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ดวยศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอเกาะคา ไดมอบหมายศูนยการเรยีน

ชุมชนจัดโครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา ศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกวจึงไดจัดกจิกรรมโครงการสราง
สันติสุขดวยมอืเราขึ้นเพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาและประชาชน  มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงาม มีการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหมีความรู ความสามารถ มีวัฒนธรรมและคานิยมท่ีดีงาม โดยไดจัดกจิกรรมใหผูเรยีนได
ฝกปฏิบัติ ลงมือทําดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา เกิดจิตสํานึกที่ดีงามฝงลกึอยูในจิตใจเปนพลเมือง
ที่ดีของประเทศชาติในอนาคต และสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันไดอยางมีคุณภาพ   

ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว จึงไดรวบรวมผลการดําเนินงานโครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา 
เผยแพรใหกับผูสนใจโดยทัว่กัน หวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอการพัฒนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
สถานศึกษาตอไป 
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รายงานผลโครงการสรางสันติดวยมอืเรา 
ศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกว  ภาคเรียนที่  1/2551 

************************************** 
ความเปนมา 

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอเกาะคา  ไดดาํเนินงานตามยุทธศาสตร
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย มุงหวังสรางสังคมอุดมปญญา  ดวยการจัดการใหเกดิการเรยีนรู
ตลอดชวีิตของประชาชน  อยางมีคุณภาพและทัว่ถึง เนน การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน การเพิ่ม
ศักยภาพการจดัการความรูของชุมชน  และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการขององคกรและภาคีเครือขาย  
ตามกลยุทธที่ 2 จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผูเรียน ยุทธศาสตรที่ 4 ผนึกกําลังภาคเีครือขาย และกระจาย
บริการการศกึษาตามนโยบายโครงการ กศน. เสริมสรางคุณธรรมนําความรูสูชุมชน  

ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว ไดจดัโครงการสรางสันติสุขดวยมือเราขึ้นโดยจัดตัง้ชมรมสะสมพลัง
จิต  กิจกรรม ไหวพระสวดมนต น่ังสมาธ ิเดินจงกรม การทํากจิกรรมจิตอาสา  ใหนักศึกษาศนูยการเรียนชุมชน
ตําบลนาแกว ใหมีสุขภาพจติสมบูรณ  มีความสงบในชวีิต   ถาทุกคนหนัมาพัฒนาจิตใจโดยการนั่งสมาธิแลว 
จะสามารถสรางพลังจิตใหแกใจไดมาก และจะทําใหจิตยกระดับสูงขึ้น  มีเมตตา  มีความปรารถนาดีตอกัน 
เพ่ือใหการพึ่งพาตนเองและดํารงชวีิตอยูไดอยางมีความสุข  จึงจําเปนจะตอง มุงเสรมิสรางใหทุกคนมีจิตใจที่ด ี

 และสติปญญา   เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาตนเอง  นําไปสูการการมีครอบครวัไดนําไปปฏิบตัิ
ตอเนื่องที่บานได เพื่อฝกการบริหารจติดวยวิธีทีถู่กตอง  ชุมชนท่ีดี มีคุณภาพตอไป 
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การจัดตั้งชมรมสะสมพลังจติ 
การจัดตั้งชมรมสะสมพลังจติศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว ภาคเรยีนท่ี  1 / 2551 

   สมาชิกทุกคนไดรวมกันจดัทําแผนกจิกรรมของชมรมสะสมพลังจิต  โดยครแูละผูเรียนรวมกันระดมความคิด
ในการกําหนดจัดกิจกรรมและแผนการปฏบัิติงานของชมรมสะสมพลงัจิต 
และไดวางแผนไวดังนี ้

วันอาทิตยที่  2  มิถุนายน  2551  ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว ดําเนนิการพบกลุมนักศึกษา  ภาคเรยีนที่  
1 ปการศกึษา 2551  พบกลุมระหวางเวลา  9.00-12.00  น.   มีนักศึกษามาพบกลุม  จํานวน 41 คน  กอนทําการ
พบกลุมครูใหนักศึกษา ไหวพระสวดมนตกอนทําการพบกลุม  เนื่องจากวานกัศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบล
นาแกว ไดเขาสมัครอยูชมรมสันติสุขดวยมือเรา ณ ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกวรวมกนัระดมสมองการวาง
แผนการทํากจิกรรมสรางสันติสุขดวยมือเรา เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจรยิธรรม วฒันธรรมและคานิยมท่ีดีงาม จะตองจดักิจกรรมให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติ ลงมือทําดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา จึงจะเกิดจิตสํานึกที่ดีงามฝงลกึอยูใน
จิตใจเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติในอนาคต และสามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางมคุีณภาพ   

ครูกลาวถึงความเปนมาของชมรมสะสมพลังจิต โดยครใูหใบสมัครแกนักศึกษาที่สนใจสมัครเขารวม
กิจกรรมแนะนําใหกับนักศกึษาไดรวมกนัสมัครเขาชมรมกันใหมากเพือ่สะดวกตอการสะสมพลังจติและใน
วันนี้มผีูเขารวมเปนสมาชิกชมรมสะสมพลังจิต  จํานวน  41  คน   จากนั้นใหนักศกึษาไดเลือกตั้งประธานชมรม  
รองประธาน และคณะกรรมการชมรมโดยไดผูที่เขามาทําหนาที่ดังกลาวดังนี้  

        1. นายโชติ        แปงนุจา          ประธานชมรม 
        2. นายเสวย   กันวะนา              รองประธาน 
       3.  นายประชนั  สุภาสอน          กรรมการ 

                     4.  นายอนันต  กันทา                 กรรมการ 
       5.  นายมานิตย    ธิดา                 เลขานกุารชมรม 

    ครู สุมาไร  ไดใหประธาน ชมรม ไดกลาว ขอบคุณ และไดใหประธานไดรวมกันจดัทําแผนวาจะทํากิจกรรม
อะไรบาง  สมาชิกทุกคนไดรวมกันจัดทําแผนกิจกรรมของชมรมสะสมพลังจิต  โดยครูและผูเรยีนรวมกันระดม
ความคิดในการกําหนดจัดกจิกรรมและแผนการปฏิบัติงานของชมรมสะสมพลังจิต 
    สมาชิกทุกคนไดรวมกนัจัดทําแผนกิจกรรมของชมรมสะสมพลังจิต  โดยครูและผูเรยีนรวมกันระดม
ความคิดในการกําหนดจัดกจิกรรมและแผนการปฏิบัติงานของชมรมสะสมพลังจิต 
นายโชติ  แปงนุจา   ประธานองคกรนักศกึษา  ไดจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูกับเพื่อนๆนักศกึษาถึงการ ทําถวาย
เทียนพรรษา และการรวมกนัจัดกิจกรรมของชมรมสรางสนัติดวยมือเรา 
นายเสวย  กนัวนา  ไดกลาวกับนักศกึษาวา กอนการจดักิจกรรมทุกอยางและกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ของนักศกึษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกว ใหนักศึกษาไดรวมกัน           
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นายอนนัต  กนัทา นักศกึษาระดับ ม.ตนไดกลาววาการรวมกันถวายเทยีนพรรษาและการรวมกันทํา 
                              ความสะอาดก็เปนการรวมกันทําความดี 
ครู สุมาไร             เสนอวาดีเนื่องจากเปนการทํากจิกรรม รูปแบบของการทําเปนจิตอาสาการทําความดี 
                             ตอสาธารณะ 
นางสุพรรณี ชวยจนัทรดี  ไดเสนอวา  นกัศึกษาจะตองรวมแรงรวมใจกันบริจาคทรพัยเพ่ือถวายปจจัยแด 
                                          พระสงค  และจะดําเนนิจัดกิจกรรม ถวายเทยีนพรรษา 
นายกิตติชัย  นนัทวิชัย    กลาววาทีว่ัดก็จะมกีารพฒันาหมูบานและรอบ ๆ บรเิวณวัดพระธาตุจอมปงจึง 
                                        ได เสนอใหนักศกึษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกวไดมารวมทําความ           
                                         สะอาดบริเวณวัดดวยเพื่อเปนประโยชนตอชุมชน 
นายประชนั สุภาสอน    ไดเสนอการทํากิจกรรม ปลูกตนไม และรวมกนัพัฒนาเปนการรวมกันเปนจิต 
                                       อาสารวม 
นายโชติ  แปงนุจา         ไดเสนอการปลูกตนไม ถึงสถานที่ วาจะปลูก ณ หนาสวนองคการบริหารสวน   
                                       ตําบลนาแกว และ ณ วดักูทุงศาลาเพื่อเปนการรวมพัฒนาสถานที่ 
นายมานิตย ธดิา             ไดกลาว ตนไมจะนํามาจากไหน 
นายอํานาจ ศิรวิัลย         ไดกลาววาเรื่องตนไม ท่ีจะปลูก  อบต. จะให อบต. เปนคนจดัการเอง แต 
                                       สําหรับตนไมที่จะไปปลูก ณ วัดกูทุงศาลานัน้ ขอใหนักศึกษาไดนํามาปลูกคน 
                                       ละ 1 ตนเนื่องจากวาตนไมที อบต. นํามากลัวจะไมพอ 
นายมานี   แขงขัน          สรุปเราขอใหนักศกึษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกวไดนํามาคนละ 1 ตน           
                                       เพื่อ เปนการรวมแรงรวมใจกนัในการทําความดใีนครั้งนี ้
สรุปการจัดกิจกรรมโครงการสรางสันติสขุดวยมือเรา ศนูยการเรยีนชมุนตําบลนาแกว 

