชวิีตเต็มไปดว้ยความเสี)ยง (ชวีภาพ 

สิ)งแวดลอ้ม เทคโนโลย ีการเมือง การทหาร 

เศรษฐกจิ ตลาดการคา้เสร)ี

•  มีแนวโนม้เป็นปัจเจกชนนยิมมากขึ/น

จติอาสา- อาสาสมัคร
• "อาสาสมัคร" เป็นงานที�เกิดจากผู้ ที�มี จิตอาสา ซึ�งมีความหมาย

อย่างมาก กบัสงัคมส่วนรวม เป็นผู้ที�เอื +อเฟื+อ เสียสละ เวลา 
แรงกาย แรงใจ เพื�อช่วยเหลือผู้อื�น หรือ สังคมให้เกดิ 
ประโยชน์และความสุขมากขึ +น

•  การเป็น "อาสาสมัคร  ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ที�ทําให้
เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ�งที�เราควรทําทั 1งสิ 1น  
คนที�จะเป็นอาสาสมคัรได้นั 1น ไม่ได้จาํกัดที� วัย การศึกษา 
เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจํากดั ใดๆ ทั 1งสิ 1น หากแต่ต้องมี
จิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที�อยากจะช่วยเหลือผู้ อื�น หรือสงัคม 
เท่านั 1น
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จติสาธารณะ (Public Mind) 
• จิตสาธารณะ (Public Mind) 

จิตใจที�เห็นผู้ อื�น ไมเ่พียงแตต่วัเราเอง เราอาจจะยื�นมือออกไปทําอะไรให้ได้
บ้าง เสียสละอะไรได้บ้าง ชว่ยเหลืออะไรได้บ้าง แบบเพื�อนช่วยเหลอืซึ�งกัน

และกันไม่ใช่ผู้เหนือกว่า มีนํ +าใจแก่กันและกันไม่นิ�งดูดายแบบที�เรื�องอะไรจะ
เกิดขึ 1นไมเ่กี�ยวกบัฉนัฉนัไมส่นใจ สามารถแสดงออกมาได้ในหลายรูปแบบ 
ทั 1งการให้รูปแบบตา่งๆ ตลอดจนการอาสาเพื�อชว่ยเหลือสงัคม

• จิตอาสา-อาสาสมัคร 
ผู้ที�สมัครใจทาํงานเพื�อประโยชน์แห่งประชาชนและสังคม โดยไม่
หวังผลตอบแทนเป็นเงนิ หรือสิ�งอื�นใด บุคคลที�อาสาเข้ามา
ช่วยเหลือสังคมด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื�อช่วยเหลือผู้อื�น 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ พัฒนาสังคม โดยไม่หวังสิ�งตอบแทน

ความหมายของจติสาธารณะ
• จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตสํานกึเพื�อสว่นรวม เพราะคํา

วา่ “สาธารณะ” คือ สิ�งที�มิได้เป็นของผู้หนึ�งผู้ใด จิตสาธารณะจงึเป็น
ความรู้สกึถึงการเป็นเจ้าของในสิ�งทีเป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที�ที�
จะดูแลและบาํรุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกันดูแลรักษา
สิ�งแวดล้อม โดยการไม่ทิ +ง ขยะลงในแหล่งนํ +า การดูแลรักษา
สาธารณะสมบัต ิเช่นโทรศัพท์สาธารณะ หลอดไฟที�ให้แสงสว่าง
ตามถนนหนทาง แม้แต่การประหยัดนํ +าประปา หรือไฟฟ้า ที�เป็นของ
สว่นรวม โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มคา่ตลอดจนช่วยดแูลรักษาให้ความ
ชว่ยเหลือผู้ทกุข์ได้ยาก หรือผู้ ที�ร้องขอความชว่ยเหลือเทา่ที�จะทําได้ 
ตลอดจนร่วมมือกระทําเพื�อให้เกิดปัญหาหรือช่วยกนัแก้ปัญหา แตต้่องไม่
ขดัตอ่กฎหมาย เพื�อรักษาประโยชน์สว่นร่วม
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• ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของจติสาํนึกทาง
สังคม หรือจติสาํนึกสาธารณะว่า  คือ การตระหนักรู้
และคาํนึงถงึส่วนรวมร่วมกัน หรือการคาํนึงถงึผู้อื�นที�
ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกัน 

• สาํนักงานคณะกรรมการวจัิยแห่งชาต ิได้ให้ความหมาย
ว่า การรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระและเข้าร่วมในเรื�องของ
ส่วนรวมที�เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาต ิ มีความสาํนึก
และยดึมั�นในระบบคุณธรรม และจริยธรรมที�ดีงาม 
ละอายต่อสิ�งผิด เน้นความ

