
รายงานผลการด าเนินงานโครงการจิตอาสาด้วยตนเอง (PBL) 

กระบวนวชิาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 610102ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

 

1. ช่ือโครงการ   

       สมุดมือสองเพื่อนอ้งๆ 

2. สมาชิกกลุ่ม 

ที่ ช่ือ – นามสกุล รหัส/ หน้าที่ 
1 นางสาว  นนัทพร                         ซางค า  621310384/พบักระดาษ 
2 นางสาว  นาฏนภสั                      ข  าละออ  621310385/ดรอป 
3 นางสาว  บุษบง                           เขียวชง 621310386/ตดักระดาษ 
4 นางสาว  ปฐมพร                         แกว้วงั 621310387/ตดักระดาษ 
5 นางสาว  ปราช์ญาภรณ์                ธิป๋า   621310388/ตดักระดาษ 
6 นางสาว  ปรารถนา                      เกษณา  621310389/เหรัญญิก 
7 นางสาว  ปวนิดา                          เขม็ทอง  621310390/วาดปก 
8 นางสาว  ปาริฉตัร                        พอ่เพียโคตร  621310391/วาดปก 
9 นางสาว  เปรมมิกา                       นนัศิริ  621310392/พบักระดาษ 

10 นาย        พงษศ์กรณ์                     เทือกเถาสาร  621310393/ท าเอกสาร 
11 นางสาว  พชัรพร                          รัตนโกมล  621310394/วาดปก 
12 นางสาว  พิมพช์นก                       วงคษ์า  621310395/หวัหนา้กลุ่ม 
13 นางสาว  พิมลพฒัน์                      ชิณวงษ ์ 621310396/ตดักระดาษ 
14 นางสาว  พิมลวรรณ                      เตชะสาย   621310367/ดรอป 
15 นางสาว  แพรวพิชชา                    ชาญพิชญพงศ ์   621310398/พบักระดาษ 
16 นาย        ภานุพงศ ์                       เผอืกขาว 621310399/รองหวัหนา้ 
17 นาย        ภิพฒันุพงษ ์                    ถือพลอย  621310400/ตดักระดาษ 
18 นางสาว  มุทิตา                              วทิยาภคั  621310401/เขา้เล่ม 
19 นางสาว  โยธกา                             จนัทร์ประสม  621310402/วาดปก 

  20 นางสาว   รัชดาพร                         บุญสินชยั  621310403/วาดปก 
 



3. ทีม่าและความส าคัญ 

Smart Heart 

        เน่ืองจากในปัจจุบนัมีการใช้กระดาษหน้าเดียวเป็นจ านวนมาก เราจึงเล็งเห็นปัญหาและส่ิงท่ี

สามารถแกไ้ขได ้ ซ่ึงเราไดท้  าการรวบรวมและขอรับบริจาคกระดาษ เพื่อน ามาท าสมุดมือสองให้แก่

นอ้งๆบนดอย ทั้งน้ีไดส้อดคลอ้งกบัคุณลกัษณะดา้น Smart health คือมีจิตอาสา ซ่ือสัตย ์รับผิดชอบ

เพื่อองคก์รและส่วนรวม 

         Smart Brain 

       อีกทั้งยงัสามารถน าสมุดท่ีไดท้  ามาประยุกตใ์ช้ในการสร้างอาชีพสร้างรายได ้ซ่ึงยงัสอดคลอ้ง

กบัคุณลกัษณะเด่นดา้น smart brain คือการพฒันาสมองให้เป็นผูท่ี้แสวงหาความรู้จากทุกแหล่งเป็น

องคค์วามรู้ใหม่ของตนเอง และสร้าง วิเคราะห์ สร้างสรรค ์สร้างนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อน าประเทศสู่

การแข่งขนัและเป็นอาชีพของตนเองได ้

 

4. วตัถุประสงค์ 

 1.ลดปริมาณการใชก้ระดาษอยา่งส้ินเปลือง 

               2.เป็นการประยกุตใ์ชก้ระดาษท่ีเหลือใช ้

 3.เพื่อไดแ้สดงถึงการท าจิตอาสาต่อสังคมและส่วนรวม 

   4.เป็นการพฒันาสมองใหเ้ป็นผูห้าความรู้ใหม่ๆจากทุกแหล่ง 

 

 

 

 

 

 

 



5. วธีิการการด าเนินงาน 

 

กจิกรรม วนัทีเ่ร่ิมต้น - วนัที่
ส้ินสุด 

วธีิการด าเนินงาน 

นดัประชุม 16 ต.ค. 62 ปรึกษาเร่ืองกิจกรรมท่ีจะด าเนินการก่อนท่ีจะไปน าเสนอ
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

เขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 22 ต.ค. 62 น าเสนอกิจกรรมและช้ีแจงการด าเนินงาน 
ประสานงานกบัอาจารย์
ท่ีเราจะน าของไป
บริจาค 