• กศน.วถิีพุทธ,ฝกเจรญิศลี สมาธิ ปญญาการฝก สมาธใินศูนยการเรยีนชุมชน 

• การสงเสริมการทําสมาธกิอนจัดกจิกรรมของวัดจอมปงหมู 5 ตําบลนาแกว 

• กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดพระธาตจุอมปง   หมู  8  ตําบลนาแกว 

• กิจกรรมจิตอาสา ปลูกตนไมในท่ีสาธารณะ 

• การเดินธรรมยาตรา 
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กิจกรรม กศน.วิถีพุทธ,ฝกเจริญศีล สมาธิ ปญญาการฝกสะสมพลังจิตสมาธิในศูนยการเรียนชุมชน 

 ในการทํากจิกรรมสวดมนตไหวพระนี้ จะทําในชวงเวลา 9.00 น. กอนการพบกลุม  ซึ่งครูจะให
นักศึกษาแตละคนเปลี่ยนกนัออกมานํา  เมื่อสวดมนตไหวพระเสรจ็แลวครูกใ็หนักศึกษากลาวคําอธิษฐานการ
น่ังสมาธิแลวน่ังสมาธิพรอมกันดังนี ้ ขาพเจาระลึกถึงคุณพระพุทธเจา  คุณพระธรรม   คุณพระสงฆ  คุณบดิา
มารดา  คุณครบูาอาจารย  จงมาดลบันดาลใหใจของขาพเจาจงรวมลงเปนสมาธิ  พุทโธ  ธัมโม สังโฆ    พุทโธ  
ธัมโม  สังโฆ  พุทโธ  ธัมโม สังโฆ    พุทโธ   พุทโธ   พทุโธ 
 เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแลวนักศกึษาและครกู็กลาวคําแผเมตตาอยางส้ันดังนี้  สัพเพ   สัตตา  สะทาโหนตุ    อเวรา  
สุขะชีวิโน 
        ขอใหสตัวท้ังหลายจงเปนผูไมมีเวรตอกันและกัน 
        จงเปนผูดาํรงชพีอยูเปนสุขทุกเมือ่เถิด 
        กะตัง  ปุญญังผะลัง  มัยหัง  สัพเพภาค ี  ภะวนัตุเต 
                                  ขอใหสตัวท้ังสิ้นนั้นจงเปนผูมีสวนไดเสวยผลบญุ 
        อันที่ขาพเจาไดบําเพญ็แลวน้ันเทอญ  

เมื่อเสร็จกิจกรรมสวดมนตไหวพระน้ีแลวถึงจะทําการพบกลุมตอไป  หลังจากเสร็จจากกิจกรรมพบ
กลุมแลวกอนท่ีจะแยกยายกนักลับ   ครแูละนักศกึษารวมกันสวดมนตไหวพระและทําสมาธิตามขั้นตอนอีกครั้ง  
จากนั้นครใูหนักศึกษาเดินจงกลม  กอนเดนิจงกลมครไูดใหนักศึกษา พนมมือระหวางอกแลวกลาวคาํอธิฐาน
การเดินจงกลมในใจดังนี้   เมตตา   กรณุา  มุทิตา  อุเบกขา พุทโธ พุทโธ  พุทโธ   แลวยกมือที่พนมสูงขึ้น
ระหวางคิว้ กลาวในใจวา  สาธุ    เมื่อเดนิจงกลมเสร็จแลวใหพนมมือระหวางอกแลวกลาวในใจวา   สัพเพสัตตา   
สุขิตาโหนตุ    ขอใหสัตวทั้งหลายจงเปนสุขเปนสุขเถิด 

จากกิจกรรมนีนั้กศึกษาสวนใหญจะใหความรวมมือเปนอยางดี   สามารถสวดมนตไหวพระ และกลาว
คําอธิฐานการนั่งสมาธิอยางสั้นได   กลาวคําแผเมตตาอยางสั้นได   จากการสังเกตหลังจากทีน่ักศกึษาไดทํา
กิจกรรมนีแ้ลวทําใหนักศึกษามีสมาธิในการพบกลุมมากขึ้น   มีความสนใจในการเรยีนมากขึ้น 

ปญหา/อุปสรรค  ตอนที่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนักศกึษา ยังคงกลาวคําอธษิฐานการนั่งสมาธิ   กลาวคําแผ
เมตตา   ไมคอยได 

 แนวทางแกไข   ชวงแรกทีป่ฏิบัติครตูองนําไปกอน  พอนักศึกษาเริ่มคลองแลวจึงใหเปลี่ยนกันนาํ 
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สรุปผล   การสะสมพลังจิต   PDCA 
การวางแผน   ครูและผูเขารวมกิจกรรมไดรวมกันวางแผนการดําเนินงาน    การจัดกิจกรรมสะสมพลังจิต  ตาม
แผน  และ ข้ันตอนการจัดกิจกรรมสะสมพลังจิต 

            1.   ครแูละผูเรยีนวางแผนปรกึษาและตกลงกันถึงขั้นตอนการทาํกิจกรรม ดังนี้ 

- กอนการพบกลุมนกัศึกษาและครรูวมไหวพระสวดมนตและน่ังสมาธโิดยการใหนักศึกษาเปลี่ยนกนัออกมา
นํา 

- หลังการพบกลุมนกัศึกษาและครรูวมกนัไหวพระสวดมนตและนั่งสมาธิแลวเดินจงกรม        

การปฏิบตัิ     ครูและผูเรยีนไดจัดกิจกรรมสะสมพลังจิตและไดใหผูเรยีนลงมือปฏิบตัิตามขั้นตอนของการจดั
กิจกรรมเชน การสวดมนตไหวพระ   การน่ังสมาธิ   การเดนิจงกรม  การแผเมตตาการตรวจสอบ     จากนั้นไดมี
การตรวจสอบ  ผลงานของการจัดกิจกรรมครั้ง   นี้  นกัศกึษาบางคนไมมีความตั้งใจ ไมคอยใหความรวมมือ 
เนื่องจากวาไมเคยทํามากอน  