แนวทางการสร้างจติสาธารณะ  
1. สร้างวินัยในตนเอง 

2. ให้ความสาํคัญต่อสิ�งแวดล้อม

3. ตระหนักถงึปัญหาและผลกระทบที�เกดิ
ขึ +นกับสังคม

4. ยดึหลักธรรมในการดาํเนินชีวติ 

http://nounlaor123.exteen.com/20090407/entry
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จิตสาธารณะเพือส่วนรวม   
1. โดยการกระทาํของตนเอง ต้องมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความ
เสียหายต่อส่วนรวม           

2. มีบทบาทช่วยสังคมในการรักษาประโยชน์ของ
ส่วนรวม เพื�อแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ�งถือว่า
เป็นความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

http://nounlaor123.exteen.com/20090407/entry

ความรับผดิชอบต่อตนเอง 
• จิตสาํนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง นับว่าเป็นพื +นฐานต่อความ

รับผิดชอบ ต่อสังคม ตัวอย่างความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองดังนี +
        1. ตั +งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้
        2. รู้จักการออกกาํลังกายเพื�อสุขภาพให้แข็งแรงสมบรูณ์
        3. มีความประหยัดรู้จักความพอดี
        4. ประพฤตติัวให้เหมาะสม ละเว้นการกระทาํที�ก่อให้เกิด
ความเสื�อมเสีย
        5. ทาํงานที�รับมอบหมายให้สาํเร็จ
        6. มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพึ�งพาตนเองได้

http://mos.e-tech.ac.th/mdec/learning/s1301/unit08.html
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ความรับผดิชอบต่อสังคม
•  เป็นการช่วยเหลอืสังคม ไม่ทาํให้ผู้อื�นหรือสังคมเดอืดร้อนได้รับความ เสียหาย

เช่น 
       1. มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เชื�อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน 
ไม่ทาํให้พ่อแม่เสียใจ
       2. มีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ เช่น ตั +งใจเล่าเรียน เชื�อฟัง
คาํสั�งสอนของครูอาจารย์
ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ช่วยรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน
       3. มีความรับผิดชอบต่อบุคคลอื�นเช่นให้ความช่วยเหลอืให้คาํแนะนําไม่
เอาเปรียบเคารพสิทธิซึ�งกนัและกัน
       4. มีความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง เช่น ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคม ปฏิบัติตามกฎหมาย รักษา
สมบัติของส่วนรวม ให้ความร่วมมือต่อสังคมในฐานะพลเมืองดี ให้ความ
ช่วยเหลือ http://mos.etech.ac.th/mdec/learning/s1301/unit08.html

ตวัอย่างหลกัธรรมทางศาสนาที�เกี�ยวข้องกบัตนเอง
เพื�อจติอาสา

• พระพุทธศาสนาหลกัคําสอนในการช่วยเหลือ หรือพึ�งพาตนเอง 
ที�พทุธศาสนิกชนได้ยินจากพทุธสภุาษิตอยู่เสมอ คือ อตัตาหิ 
อตัตโน นาโถ หรือตนเป็นที�พึ�งแห่งตน

• คริสต์ศาสนาหลกัคําสอนในศาสนาคริสต์ คือ ต้องรู้จกัช่วยเหลือ
ตนเองก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยท่าน

• ศาสนาอิสลาม หลกัคําสอนจะคล้ายกบัคริสต์ศาสนา ก็คือ ให้
รู้จกัช่วยตนเอง และรู้จกัเปลี�ยนแปลงตนเองไปในทางที�ดีเสียก่อน
แล้วพระเจ้าจะช่วยท่าน 
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พรหมวหิาร 4 เพื�อจติอาสา พฒันาชาตไิทย

• เมตตา : ความรัก ความปรารถนาดีให้ผู้อื�น     
มีความสุข 

• กรุณา : ความสงสาร เหน็ใจ ปรารถนาให้
ผู้อื�นพ้นทุกข์ 

• มุทติา : ยนิดีเมื�อผู้อื�นมีสุข 

• อุเบกขา : วางเฉยไม่ลาํเอียง 

สังควตัถุ 4กบัการเพิ�มพลงัจติประกอบด้วย 

• ทาน : การให้ เอื +อเฟื+อ เผื�อแผ่ 

• ปิยวาจา : กล่าวด้วยวาจาที�ซาบซึ +ง สุภาพ
อ่อนหวาน 

• อัตถจริยา : ทาํดี ประพฤตดิี เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและผู้อื�น

