
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาด3วยตนเอง (PBL) 

กระบวนวิชาการเรียนรู3ผ@านกิจกรรม 610102 ภาคเรียนที ่2 ปJการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ 

Before After จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ7านโป:งน7อย 

ชื่อสมาชิกกลุ@ม 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน@ง / หน3าที ่

1 นางสาวศิรประภา ดำแดงด ี  สมาชิก 

2 นางสาวศิริลักษณJ รอดด ี สมาชิก 

3 นางสาวศุภมาส บุญเชิด รองประธาน 

4 นางสาวศุภาพิชญJ พานิชกุล สมาชิก 

5 นางสาวศุภิสรา จิตวงคJ ประสานงาน 

6 นางสาวสโรชา กOอเกิด สมาชิก 

7 นายสันหณัฐ ศรีสุวรรณ ประธานโครงการ 

8 นางสาวสุปราณี บุญศรีนาค สมาชิก 

9 นางสาวสุปรียา ศิริจันทรJชื่น สมาชิก 

10 นางสาวสุรียJลักษณJ สิงคมณ ี ดำเนินเอกสาร 

11 นางสาวสุวรรณา ตาเร็ว เหรัญญิก 

12 นางสาวอภิชญา ครุธทุOง ดำเนินเอกสาร 

13 นางสาวอมรรัตนJ ศรีมูล ดำเนินเอกสาร 

14 นางสาวอรจิรา พรมฤทธิ ์ สมาชิก 

15 นางสาวอรุโณทัย หัตถกอง เหรัญญิก 

16 นางสาวอัชฌา พิสิษฐJกุล ประสานงาน 

17 นางสาวอัญชนา จันทรJสวOาง สมาชิก 

18 นางสาวอัฐฉรียา อินต\ะวิชัย สมาชิก 

19 นางสาวอาทิตยา คงเหลี่ยม สมาชิก 

20 นางสาวอาภัสสรา กลั่นเรือง สมาชิก 

21 นางสาวอินธิรา วัฒนวรวิทยJ สมาชิก 



ที่มาความสำคัญของโครงการ 

Smart Heart จิตอาสามุOงทำความดีตOอสังคม 

 จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ7านโป:งน7อยมุOงเน7นทำความดีตOอสังคม โดยมีการจัดตั้งจุดทิ้งขยะแบบแยกประเภท

ภายในวัดโป:งน7อยและทำความสะอาด เก็บขยะ และคัดแยกขยะบริเวณหมูOบ7านโป:งน7อยและภายในวัดโป:งน7อย อีก

ทั้งมีการเดินรณรงคJให7ความรู7เกี่ยวกับการทิ้งขยะและการคัดแยกขยะที่ถูกต7อง ณ ตลาดนัดที่เป`นศูนยJกลางของ

ชุมชนบ7านโป:งน7อย 

Smart Character การกล7าแสดงออกในที่ชุมชน 

 สมาชิกในกลุOมทุกคนรOวมมือกันเพื่อชOวยพัฒนาชุมชนบ7านโป:งน7อยโดยการแบOงกลุOมกันไปทำความสะอาด

ตามจุดตOางๆภายในชุมชน เชOน บริเวณรอบๆหมูOบ7านโป:งน7อย บริเวณภายในวัดโป:งน7อย และมีการเดินรณรงคJเพื่อ

อธิบายในความรู7แกOชาวบ7านในหมูOบ7านโป:งน7อย 

วัตถุประสงคh 

1. เพื่อให7ผู7ที่เข7ารOวมโครงการใชOเวลาวOางให7เกิดประโยชนJ 

2. เพื่อสร7างความสามัคคีให7เกิดในหมูOคณะ 

3. เพื่อเป`นการเผยแพรOความรู7การคัดแยกขยะที่ถูกต7อง 

วิธีการดำเนินงาน  

กิจกรรม วันที่เริ่มต3น-วันที่สิ้นสุด วิธีการดำเนินงาน 

ปรึกษาหารือรOวมกับสมาชิก 

ในกลุOม 

1 กันยายน 2562 – 1 กันยายน 2562 ปร ึกษาหาร ือร Oวมก ับสมาชิกในกลุOม

เก ี ่ยวก ับกำหนดหัวข 7อโครงการและ

กิจกรรมที่จะดำเนินตOอไป 

แบOงหน7าทีใ่นการดำเนินงาน 9 ตุลาคม 2562 – 12 ตุลาคม 2563 นัดหมายสมาชิกในกลุOมเพื่อแบOงหน7าที่ใน