วธิแีกไข     ครจูึงตองชี้แจงใหนักศึกษาเขาใจ ถึงประโยชนของการจัดกจิกรรมสะสมพลังจิต วา ทําใหเรามี
สมาธิ  มีสติ  ในการใชชีวิตมากขึ้น  เปนการฝกจิตใหน่ิง ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมและ
จะไดเขารวมในกิจกรรม 

กจิกรรม กศน.วิถีพุทธ,ฝกเจรญิศีล สมาธิ ปญญาการฝก สมาธิในศูนยการเรียนชุมชน 
นักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว ไดรวมกันสมัครชมรมสะสมพลังจิต โดยกอนการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใหนักศึกษาไดรวมกนั สวดมนตไหวพระกอนเพื่อเปนการสรางสมาธิเพื่อให
ผูเรียน   เขาใจหลักการปฏิบตัิตนและการปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมีความสุขเพื่อใหผูเรียน  มีทกัษะการนั่ง
สมาธิและเดินจงกรม ไดอยางถูกตองและปฏิบัติกิจกรรมการสวดมนตเชา เย็นอยางสม่ําเสมอและนาํไปศึกษาทํา
กิกรรมทีไ่ดเรยีนรูไปทําที่บานและสามารถนําความรูทีไ่ดไปขยายผลและทําอยางตอเนื่อง 
วตัถุประสงค 
เพ่ือใหผูเรยีนเขาใจหลักการปฏิบัติตนและการปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมี มีทักษะการนั่งสมาธแิละเดนิ
จงกรม ไดอยางถูกตองและปฏิบัติกิจกรรการสวดมนตเชา เย็นอยางสม่ําเสมอ 
การดาํเนินกจิกรรมกอนการจัดกจิกรรมการพบกลุม 
การพบกลุม  วนัที่  15  พฤษภาคม   2551เวลา  09.30  น  ครูกลาวตอนรับสมาชิกชมรม และพูดคยุกับผูเรยีนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระ  และน่ังสมาธิ   นายโชติ  แปงนุจา  
ประธานชมรม  ไดนําสมาชกิชมรมไหวพระ  และเปนตวัแทนกลาวนํา คําอธิษฐานนัง่สมาธิ  และแผเมตตา   
การพบกลุม  วนัที่  25   พฤษภาคม   2551 เวลา  09.30  น  ครูกลาวตอนรับสมาชิกชมรม และพูดคยุกับผูเรยีนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระ  และน่ังสมาธิ   นายมานิตย  ธิดา   ไดนํา
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สมาชิกชมรมไหวพระ  และเปนตัวแทนกลาวนํา คําอธษิฐานนั่งสมาธิ  และแผเมตตา  โดยใชเวลานั่งสมาธิ 
ประมาณ   20 นาที   
การพบกลุม  วนัที่  8  มิถุนายน   2551  เวลา  09.00  น  ครกูลาวตอนรับสมาชิกชมรม และพูดคยุกับผูเรียนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระ  และน่ังสมาธิ      และฝกทักษะการเดิน
จงกรม  5  นาที 
การพบกลุม  วนัที่  15  มิถุนายน   2551  เวลา  09.00  น  ครูกลาวตอนรบัสมาชิกชมรม และพูดคยุกบัผูเรียนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระ  และน่ังสมาธิ             นายเสวย  กันวะนา    
ไดนําสมาชิกชมรมไหวพระ  และเปนตัวแทนกลาวนํา คําอธิษฐานนั่งสมาธิ  และแผเมตตา   
การพบกลุม  วนัที่  25  พฤษภาคม   2551เวลา  09.30  น  ครูกลาวตอนรับสมาชิกชมรม และพูดคยุกับผูเรยีนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระ  และน่ังสมาธิ   คําอธิษฐานนัง่สมาธิ  และ
แผเมตตา ใหนักศึกษาไดกลาวพรอมกัน เนื่องจากครูไดนําเอาคํากลาว เมตตามาติดใหในหองและขอใหทุกคน
ไดเขียนและนาํไปปฎิบัติที่บานอยางตอเนือ่ง 
การพบกลุม   วันที่  29  มถินุายน   2551เวลา  09.30  น  ครูกลาวตอนรับสมาชิกชมรม และพูดคยุกับผูเรยีนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระโดยกลาวพรอมๆ กัน   และนัง่สมาธิ   คํา
อธิษฐานนั่งสมาธิ  และแผเมตตา  โดยใชเวลานั่งสมาธิ ประมาณ   5 นาที   
การพบกลุม  วนัที่  3  กรกฏาคม    2551  เวลา  09.30  น  ครูกลาวตอนรบัสมาชิกชมรม และพูดคยุกบัผูเรียนถึง
กิจกรรมสะสมพลังจิต โดยเชิญชวนใหสมาชิกไดสวดมนตไหวพระ  และน่ังสมาธิ              นางสุมาไร  แปน
นอย  ครูศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว  ไดนําสมาชิกชมรมไหวพระ  และเปนตวัแทนกลาวนํา คําอธิษฐาน
น่ังสมาธิ  และแผเมตตา  
ผลการดําเนนิงาน 
 ผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องการปฏบิัติธรรมทางหลักพระพุทธศาสนาและมีความรูความเขาใจใน
เรื่องการรักษาศีล สามารถฝกปฏิบัตธิรรมไหวพระสวดมนตและแผเมตตาได การฝกทําสมาธิเดินจงกรมและนั่ง
สมาธิกอใหเกดิสุขภาพจิตและสุขภาพรางกายแข็งแรง ผูเรยีนรูความหมายและสามารถฝกสะสมพลังจิตดวยการ
น่ังสมาธิและเดินจงกรมอยางายได 
ปญหาและอุปสรรค 

ตอนที่เริ่มปฏบัิติครั้งแรกนกัศึกษา ยังคงกลาวคําอธษิฐานการนั่งสมาธิ   กลาวคําแผเมตตา   ไมคอยได 
การแกปญหา 
             ไดใหผูเรียนจดไวทองและนํากลับไปปฏิบัติที่บานอยางตอเนื่อง   

          
 
 



 
 

10

กิจกรรม กศน.วิถีพุทธ,ฝกเจริญศีล สมาธิ 
ปญญาการฝกสะสมพลังจิตสมาธิในศูนยการเรียนชุมชน 
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กจิกรรมจติอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดพระธาตุจอมปง ตําบลนาแกว 
วันที่  13   กรกฎาคม  2551 

นักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว ไดวางแผนวาจะจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กจิกรรมจิต
อาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดพระธาตจุอมปง ตําบลนาแกว  

ในวนัท่ี 13 กรกฏาคม 2551นางสุมาไร  แปนนอย ไดนํานักศึกษา ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว ทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวีิต กจิกรรมจติอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดพระธาตุจอมปงโดยไดกําหนดให
นักศึกษา มาเซ็นชื่อเขารวมทํากิจกรรม และจัดเตรยีมความพรอมในเรื่องของการรวมกันจัดเตรยีมความพรอม
และจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ  ระหวางเวลา 08.00 - 08.30 น. จากนั้นเวลา 08.30 น. ประธานนกัศึกษาไดกลาววา
ถึงเวลาที่จะไดดําเนินการไปรวม กจิกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดวัดพระธาตจุอมปง และถวายเทยีนท่ี
วัดพระธาตจุอมปง  

กอนการจดักจิกรรมจติอาสาพัฒนาทําความสะอาด ครู ไดใหนักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนา
แกว ไดไหวพระสวดมนต   พระสุรชัย กลาวคําสวดมนต ไหวพระ และจากนั้นถวายเทียนพรรษา  
 พระประหยัดเจาอาวาสวดัพระธาตุจอมปง  ไดกลาวใหความรูถึง การทําความดี มีคุณธรรม และการนําหลักคํา
สอนของพระพุทธเจา มาปรบัใชในชวีิตประจําวนั การน่ังทําสมาธิใหกบันักศึกษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลนา
แกววาการนั่งสมาธิน้ันทําใหจิตใจของเราไมเกิดความสับสน จากนั้นไดใหนักศึกษาทุกคนไดไหวพระสวดมนต
และน่ังสมาธิ  

นักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว และนางสุมาไร  แปนนอย ครูศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนา
แกว ไดกลาวใหนักศึกษาไดรวมกันทําความดี เพื่อเปนจติอาสา โดยการรวมกันทําความสะอาดบรเิวณวัดพระ
ธาตุจอมปง ตาํบลนาแกว อําเภอเกาะคา  
วัดและประเมินผล 
- การสังเกตการแสดงออกของผูเขารวมกิจกรรมพัฒนาคณุภาพชวีิต การถวายเทียนพรรษา ในครั้งนี้ เพ่ือ ผูเรียน
มีความสามัคคีการรวมเปนจติอาสาการรวมแรงรวมใจ  และใหนักศกึษาไดรูถึงหลักคําสอนของพระพุทธเจา
สามารถนําไปปรับใชในชวีติประจําวันและเปนการรกัษาวัฒนธรรมประเพณีทีด่ีงาม 
 สรุปผลแบบบันทึกความพงึพอใจ 

จากการสังเกตผูเรียนมีความพรอมในการจดักิจกรรมเปนอยางดี มีความสามัคคี มีความเสียสละ    มี
การวางแผนการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ  และประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาจํานวนนักศึกษาที่เขา
รวมมจีํานวนผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน   39   คน   แยกเปน  ชาย   28 คน    หญิง  11   คน      แยกเปน   
ระดับประถม ชาย  1  คน   หญิง  2   คน รวม 3 คน  ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน ชาย  12  คน   หญิง  2   คน รวม 
14  คน ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ชาย  15  คน   หญิง  7   คน รวม 22  คน ผลการจัดกิจกรรมพบวาผูเรยีนมี
ความพึงพอใจการจัดกจิกรรม รอยละ   98.04    อยูในระดับดีมาก การดําเนินการจัดกิจกรรม บรรลุตาม
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วัตถุประสงค ผลท่ีเกิดขึน้กบัผูเรียน ผูเรยีนมีความสามคัคี และสามารถนําหลักคําสอนของพระพุทธเจาไปปรบั
ใชในชวีิตประจําวันและเปนการรักษาวฒันธรรมประเพณทีี่ดีงาม 
  ปญหาและอปุสรรคในการจัดกจิกรรม 

เนื่องจากชวงนี้เปนชวงฤดูฝนจึงทําใหเกดิปญหาในการทํากิจกรรมเนือ่งจากชวงเชาเกิดฝนตนจึงทาํให
ผูเรียนที่มารวมทํากิจกรรมเกิดการลาชา 
แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ของนักศึกษาตําบลนาแกว 
 

ลําดับ
ที่ 

รายการ คาเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

สถานที ่
วิทยากร 
การถวายเทยีนพรรษา 
การสวดมนตไหวพระ 
การนั่งทําสมาธ ิ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม 
การพฒันาวัดพระธาตุจอมปง 

96.58 
100 
100 

98.29 
98.29 
100 

93.16 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 98.04 มาก 

 
จากตารางผูเขารวมกิจกรรมการเรยีนรู มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู    ในประเด็นการ

จัดกิจกรรมดังนี้  สถานที่ในการจัดกจิกรรม  รอยละ   96.58  ความสามารถในการถายทอดความรูวทิยากร
ผูสอนรอยละ 100  การถวายเทียนพรรษารอยละ 100    การสวดมนตไหวพระรอยละ  98.29    การนั่งทําสมาธิ
รอยละ   98.29    ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมรอยละ 100  รวมพัฒนาวัดพระธาตุจอมปง รอยละ  93.16 

ผลการจัดกิจกรรมพบวาผูเรยีนมีความพึงพอใจการจัดกจิกรรม รอยละ   98.04    อยูในระดับดีมาก การ
ดําเนินการจัดกิจกรรม บรรลุตามวัตถุประสงค ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรยีน ผูเรียนมีความสามัคคี และสามารถนําหลัก
คําสอนของพระพุทธเจาไปปรับใชในชวีติประจําวนัและเปนการรกัษาวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
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รายชือ่ผูเขารวมกจิกรรมจติอาสาพัฒนาทาํความสะอาดวัดพระธาตจุอมปง 
ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา  จังหวดัลาํปาง 

วันที่  13  กรกฎาคม  2551 
 

ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับชั้น 
1 นางศรนีวล  ปทมแกว ประถม 
2 นางบุญยิ่ง  ตะถิ่น ประถม 
3 นายพรีพล  พิศาล ประถม 
4 นายกิตติชัย  นันทวิชัย ม.ตน 
5 นายบญุลือ  สธุรรม ม.ตน 
6 นายสุบิน  ไชยานนท ม.ตน 
7 นางสุพรรณี  ชวยจนัทรด ี ม.ตน 
8 นายโชติ  แปงนุจา ม.ตน 
9 นายเสวย  กนัวะนา ม.ตน 
10 นางแสงดาว  ธิยา ม.ตน 
11 นายจงรัก  องคะเส ม.ตน 
12 นายสรรคภพ  บารมีเนตร ม.ตน 
13 นายอนรุักษ  ธดิา ม.ตน 
14 นายนกิร  บญุประเสริฐ ม.ตน 
15 นายศรีนวล  กนัธิมา ม.ตน 
16 นายชรินทร  ทิพปง ม.ตน 
17 นายสุทธิชัย  ตนัชัยสิริมณีกลุ ม.ตน 
18 นางจันทรคํา  มาลําปาง ม.ปลาย 
19 นางรัตนา  ปงใจ ม.ปลาย 
20 นายวรชยั  ใจลังกา ม.ปลาย 
21 นายชัววรรณ  ณ เชียงใหม ม.ปลาย 
22 นางดวงพร  ยะหนัก ม.ปลาย 
23 นายรชานนท  โสใต ม.ปลาย 
24 นางสุขี  โยธา ม.ปลาย 
25 นายสมดลุย  กนัวะนา ม.ปลาย 
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26 นายสนิท  ขิงทอง ม.ปลาย 
27 นางพรทิพย  พิศาล ม.ปลาย 
28 นายนิคม  เทพวัลย ม.ปลาย 
29 นายมานอม  เชียงแขก ม.ปลาย 
30 นางสาวพรพรรณ  ธิมา ม.ปลาย 
31 นายมานิตย  ธดิา ม.ปลาย 
32 นายอนนัต  กนัทา ม.ปลาย 
33 นายเพลิน  อินตะวงค ม.ปลาย 
34 นายประหยดั  ตาเมืองมูล ม.ปลาย 
35 นายอนวุัฒน  คําปนแกว ม.ปลาย 
36 นายอภวิัฒน  คําปนแกว ม.ปลาย 
37 นายประชนั  สุภาสอน ม.ปลาย 
38 นายนเจม  ธรรมวงค ม.ปลาย 
39 นางสาวฉันทนา  เมทา ม.ปลาย 
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                                               นักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกวไดรวมกิจกรรม 
                                              ไหวพระสวดมนตและนั่งสมาธิภายในวดัพระธาตจุอมปง 
                                               โดยไดมีพระสุรชัยเปนผูนําในการไหวพระและนั่งสมาธ ิ
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                                        ครแูละ นักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว 
                                มีจิตอาสารวมทําความสะอาด บรเิวณวดัพระธาตจุอมปง ตําบลนาแกว 
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กิจกรรมจิตอาสา ปลูกตนไมในที่สาธารณะ 
 ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกวไดจดักจิกรรม จิตอาสา ปลูกตนไมในที่สาธารณะ ตามแผนทีไ่ดวางไว ตามที่
ไดพบกลุมนกัศึกษาในวนัที่  3  สิงหาคม  2551 และไดพดูคุยการจดักิจกรรมเรื่องของการรวมปลกูตนไม โดย
นักศึกษาได รวมกันวางแผนไว เปนจิตอาสาปลูกตนไม  ณ วดักูทุงศาลา และสวน องคการบริหารสวนตําบลนา
แกว  
                พอถึงวันที่  8   สิงหาคม 2551  เวลา ประมาณ  08.30น  นักศึกษาก็เริ่มทยอยกันมาทีจุ่ดนัดพบที่ ซึ่งการ
เดินทางของแตละคนนั้น  บางคนก็อาศัยตดิรถเพื่อนมา   บางคนก็ขับรถจักรยานยนตมาเอง   ซึ่งพอถึงเวลา  9.30 
น  ทุกคนก็มาพรอมกนัที่ หนาองคการบรหิารสวนตําบลนาแกว และทุกคนไดรวมกันปลกูตนไมคนละ 1  ตน   
ตนไมองคการบริหารสวนตําบลไดเปนผูเตรียมไวใหกับนักศึกษาปลกู และ หลังจากที่องคการบรหิารเสร็จแลว
นักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกวก็ ไดเดนิทางเพื่อจะไปรวมกันปลกูตนไม ณ วดักูทุงศาลา  โดยตนไมที่
นักศึกษาไดเตรียมมาจากบานคน ละ  1 ตน เม่ือปลกูเสรจ็ก็ชวยกนัลดน้ําตนไม  หลงัจากนั้น  ครแูละนักศึกษาจึง
ไดรวม  ไหวพระสวดมนต   นั่งสมาธิ   เดนิจงกรม    ณ ศาลาวดักูทุงศาลา  
ปญหา/อุปสรรค      
 นักศึกษา ไมไดนําตนไมมา และบางคนไมไดมารวมกจิกรรม  เนื่องจากวา ติดงาน มธีรุกจิจําเปน ทําใหไมไดเขา
รวมจัดกจิกรรม  และนักศกึษาบางคนไมเห็นความสําคัญของการปลกูปา   
ขอเสนอแนะแนวทางแกไข       
 ตนไมไดจากองคการบริหารสวนตําบล ครตูิดตามนักศกึษาเปนรายบุคคลและไดมอบหมายใหนักศึกษาที่มาพบ
กลุมชวยตดิตามนักศึกษาไมมาพบกลุมดวย  ในวันนี้มีผูมาเขารวมกิจกรรม  33  คน  