• สมานัตตตา : ทาํตัวเสมอต้น เสมอปลาย
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นอกจากนี. อาสาสมคัรหรือผู้มจิีตอาสา 
ควรจะต้องมกีารสื�อสารที�ด ีกล่าวคอื มมีโนกรรม 

คดิด ีคดิทางบวก : Positive thinking

มวีจีกรรม (ปิยวาจา) 
ฝึกขอบคุณ ฝึกแสดงความยนิด ีฝึกให้กาํลงัใจ 

ฝึกชื�นชมผู้ที�มจิีตอาสา หรือจิตสาธารณะ

ขอบคุณข้อมูลอ้างองิ จากบทความ สร้างจิตสํานึกให้ "อาสาสมัคร กศน." 
โดย จารุณี แก้วประภา กศน.เมืองพะเยา

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื�อพฒันาจิตอาสา

•  การจดัการเรียนรู้เพื�อพฒันาจิตอาสาสามารถทําได้ทกุช่วงวยั 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งวยัเด็กทีเป็นวยัแห่งการเรียนรู้ ผู้สอน เป็น
หวัใจสําคญัในการปลกูฝังคณุลกัษณะจิตอาสาที�สามารถพฒันา
พร้อมกนั สําหรับแนวทางการเรียนรู้จําเป็นนําองค์ความรู้เชิง
ทฤษฎีมาปรับประยกุต์ให้มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียนในปัจจบุนั 
เริ�มจากตวัผู้สอนเองที�จะต้องเป็นแบบอย่างที�ดีและค่อยๆ ขยาย
ไปสู่การพฒันาผู้ เรียน และโดยเฉพาะอย่างยิ�งต้องพฒันาไปให้
ถึงระบบคิดของผู้ เรียนมากกว่าการให้ทํากิจกรรมโดยปราศจาก
ความคิด
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื�อพฒันาจิตอาสา

• อย่างไรก็ตามต้องถือเป็นหลกัการว่าการพฒันาจิตอาสา
สามารถสอดแทรกได้ในทกุกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การ
ช่วยเหลือเพื�อนที�ทําการบ้านไมไ่ด้ก็เป็นจติอาสาชนิดหนึ�ง 
หรือการประหยดันํ 1า ไฟฟ้า การจดัทําโครงการจติอาสาที�
ออกไปนอกโรงเรียนเป็นรูปแบบหนึ�งของการพฒันา
เท่านั 1น แต่การพฒันาที�ยั�งยืนจะต้องเชื�อมโยงเข้าวิถีชีวิต
ของผู้ เรียนในแตล่ะชมุชนท้องถิ�น แนวทางการจดัการ
เรียนรู้เพื�อพฒันาจติอาสามีดงันี 1

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื�อพฒันาจิตอาสา

• 1. การเป็นตวัแบบที�ทางด้านจิตอาสาอย่างสมํ�าเสมอตามทฤษฎีเซลล์กระจก
เงา (mirrorneuron theory) เมื�อผู้สอนแสดงพฤติกรรมใดๆ 
ออกมาอย่างสมํ�าเสมอ แม้ไมต้่องสอนโดยวาจา แตเ่ป็นการสอนโดยการ
กระทํา ผู้ เรียนจะมีแนวโน้มแสดงพฤติกรรมนั 1นด้วย การพฒันาลกัษณะนี 1
เป็นการให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้โดยกระบวนการซมึซบั การสงัเกต การ
เลียนแบบพฤติกรรม แตค่วรใช้ควบคูก่บัการสะท้อนผลตนเอง 
(reflection) ในข้อ 5 ด้วย

• 2.การจดัการเรียนรู้ต้องผ่านกระบวนการการปฏิบติั (action 
learning) โดยการให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบติักิจกรรมจิตอาสาตามความ
เหมาะสมด้วยตนเอง โดยไมจํ่าเป็นต้องจดัทําเป็นโครงการเฉพาะกิจขึ 1น แต่
ควรบรูณาการไปในทกุกิจกรรมการเรียนรู้และที�สาํคญัจะต้องมีการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ผลการปฏิบติัตอ่เพื�อนและผู้สอน
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แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื�อพฒันาจิตอาสา