 
20 ธ.ค. 62 

สอบถามอาจารยว์า่โรงเรียนท่ีจะน าไปบริจาคขาดแคลน
ส่ิงของตรงกบัท่ีโครงการท่ีเราไดท้  าข้ึนหรือไม่เพื่อน าไป
ปรับปรุงแกไ้ข 

ด าเนินโครงการตาม
ขอ้เสนอ 

7 ม.ค. 63 ช้ีแจงหนา้ท่ีของแต่ละคน เร่ิมรวบรวมกระดาษ Recycle 

ส่งรายงานความคืบหนา้
ใหอ้าจารย ์

10 ม.ค. 63 ส่งรายงานความคืบหนา้ของการด าเนินโครงการใหอ้าจารยท่ี์
ปรึกษาทราบ 

 
ด าเนินการท ากิจกรรม 

 
        15-29 ม.ค. 63 
 

ด าเนินกิจกรรมโดยการช่วยกนัท าสมุดจดโดยใชก้ระดาษ 
Recycle สภาพดีมาท าเป็นสมุดเล่มใหม่และมีการท าปกสมุด
พร้อมมีการวาดภาพตกแต่งเพื่อความสวยงาม 

สรุปผลด าเนินงาน   11-20 มี.ค. 63 ส่งรูปเล่มรายงานและวดีิโอการด าเนินกิจกรรม 
ท า Poster น าเสนอ     11 มี.ค.-3 เม.ย. 63 ท า Poster น าเสนอกิจกรรมท่ีท าพร้อมส่งรูปแบบของ Poster 

น าเสนอโครงการ 10 เม.ย. 63 จดัแสดงนิทรรศการและน าเสนอการด าเนินงานท่ี 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



6.  ผลทีไ่ด้จากการด าเนินงาน 

1.เชิงปริมาณ : จ านวนผูเ้ขา้ร่วมรวมทั้งส้ิน 21 คน,จ านวนจดักิจกรรม 3 คร้ัง,จ านวนสมุด 69 เล่ม                                             

2.เชิงคุณภาพ :  

1)ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการท าสมุดท ามือ  ซ่ึงสามารถน าไปต่อยอดในชีวิตประจ าวนัได ้

2)ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัการเป็นผูใ้หก้็สามารถท าใหมี้ความสุขไดไ้ม่ต่างจากการเป็นผูรั้บ 

3)ผูรั้บสามารถน าสมุดท่ีมอบใหไ้ปใชใ้นการจดบนัทึกไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั 

4)ช่วยลดปริมาณกระดาษเหลือใชโ้ดยการน ามาท าใหก้ลายเป็นกระดาษท่ีสามารถน ากลบัมา               

 ใชไ้ดอี้กคร้ัง 

 

7. สรุปผลโครงการ 

ทางคณะผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักระบวนการท าสมุดท ามือและสามารถเป็นผูใ้ห้อยา่งมีความสุขได้

ไม่ต่างจากผูรั้บ   ส่วนผูรั้บก็สามารถน าสมุดท่ีได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวนั  อีกทั้งยงัเป็นการลดปริมาณ

กระดาษเหลือใชก่้อนท่ีจะเป็นขยะ โดยการน ามาท าให้กลายเป็นกระดาษท่ีสามารถน ามาใช้ไดใ้หม่อีกคร้ัง

และยงัสามารถน าสมุดเหล่าน้ีไปต่อยอดหรือสร้างรายได้  เป็นการแสดงถึงการท าจิตอาสาต่อสังคมและ

ส่วนรวมและยงัเป็นการพฒันาสมองใหเ้ป็นผูห้าความรู้ใหม่ๆจากทุกแหล่ง  จึงถือวา่การด าเนินงานโครงการ

สมุดมือสองเพื่อนอ้งๆนั้น ไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

8. ปัญหาทีพ่บและข้อเสนอแนะ 

ปัญหาทีพ่บ:ในวนัท่ีไดมี้การนดัหมายท ากิจกรรมนั้นมีเพื่อนหลายคนติดภารกิจส่วนตวัเลยท าให ้               
ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได ้

แนวทางแก้ไข:ใหเ้พื่อนท่ีติดภารกิจท าการแจง้หวัหนา้กลุ่มเพื่อท่ีจะขอน างานในส่วนรับผดิชอบ
ของตนเองน ากลบัไปท าเพื่อเป็นการช่วยงานและเป็นการไม่ปัดความรับผิดชอบของตนใหผู้อ่ื้น 

 

 

 



ภาคผนวก 

ภาพภาคผนวกที1่ : ประชุมหาโครงงานท่ีจะท าก่อนจะเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภาคผนวกที ่2 : เร่ิมด าเนินงานโดยการตดักระดาษ พบักระดาษและวาดปก 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพภาคผนวกที ่3 : ขั้นตอนการน ากระดาษท่ีวาดเสร็จแลว้น ามาเขา้เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพภาคผนวกที ่4 : เรียบเรียงสมุดและเตรียมจดัส่งให้นอ้งๆบนดอย 

 

 

 

 