สรุปผล   PDCA 
การวางแผน                                                                                                                                                 
นักศึกษารวมประชุมปรกึษาหารือถึงการทํากิจกรรมปลกูตนเพื่อเปนจติอาสา และไดวางแผนนัดหมายวันเวลา
และสถานที่ ในการจัดกิจกรรม   
การปฏิบตั ิ

• นักศึกษารวมกันปลกูตนไม ณ องคการบรหิารสวนตําบลนาแกว  

• นักศึกษารวมกันปลกูตนไม ณ วดักูทุงศาลา    

• นักศึกษารวมกันไหวพระสวดมนตและนัง่สมาธิ นักศกึษาปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
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• ครูและผูเรยีนไดจัดกิจกรรมจิตอาสาการปลูกตนไม  และไดใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนของการ
จัดกิจกรรมเชน  ตามแผนทีว่างไว  เห็นความสําคัญและประโยชนของตนไม การสอดแทรกความรู
เรื่องความสําคญัและประโยชนของตนไม    การปลูกตนไม   การไหวพระสวดมนต   การนั่งสมาธ ิ

การประเมิน 
  ผลงานของการจัดกิจกรรมครั้ง   นี้  นักศกึษาบางคนไมไดมารวมกจิกรรม  เนื่องจากตองไปประกอบ

อาชีพ  และติดภารกิจสวนตัว      และบางคนไมไดนําตนไมมาดวยจึงทาํให การปลูกตนไม 1 ตนตอ 4- 5 คน 

  วิธีแกไข     
               ครูควรแจงใหผูเรียนทราบ ผูที่ไมมาทราบวาตองนําตนไมมาดวยคนละ 1 ตน     และใหนักศึกษาแจง
ใหกับเพ่ือนทีไ่มไดมารวมกจิกรรมทราบดาย   และควรชกัชวนใหเพื่อนเห็นความสําคัญของการทํากิจกรรม  
และเขารวมกจิกรรมในครั้งตอไป 
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ภาพกิจกรรม จิตอาสา ปลูกตนไมในที่สาธารณะ  
วัดกูทุงศาลา หมู 5  ตําบลนาแกว  
อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20

กิจกรรม จิตอาสา ปลูกตนไมในที่สาธารณะ  
องคการบริหารสวนตําบลนาแกว 

 ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 
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กิจกรรมธรรมยาตรารักปาและศาสนสถานวัดกูทุงศาลา 
วันอาทิตย  ที่  31  สิงหาคม  2551  
 ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว  และศนูยการเรียนชุมชนตําบลนาแสง  ไดจัดกจิกรรม 