• 3. การสร้างบรรยากาศที�กระตุ้นการเรียนรู้จิตอาสา โดยทําให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้สกึร่วม(Empathy) ความเห็นอกเห็นใจ เอาใจผู้ อื�นมาใสใ่จ
ตนเอง เพื�อรับรู้ความรู้สกึ และตอบสนองโดยการแสดงพฤตกิรรมจิต
อาสาอยา่งถกูต้องเหมาะสม ทั 1งภาษาพดูและภาษากาย

• 4. มุง่เน้นการเรียนรู้เพื�อปรับเปลี�ยนความคิดและมมุมอง 
(Transformation of learning) ของผู้ เรียน ทําให้เห็นวา่
ผู้ เรียนแตล่ะคนมีศกัยภาพที�จะชว่ยเหลือผู้ อื�นและสงัคมส่วนรวมได้ ไม่
สําคญัวา่จะเรียนเก่งสอบได้คะแนนดีหรือไม ่การปรับเปลี�ยนความคดิ
และมมุมองดงักลา่วจะทําให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาจิตอาสาอยา่งยั�งยืน
และตอ่เนื�อง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื�อพฒันาจิตอาสา

• 5.การจดัการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสะท้อนตนเอง (self –

reflection) มุง่ให้เห็นความคดิและความรู้สกึของตนเองเมื�อได้
ชว่ยเหลือผู้ อื�นหรือทําประโยชน์ตอ่สว่นรวม รวมทั 1งการกําหนดแนวทาง
สําหรับพฒันาตนเองให้เป็นคนที�มีจิตอาสาตอ่ไป

• 6.ผู้สอนต้องสร้างความเข้าใจให้ชดัเจนวา่การมีจิตอาสานั 1นจะต้องไม่
เป็นการเบียดเบียน
ตนเองหรือบคุคลรอบข้างด้วยมิฉะนั 1นจะเกิดปัญหาอื�นๆ ตามมา สิ�งใดที�
เกินกําลงัที�เราจะทําได้เพียงคนเดียวต้องรู้จกัสร้างแนวร่วมหรือเครือขา่ย
มาชว่ยให้สําเร็จ
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หลกัการจดักจิกรรมจติอาสา
• กจิกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกจิกรรมที�

ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศักยภาพ โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสาํคัญทั +ง
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม จัดกจิกรรมโดยให้ผู้เรียน
คิดสร้างสรรค์ออกแบบกจิกรรมเพื�อสาธารณประโยชน์
อย่างหลากหลายรูปแบบ เพื�อแสดงถงึความรับผิดชอบต่อ
สังคมในลักษณะจติอาสา

•  จิตอาสาเป็นจิตที�กว้างใหญ่ไม่คบัแคบ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ อื�น รับฟังข่าวสารใหม่ๆ จากที�เคยรู้มา แสวงหาความรู้ใหม่อยู่
เสมอ ทําให้ทกุคนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัได้ เป็นสงัคมที�มี
การให้และแบ่งปัน คํานงึถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที�ตั 1ง
เคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้ อื�น การพฒันาต้องเริ�มตั 1งแต่วยัเด็ก 
โดยมีผู้สอนเป็นกลไกสําคญัของการพฒันา โดยเริ�มจากตวัผู้สอน
เองก่อนแล้วบรูณาการให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของผู้ เรียน 
สอดแทรกไปในทกุกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการพฒันามีความ
สมดลุระหว่างการคิดและการปฏิบตัิ ส่วนการประเมินผลมุ่งเน้น
การประเมินตามสภาพจริงและสะท้อนผลการประเมินสู่ผู้ เรียน
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วตัถุประสงค์ 
• เพื�อปลูกฝังและสร้างจิตสาํนึกให้แก่ผู้เรียนในการบาํเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวสถาบันการศึกษา ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาต ิ

• เพื�อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมเพื�อ
สังคมและสาธารณ ประโยชน์ตามความถนัดและความสนใจใน
ลักษณะอาสาสมัคร

• เพื�อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ 

• เพื�อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

ขอบข่าย
1. เป็นกระบวนการจัดกจิกรรมในลักษณะ
กจิกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ กจิกรรมอาสาพฒันา 
หรือกจิกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยผู้เรียน
2. ดาํเนินการด้วยตนเองในลักษณะอาสาสมัคร
เพื�อแสดงถงึความรับผิดชอบ ความดีงาม ความ
เสียสละต่อสังคม และมีจติสาธารณะ
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กจิกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์

1) เป็นกจิกรรมที�ผู้ปฏบิัติ
กจิกรรม ปฏบิัตด้ิวยความสมัครใจ
2)  เป็นกจิกรรมที�ทาํเพื�อผู้อื�น / สังคม
3) เป็นกจิกรรมที�ผู้เรียนคดิ / ออกแบบ
เอง