การทำงานของแตOละคน 

เข7าพบอาจารยJที่ปรึกษา

ประจำกลุOม 

18 ตุลาคม 2562 – 18 ตุลาคม 2562 เข7าพบอาจารยJพี ่ปรึกษาเพื ่อรายงาน

ความก7าวหน7าของโครงการและเสนอ

โครงการให7แกOอาจารยJที่ปรึกษาพิจารณา 



เข7าพบอาจารยJที่ปรึกษา

ประจำกลุOม 

18 ธันวาคม 2562 – 18 ธันวาคม 2562 เข7าพบอาจารยJพี ่ปรึกษาเพื ่อรายงาน

ความก 7าวหน 7าของโครงการเพ ื ่อให7

อาจารยJที่ปรึกษาพิจารณา 

ซื้อของ ทำปoายให7คำแนะนำ 

เตรียมถังขยะ 

12 มกราคม 2563 – 13 มกราคม 2563 น ั ดสมาช ิ ก ในกล ุ O ม รวมต ั วก ั น เพื่ อ

เตรียมการ เชOน ทำปoายให7คำแนะนำการ

คัดแยกขยะ จัดทำเอกสารความก7าวหน7า 

ซื้อของที่จำเป`นต7องใช7ในกิจกรรม 
ทำความสะอาด ตามสถานที่ที่

ได7กำหนดไว7 

15 มกราคม 2563 – 15 มกราคม 2563 เริ่มกิจกรรมที่ได7วางแผนงานไว7 คือ ทำ

ความสะอาด เก็บและคัดแยกขยะ มอบ

ถังขยะให7แกOทางวัดโป:งน7อยรวมถึงการตั้ง

ถังขยะไว7บริเวณวัด เพื่อให7ชาวบ7านได7ทิ้ง

ขยะอยOางถูกต7อง 
ให7ความรู7เกี่ยวกับการแยก

ขยะ 

20 มกราคม 2563 – 20 มกราคม 2563 เดินให7ความรู7เกี ่ยวกับการทิ้งขยะ/แยก

ขยะ อยOางถูกต7องที่ตลาดนัดของชุมชน

บ7านโป:งน7อย 

ติดตามผลของการแยกขยะ 11มีนาคม 2563 - 11มีนาคม 2563  เข7าไปติดตามผลของการทิ้งขยะลงในถัง

ที่จัดเตรียมไว7ให7วOามีผลการทิ้งขยะ/แยก

ขยะเป`นอยOางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลที่ได3จาการดำเนินงาน 

1.เชิงปรมิาณ 

 

2.เชิงคุณภาพ 
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ผู้ เข้าร่วม(คน) กิจกรรม(ครั 5ง) ของที:ใช้ทํากิจกรรม(ชิ 5น) 
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ร้อยละ 

ผู้ เข้าร่วมมีความรู้มากขึ 5น ผู้ เข้าร่วมมีความพงึพอใจ ชาวบ้านมีการทิ 5งขยะที:ถกูต้อง 

วสัดอุปุกรณ์มีความเหมาะสม วนัเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 



สรุปผลของโครงการ 

 จากการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ7านโป:งน7อย สมาชิกทุกคนได7รOวมกันวางแผนและจัดเตรียม

อุปกรณJในการปฏิบัติงาน โดยพวกเราใช7เวลาวOางของแตOละคนในการแบOงกันทำงาน อีกทั้งกิจกรรมที่พวกเราไปทำ

ความสะอาดรอบ ๆ บริเวณณชุมชนบ7านโป:งน7อย จัดเตรียมจุดแยกขยะภายในวัดโป:งน7อย และเดินรณรงคJให7

ความรู7การคัดแยกขยะแกOชาวบ7านในชุมชนบ7านโป:งน7อย ทำให7สมาชิกทุกคนได7สื่อสารและการประสานงานรOวมกัน

เป`นผลให7สมาชิกทุกคนเกิดความสามัคคีกัน และได7ประสบการณJการทำงานเป`นกลุ Oมมากขึ ้น ซึ ่งตรงตาม

วัตถุประสงคJของโครงงานที่ได7ตั้งเปoาหมายไว7 ซึ่งหลังจากจบการปฏิบัติงานพวกเราได7ติดตามผลการปฏิบัติงานใน

ชุมชนบ7านโป:งน7อย เรื่องการแยกขยะ และการทิ้งขยะในที่ที่จัดเตรียมไว7ในบริเวณวัดโปรOงน7อยของคนในชุมชน 

พบวOาชาวบ7านในชุมชนได7ได7มีการแยกประเภทของขยะกOอนทิ้ง และใสOใจเรื่องการทิ้งขยะมากขึ้น 

ปpญหาที่พบ และข3อเสนอแนะ 

1.ได7มีการเปลี่ยนหัวข7อโครงการจากระดมทุนและเปลี่ยนขยะให7เป`นเงินเพื่อบริจาคให7    อาหารสุนัขจรจัดเป`น 

Before After จิตอาสาพัฒนาชุมชนบ7านโป:งน7อยสาเหตุที่เปลี่ยนหัวข7อเนื่องจากหัวข7อแรกอาจจะทำให7เงินได7ไมO

เพียงพอตOออาหารสุนัขจรจัดและด7วยระยะเวลาที่จำกัดคณะผู7จัดทำจึงได7ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเลือกหัวข7อ

โครงการใหมOที่เหมาะสมกวOาเดิม 

2.เวลาในการนัดคุยงานกับสมาชิกในกลุOม แก7ไขปtญหาโดยการนัดคุยงานในเวลาที่สมาชิกสOวนใหญOวOางมากที่สุด 

3.ปtญหาในการทำงานกลุOมจะหลีกหนีการที่สมาชิกทุกคนมีความเห็นไมOตรงกันไมOได7 ทางกลุOมเราได7มีการจัดการกับ

ปtญหานี้อยOางเด็ดขาด คือ “ประสานความแตกตOาง เพื่อหาข7อยุติ”ตามหลักธรรมาภิบาล “หลักฉันทามติ”โดยทาง

กลุOมเราจะนัดรวมตัวกันเพื่อพูดคุยในหัวข7อที่เห็นตOางกัน และรOวมกันแสดงความคิดเห็นโดยความเห็นใดที่สมาชิกใน

กลุOมพึงพอใจมากทีสุดก็ถือวOาความเห็นนั้นถือเป`นข7อยุต ิ

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

 

 Before                                                                         After 
 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