การเรยีนรูโครงการเดินธรรมยาตรา ในวันอาทิตย  ที่  31  สิงหาคม  2551  ระหวางเวลา  08.30- 15.00  น.  โดย
เดินจากสามแยกโปงดํา – เขาวัดกูทุงศาลา  หมูที่  5  ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง   
การจัดกจิกรรมการเรยีนรูโครงการธรรมยาตรา    ตามมาตรฐานที่ 3  ผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
สังคม   ตัวบงชี้  3.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม   และ ตัวบงชี้  3.2  มีจิตสํานึกสาธารณะ   
ตัวบงชี้ท่ี  3.4 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี      
 การจัดกจิกรรมในครั้งนี้  มผีูเขารวมโครงการท้ังสิ้น  75  คน 
                                     -  ศรช. นาแสง       จํานวน         28    คน 
                                     -  ศรช. นาแกว        จํานวน        47    คน 
 เกณฑการพิจารณาที ่ 1   ผูเรยีนมีการเดินอยางสํารวม  ตามกฎ  วินยัการเดินธรรมยาตรา  
มีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบตัิธรรม  ทําสมาธิ  สรางสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี และมจีิตสํานึกสาธารณะ 
ปลูกตนไม  พฒันาศาสนสถานวัดกู  และรวมระดมความคิดในการพฒันาศาสนสถาน/อนรุักษปาไม  ใหมี
สภาพแวดลอมที่ดี  
   ผูเรียนไดมาถึงท่ีนัดหมายเวลา  08.30  น.  ลงทะเบยีน  และครูสุมาไร   แปนนอย  ครูศูนยการเรียน
ชุมชนตําบลนาแกว  ไดช้ีแจงใหนักศึกษาเดินตามกฎ  วนิัย  ของการเดนิธรรมยาตรา  ใหเดินแถวเรยีง  1  คน  
เดินอยางสํารวมและกลาวในใจวา  พุทธโธ ๆ   ไมสนทนากับเพื่อนรวมทาง  โดยเริ่มจากเสนทางโปงดํา มุงไป
วัดกูทุงศาลา   และระหวางทาง  ดร.  ณราวลัย   นันตะภูม ิ       ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศยัอําเภอเกาะคา และนางสาวจุรยีรัตน  ไดรวมเดินไปพรอมกับนกัศึกษาดวย    
                ถึงวดักูทุงศาลาเวลาประมาณ 10.00 น. ใหนักศกึษาพักตามอธัยาศยั  และดืม่น้ํา ประมาณ   
10  นาที จากนั้นนักศกึษาเขาสูศาลาวัดกูทุงศาลาพรอมเพรยีงกนั  ดร. ณราวลัย  นันตะภูมิ  ผูอํานวยการศูนย
การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเกาะคา  ไดนํานักศึกษาไหวพระสวดมนต  กลาวนําคําอธิ
ฐานการนั่งสมาธิ / นั่งสมาธิ  และกลาวนําคาํแผเมตตาหลงันั่งสมาธิ  และ  ดร. ณราวัลย  ไดกลาวถึงความเปนมา
ของโครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา  วาสืบเนื่องมาจากไดใหครู  กศน.   
ในโครงการปฏิบัติธรรม  อบรมสะสมพลงัจิตใหกับบุคลากร/ครู  ของศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศยัอําเภอเกาะคา    และใหครนํูามาขยายผล  สูศนูยการเรยีนชมุชนทุกตําบล   
                 ดร.  ณราวลัย    นันตะภูมิ   ผูอํานวยการศูนย  กศน. อําเภอเกาะคา  บรรยายเพิ่มเติมเกีย่วกบัการนั่ง
สมาธิแบบงาย  วาจะอยูท่ีไหนก็ทําสมาธิไดโดยไมตองนัง่ขัดสมาธิเพยีงทาเดียว  เราจะนั่งเกาอ้ีหรือตามแตเพยีง
เราทําสมาธโิดยวางฐานจิตไว  ณ  จุดใดจุดหนึ่งไดใน  5  จุด  คือ  บรเิวณใบหนา   หนาผาก  ปลายจมูก อก
ดานซาย และสะดือ   ก็สามารถทําไดในทุกที่  ทุกเวลา  เพราะการทําสมาธิใหประโยชนทั้งทางดานรางกาย และ
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จิตใจ   ย่ิงในยคุปจจุบันท้ังภาวะเศรษฐกจิและการเมืองมีความวุนวาย เราตองอยูและกระทําสิ่งหนึ่งส่ิงใดอยางมี
สมาธิ   หากเราไมมีสมาธิ    สมาธิที่เรามีอยูอาจหมดไปได  ตองหมั่นทําสมาธิเพ่ือพัฒนาจิตใหปรับเขากับสถาน
การที่เกิดขึ้นปจจุบันไดอยางมีความสุขและเปนวิธกีารหนึ่งที่สามารถกาํจัดกับอารมณความเครยีดได ผูมีสมาธิ
ยอมเปนผูมีสติดี  ไมหลงลมื   และ  
ดร.ณราวลัย    นันตะภูมิ   ผูอํานวยการศูนย  กศน. อําเภอเกาะคา สนทนาซักถามนกัศกึษาวา  นักศกึษาไดนําไป
ปฏิบัติอยางตอเนื่องท่ีบานไหม  และไดนําไปเผยแพรหรอืเปลา  ซึ่งนักศึกษาสวนใหญไดตอบวานาํไปทํา
ตอเนื่อง  
 จากนั้น  พระครูเอกชยั   ใบฎีกา   ไดนํา  DVD  เรื่อง การดํารงชวีิตอยูในสังคมการปรับตัวใหเขากบั
สังคม การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางไรใหเกิดประโยชน มาเปดใหดู  และใหนักศึกษาเปรยีบการ
ดํารงชวีิตของคน และสัตว เพื่อนํามาปรับใชในชวีิตประจําวัน และ พระครูเอกชัย   ใบฎีกา   ไดบรรยายธรรม  4  
ประการ และ  8  ประการ 
              ครูสุมาไร  แปนนอย และครูปวณีา   ทองคําฟู  ไดแจกใบความรูเรื่อง  ความธรรมยาตราคณุธรรม  4  
ประการ และ  8  ประการ  ใหกับนักศึกษา  และแบงกลุมผูเรียนออกเปน  4   กลุม  ใหแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องได
ชมจาก  DVD  การบรรยายจากพระครู  และศึกษาจากใบความรู  มาวิเคราะห   
               ชวงบาย  ใหนักศกึษาระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการรักษาปาไม และอนรุกัษวัด
กูทุงศาลา  และนําเสนอ ซึ่งไดขอสรุปวาควรจัดกิจกรรม  ณ  วดักูทุงศาลา  3  เดือน/ครั้ง  เพ่ือไดชวยกันดูแลและ
พัฒนาบริเวณใหมีความสะอาด  รมรื่น  ในอนาคตอาจเปนสถานที่ทองเที่ยวหรือที่พักผอนได 
                ครูมอบหมายใบงาน  แบบทดสอบ  ใหแลกเปลีย่นเรียนรูตามหัวขอ  และทําแบบทดสอบ/ใบงาน  
และกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการ  ใชเวลา   1  ช่ัวโมง  และเมื่อเสรจ็จากภาระที่มอบหมายได
ใหนักศึกษาไดรวมกนัปลกูตนไมที่นํามาคนละ  1  ตน  และพัฒนาบริเวณวัดกู  ดวยการ 
ดายหญา  ถอนหญา  และรดน้ําตนไม 
   ครูและนักศกึษารวมกันวิเคราะห  และสรุปองคความรูที่ไดรับ  จากการเดนิธรรมยาตรา และการรวม
กิจกรรมในโครงการ  เพื่อนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และชุมชน 
                ขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินโครงการครั้งนี้ไดมีนักศึกษาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา อยากใหมีการจัดกิจกรรม
อยางนี้อีก เพราะไดรับความรูอยางหลากหลาย และทําใหเกิดธรรมะประจําใจ สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดและมีประโยชนตอสวนรวม 

ปญหาและอุปสรรค 
 นักศึกษามารวมกิจกรรมไมตรงเวลาจึงทําใหเกิดการลาชาไมตรงเวลา เนือ่งจากนักศกึษาการศกึษานอก
โรงเรียนทั้งตําบลนาแกวและตําบลนาแสง สวนใหญจะเปนผูมีอายุและเปนผูนําชุมชนจึงมีภารกิจ และนักศกึษา
ตําบลนาแสงบางคนยังไมรูคุนเคยกับพ้ืนที่ตําบลนาแกว จึงเกิดความลาชา นักศกึษาบางคนบนวารอน 
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วิเคราะหขอมลูเกีย่วกับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขารวมโครงการ 
การแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี ้
  คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สดุ 
  คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
  คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายความวามีความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการเขารวมโครงการธรรมยาตรา รกัปาและศาสนสถานวัดกู 
ทุงศาลา ของนักศึกษาตําบลนาแกว 
 
ลําดับ
ที่ 

รายการ คาเฉลี่ย ผลการประเมนิ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

วิทยากร 
ระยะเวลา 
สถานที่ดําเนินการ 
วัสดุ  อุปกรณ/ส่ือ 
เนื้อหาหลักสูตร 
วิธกีารหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม 
บรรยากาศของการจัดกจิกรรม 

4.95 
4.04 
4.17 
4.25 
4.42 
4.29 
4.42 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.36 มาก 
 
 จากตารางพบวาความพึงพอใจในการเขารวมโครงการของนักศึกษาตําบลนาแกวโดยรวมอยูในระดบั
มาก  (4.36)  เรียงตามลําดับความพึงพอใจจากมากไปหานอย คือ วิทยากร  (4.95)  เนื้อหาหลักสูตร และ
บรรยากาศของการจัดกจิกรรม มรีะดับความพึงพอใจเทากัน  (4.42)  วธิีการหรือรูปแบบของการจดักิจกรรม  
(4.29)   วัสดุ อุปกรณ/ส่ือ  (4.25)   สถานที่ดําเนินการ  (4.17)   ระยะเวลา (4.04 
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แบบประเมินคุณลกัษณะรายบุคคลของกลุมนักศกึษาตาํบลนาแกว 
พฤติกรรมการประเมิน 

กา
รม

ีสว
นร

วม
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ระ
ยกุ
ตใ
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กา
รแ
สว

งห
า/ค

นค
วา
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กแ

หล
งเร

ยีน
รูท

ี่
หล

าก
หล
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กา
รร
ับค

วา
มค

ิดเ
ห็น

ขอ
งผ
ูอื่น

 