วธีิการจัดกจิกรรม
• การจัดกิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

ต้องเน้นให้ผู้เรียนร่วมกันวเิคราะห์กิจกรรม ร่วม
สาํรวจสภาพและปัญหา ร่วมวางแผนการจัด
กิจกรรม ร่วมปฏิบัตกิิจกรรม ร่วมสรุปและ
ประเมินผลการจัดกิจกรรม และร่วมรายงานผล
พร้อมทั +งเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมเพื�อสังคมและสาธารณประโยชน์
ควรจัดให้ผู้เรียนดาํเนินการตามกระบวนการ 
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กระบวนการ 5ขั�นตอน
กระบวนการ 5ขั +นตอน ดังนี + 

- ขั +นตอนที� 1 การสาํรวจเพื�อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาต่างๆทั +งภายใน
โรงเรียนและชุมชน

- ขั +นตอนที� 2 การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาต่างๆ และจัดลาํดับปัญหา
ตามความสาํคัญ จาํเป็นและเร่งด่วนจากมากไปหาน้อย      

- ขั +นตอนที� 3 วางแผน ออกแบบกิจกรรมและจัดทาํปฏิทนิการปฏิบัติกิจกรรม

- ขั +นตอนที� 4ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที�วางไว้

- ขั +นตอนที� 5 แลกเปลี�ยนเรียนรู้หลังจากเสร็จสิ +นการปฏิบัติกิจกรรมเพื�อถอด
บทเรียน

ถอดบทเรียน
- ถอดบทเรียนและสะท้อน ในประเดน็

ดังนี + คือ ผลที�เกดิกับผู้ปฎบิตักิจิกรรมและ
ผลที�เกดิแก่สังคมภายหลังจากการปฏบิตัิ
กจิกรรม จากนั+นนําไปสรุป รายงานและ
เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์การปฏบิตักิจิกรรม
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แนวทางการวดัและประเมินจติอาสา
• แนวทางการประเมินจิตอาสาต้องใช้การ

ประเมินตามสภาพจริง ที�เป็นการประเมิน
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ เรียน จาก
กระบวนการทํางาน และจากผลงาน โดยใช้
แหลง่ข้อมลูและวิธีการอย่างหลากหลาย และมี
ความสอดคล้องกบับริบทของการเรียนการสอน
               

แนวทางการวดัและประเมินจติอาสา
หลักการวัดและประเมินผลที�เสริมพลังตามสภาพจริง ๆคือ 

1) ใช้ผู้ประเมินหลายฝ่าย เช่น ผู้ เรียน เพื�อน ผู้สอน ผู้ เกี�ยวข้อง

2) ใช้วิธีการและเครื�องมือวดัหลายๆ ชนิด เช่น การสงัเกต การ
ปฏิบตัิ การทดสอบ การรายงานตนเอง 

3) ประเมินหลายๆ ครั 1งในแต่ละช่วงเวลาของการเรียนรู้ ได้แก่ ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน สิ 1นสดุ ติดตามผล และ

4) สะท้อนผลการประเมินสู่การพฒันาผู้ เรียน
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แนวทางการวดัและประเมินจติอาสา
• การวัดและประเมินผลจติอาสาผู้สอนควรให้ความสาํคัญ

กับการสะท้อนผลการประเมินให้มาก เพราะหวัใจของ
การประเมินไม่ได้อยู่ที�การตัดสินว่าผู้เรียนคนใดมีจติอาสา
หรือไม่มีจติอาสาหากแต่อยู่ที�การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในผล
การประเมินนั+นแล้วกาํหนดทศิทางการพัฒนาตนเองให้
เป็นบุคคลที�มีจติอาสา โดยอาศัยกระบวนการสะท้อนผล
การประเมินที�เป็นระบบ จนทาํให้เกดิจากการ
เปลี�ยนแปลงภายในตัวผู้เรียน

อาสาแปลประวัติค่ายกักกัน Aushwitz Concentration Camp ทปีระเทศโปแลนด์ 
เมื�อครั+งเดินทางไปประชุมท่องเที�ยวสหภาพยุโรป
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ขอให้มคีวามสุขกบัจติที�
เปี� ยมด้วยพลงัอาสา

ตลอดไป

ขอเป็นกาํลังใจ ขอขอบพระคุณและสวัสดคีรับ
อรรจน์ สีหะอาํไพ 08- 1629-9813 

Arthur-training@hotmail.com    
www.arthurtraining.com
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