ท่ี ชื่อ - สกลุ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 
รอยละ 

 
ผลการ 
ประเมิน 

1 นางศรนีวล  ปทมแกว /   /    /  /   91.66 ดี 
2 นายพรีพล  พิศาล /    /   /  /   83.33 ดี 
3 นางสุภารตัน  ใจแพทย /    /   /  /   83.33 ดี 
4 นางจันทรฉาย  วิลยัการ /   /   /   /   100 ดี 
5 นางศรีเลิศ  ธรรมสอน /   /   /   /   100 ดี 
6 นางอัมพร  ตะโก  /   /   /   /  66.66 พอใช 
7 นายอนุสรณ  จันสุภาเสน  /   /   /   /  66.66 พอใช 
8 นายชวลิต  ตะรโิย /    /   /   /  75.00 พอใช 
9 นายกิตติชัย  นันทวิชัย  /   /   /   /  66.66 พอใช 
10 นายบญุลือ  สธุรรม  /   /   /   /  66.66 พอใช 
11 นายสุบิน  ไชยานนท /   /   /   /   100 ดี 
12 นางสุพรรณี  ชวยจนัทรด ี /    /   /  /   83.33 ดี 
13 นายโชติ  แปงนุจา /   /   /   /   100 ดี 
14 นายเสวย  กนัวะนา  /   /   /   /  66.66 พอใช 
15 นางแสงดาว  ธิยา /    /  /   /   91.66 ดี 
16 นายสราวุฒิ  อภิวงค  /   /   /   /  66.66 พอใช 
17 นายสรรคภพ  บารมีเนตร  /   /   /   /  66.66 พอใช 
18 นายอนรุักษ  ธดิา  /   /   /   /  66.66 พอใช 
19 นายนกิร  บญุประเสริฐ  /   /   /   /  66.66 พอใช 
20 นายเฉวียน  ธดิา /    /   /   /  75.00 พอใช 
21 นายอํานาจ  ศริิวลัย /    /   /   /  75.00 พอใช 
22 นางมานี  แขงขัน /   /   /    /  91.66 ดี 
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พฤติกรรมการประเมิน 
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ท่ี ชื่อ - สกลุ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 
รอยละ 

 
ผลการ 
ประเมิน 

23 นางพนิดา  สินจักร /   /   /    /  91.66 ดี 
24 นายชวล  คําพิทํา  /   /   /  /   75.00 พอใช 
25 นางจันทรคํา  มาลําปาง /   /    /   /  83.33 ดี 
26 นางรัตนา  ปงใจ /    /   /   /  75.00 พอใช 
27 นายวรชยั  ใจลังกา  /   /   /   /  66.66 พอใช 
28 นายชัววรรณ  ณ 

เชียงใหม 
 /   /   /  /   75.00 พอใช 

29 นางดวงพร  ยะหนัก /    /  /   /   91.66 ดี 
30 นางสาวศิโรรัตน  เหลี่ยม

แหลม 
 /   /   /   /  66.66 พอใช 

31 นายสมดลุย  กนัวะนา  /   /   /   /  66.66 พอใช 
32 นายจกัรพงษ  สุธรรม  /   /  /    /  75.00 พอใช 
33 นางพรทพิย  พิศาล /    /  /    /  83.33 ดี 
34 นายนิคม  เทพวัลย  /   /   /  /   75.00 พอใช 
35 นางสาวพรพรรณ  ธิมา  /   /   /   /  66.66 พอใช 
36 นายมานิตย  ธดิา /   /   /   /   100 ดี 
37 นายครรชิต  ศรีไว  /   /  /   /   83.33 ดี 
38 นายอนนัต  กนัทา /    /   /   /  75.00 พอใช 
39 นายจตพุล  สิงหสัน  /   /   /   /  66.66 พอใช 
40 นายเพลิน  อินตะวงค  /   /   /   /  66.66 พอใช 
41 นายอนวุัฒน  คําปนแกว  /   /   /   /  66.66 พอใช 
42 นายอภวิัฒน  คําปนแกว  /   /   /   /  66.66 พอใช 
43 นายประชนั  สุภาสอน /   /   /   /   100 ดี 
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พฤติกรรมการประเมิน 
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ท่ี ชื่อ - สกลุ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 
รอยละ 

 
ผลการ 
ประเมิน 

44 นายนราธิป  ฟปูญญา /    /   /   /  75.00 พอใช 
45 นายธีรพล  บุญชู  /   /   /   /  66.66 พอใช 
46 นางจินตนา  ทพิยมูล /    /   /   /  75.00 พอใช 
47 นายวรีะพงษ  สิงสัน  /   /   /   /  66.66 พอใช 

รวม 82.98 73.76 75.89 78.01 77.66 พอใช 
 

จากตาราง พบวาผลการประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคของกลุมนกัศึกษาตําบลนาแกวโดยรวมอยูในระดับ
พอใช (รอยละ 77.66) เรยีงลาํดับตามประเด็นพฤติกรรมจากมากไปหานอยพบวา 
การมีสวนรวมอยูในระดับดี (รอยละ 82.98)  การรับความคิดเห็นของผูอ่ืนอยูในระดับพอใช  
(รอยละ 78.01)  การแสวงหา/คนควาจากแหลงเรยีนที่หลากหลายอยูในระดับพอใช (รอยละ 75.89)  
และการประยกุตใชอยูในระดับพอใช (รอยละ 73.76 
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รูปภาพการจัดกรรมโครงการธรรมยาตรา 
รักปาและศาสนสถานวัดกูทุงศาลา 

 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษาเดินจากสามแยกโปงดํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูอาํนวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอาํเภอเกาะคา 
 ไดนําไหวพระสวดมนตนั่งสมาธ ิ
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รับฟงบรรยายในหัวขอคุณธรรม 8 ประการ ประโยชนของสมธแิละคณุธรรม 4 ประการ  

จากทานพระครูเอกชัยใบดีฏา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษารวมปลูกตนไมและทําความสะอาดบริเวณรอบวัดกูทุศาลา 
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ครูไดใหนักศึกษาไดแบงกลุม ออกเปน 4 กลุม โดยใหแตละกลุมรวมแสดความคิดเห็น 

รวมกันที่จะมีแนวทางการอนุรักษปาและศาสนสถานวัดกูทุงศาลา 
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โครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา ภาคเรียนที่ 1/2551 

ศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกว 
******************************* 

หลกัการและเหตุผล 

 ดวยศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอเกาะคา ไดใหแตละศนูยการเรยีนไดมี
การจัดทําโครงการสรางสันติสุขดวยมือเรา เพ่ือเปนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม การพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจรยิธรรม วฒันธรรมและคานิยมท่ีดีงาม จะตองจดักิจกรรมให
นักเรียนไดฝกปฏิบัติ ลงมือทําดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา จึงจะเกิดจิตสํานึกที่ดีงามฝงลกึอยูใน
จิตใจเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติในอนาคต และสามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางมคุีณภาพ  ทาง
ศูนยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกวจึงไดจัดโครงการสรางสันติสุขดวยมอืเราขึ้น 
วตัถุประสงค 
    1.   เพื่อเสรมิสรางสุขภาพจิตใหเขมแข็ง 
    2.  เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจรยิธรรมที่ดีงามใหแกนักเรียน 
เปาหมาย       
เพ่ือใหนักศึกษาศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกวเปนคนดีวธิีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
          -ประชุมชี้แจงใหนักศึกษาศูนยการเรยีนชุมชนไดทราบถงึการจดัทําโครงการ 
          - แตงตัง้กรรมการดําเนินงาน 
           -  นักเรยีนรวมกิจกรรมตามโครงการ 
           - นักศกึษาไหวพระสวดมนตกอนการจัดทํากจิกรรม 
           -  ติดตามและประเมนิผล 
           -  สงเสริมและสนับสนุนใหนักศกึษารวมทําความดีและทําสมาธเิปนการบาน 
           -  สรุปและรายงาน 
ผูรับผดิชอบโครงการ    
    คณะกรรมการชมรมสะสมพลังจิต 
     นางสุมาไร   แปนนอย  ครูศูนยการเรียนชุมชนตําบลนาแกว 
การประเมินผล 
วิธกีารประเมนิ 

- แบบสังเกต 

ที่  076 / 2551 
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- แบบสอบถาม 
- แบบแระเมิน 

เครือ่งมือท่ีใชในการประเมิน 
- แบบประเมินโครงการ 
- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินคุณภาพ 

ผลคาดวาจะไดรับ 
                     1   นักเรียนประพฤติด ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
                      2  นักเรียนทําตนเปนแบบอยางแกผูอ่ืน 
                      3  นักเรียนมีจติใจดี มีเมตตา เอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูอืน่ 
                      4   นักเรียนมีความกตญั ูรูคุณตอผูมพีระคณุ 
                      5   นักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต 
                      6    นักเรียนมคีวามอดทน อดกลัน้ เสียสละ 
                      7.   นักเรียนเปนคนดีของสังคม และเปนพลเมืองที่ดีของชาติ       

ตารางกจิกรรมและการดําเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 
1 กศน.วถิีพุทธ,ฝกเจรญิศลี สมาธิ ปญญาการฝก สมาธใิน

ศูนยการเรยีนชุมชน 
พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 

2 การเดินธรรมยาตรา พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 
3 กิจกรรมพัฒนาทําความสะอาดวัดบานจอมปง หมู  5          

วัดพระธาตจุอมปง หมู  8  ตําบลนาแกว 
พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 

4 กิจกรรมจิตอาสา ปลูกตนไมในที่สาธารณะ พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 
5 ติดตามประเมนิผลการดําเนนิงาน ระหวาง และหลังเสร็จ

กิจกรรม 
พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 

6 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 
7 สรุปและประเมินโครงการ พ.ค. – ก.ย. 51 นางสุมาไร 
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                  ผูเสนอโครงการ            ผูเห็นชอบโครงการ 

                 สุมาไร                         นาตยา 
(นางสุมาไร  แปนนอย )              ( นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง ) 

     ครูศูนยการเรียนชุมชน        ครู ค.ศ.  1 
 

 

ผูอนุมัตโิครงการ 

                                       ลงชือ่  ณราวลัย นนัตะภูม ิ
       (นางณราวัลย  นนัตะภมูิ) 

         ผูอํานวยการศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอเกาะคา 
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แผนการปฏิบตัิงานกิจกรรมสรางสันติสุขดวยมอืเรา     เดือน  พฤษภาคม    ชือ่กิจกรรม     การจัดตัง้ชมรม
สะสมพลังจติ  วันที่   11  พฤษภาคม   2551        ภาคเรียนที่  1 / 2551 
 วตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 
       1.    เพ่ือใหผูเรยีนไดมีสวนรวมในการจัดตั้งและวางแผนในการจัดกิจกรรมของชมรมสะสมพลงัจิต 

1. เพื่อใหผูเรยีน   เขาใจหลักการปฏิบัติตนและการปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
2. เพื่อใหผูเรยีน  ไดฝกทักษะการนั่งสมาธิและเดินจงกรม ไดอยางถูกตอง 
3. เพื่อใหผูเรยีนไดฝกและปฏบัิติกิจกรรการสวดมนตเชา เย็นอยางสม่ําเสมอ 
ชื่อกจิกรรม    จัดตั้งชมรมสะสมพลังจติ 

 เนื้อหา 
- การจัดตั้งชมรมสะสมพลังจติ 
- การวางแผนกจิกรรม 

 กจิกรรมการเรยีนรู       
ขั้นนําเขาสูบทเรียน      ใชเวลา      10     นาที 

- ครูสรางความเขาใจกับผูเรียนในการจัดตั้งชมรมสะสมพลังจิต  และขอความคิดเห็นกบัผูเรียนเกีย่วกบั
กิจกรรมการสะสมพลังจิต 

- ขั้นทบทวนความรู         ใชเวลา      5    นาท ี
- ครูไดทบทวนการทําสมาธิและความรูเดิมที่ผูเรียนมีและศกึษาดวยตนเอง      

- ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู          ใชเวลา      30    นาท ี
- ครูกลาวถึงความเปนมาของชมรมสะสมพลังจิต 
- รับสมัครสมาชิกของชมรม  โดยครใูหใบสมัครแกนักศกึษาที่สนใจสมคัรเขารวมกิจกรรม 
- เลือกตั้งประธานชมรม  รองประธาน และคณะกรรมการชมรม 
-     จัดทําแผนกิจกรรมของชมรมสะสมพลงัจิต  โดยครูและผูเรยีนรวมกันระดมความคิดในการกําหนดจัด
กิจกรรมและแผนการปฏิบัตงิานของชมรมสะสมพลังจิต   

ขั้นสรุป         ใชเวลา      5   นาที 

- ครูและผูเรยีนรวมกันสรุป กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน  ในการฝกทกัษะการสะสมพลังจิต 
              ขั้นการนําไปประยกุตใช    5   นาที 
         สื่อการสอน / อุปกรณ 
       -     เอกสาร  ความรูเกี่ยวกับโครงการสรางสันติดวยมือเรา 

-      คูมือการสวดมนตไหวพระ  
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การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
        -      สังเกตมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

ชิ้นงานหรอืภารงานท่ีผูเรยีนปฏิบัต ิ
- บันทึกการเรยีนรูผูเรียน   

              ใบความรู 
 -      คูมือการสวดมนตไหวพระ  

ใบงาน  
เครื่องมือการวัดประเมินผล 
-     สังเกตมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 
ผลงาน 
บันทึกการจดัตั้งชมรมสะสมพลังจิตศนูยการเรยีนชุมชนตําบลนาแกว 
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แผนการปฏิบตัิงานกิจกรรมสรางสันติสุขดวยมอืเรา     เดือน  พฤษภาคม- สิงหาคม   2551               
  ชื่อกจิกรรม     การสะสมพลังจติ   วันที่   15  25  พฤษภาคม   2551  วนัที่  8   15  29  มิถุนายน  2551  วันที่  
13  29 กรกฎาคม   2551วนัท่ี  3 10 24  สิงหาคม    2551     ภาคเรียนที่  1 / 2551 
 วตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 

1. เพื่อใหผูเรยีน   เขาใจหลักการปฏิบตัิตนและการปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
2. เพื่อใหผูเรยีน  มีทักษะการนัง่สมาธิและเดนิจงกรม ไดอยางถกูตอง 
3. เพื่อใหผูเรยีนไดฝกและปฏบิัติกิจกรรการสวดมนตเชา เย็นอยางสม่ําเสมอ 

 เนื้อ 
- การไหวพระสวดมนต 
- การฝกนั่งสมาธ ิ
- การฝกเดินจงกรม 

 กจิกรรมการเรยีนรู       
ข้ันนําเขาสูบทเรยีน      ใชเวลา      10     นาที 

- ครูและผูเรยีนสนทนา  เรื่องการสะสมพลงัจิต  โดยการฝกนั่งสมาธิ  และเดินจงกรม 
- ขั้นทบทวนความรู         ใชเวลา      5    นาท ี
- ครูไดทบทวนการทําสมาธิและความรูเดิมที่ผูเรียนมีและศึกษาดวยตนเอง      
- ข้ันจัดกจิกรรมการเรยีนรู          ใชเวลา      30    นาที 

- ครูแจกเอกสารใบความรู  คูมือการสวดมนตไหวพระ  การกลาวคําอธิฐานการนั่งสมาธิ   
       และการเดินจงกรม 
- ผูนํานกัศึกษากลาวนําไหวพระสวดมนต   
- ผูนํานกัศึกษากลาวนําคําอธฐิานการฝกทําสมาธิ เดินจงกรมและแผเมตตา 
- ครูและผูเรยีนแลกเปลีย่นเรียนรู กับผูเรยีนโดยครูสอบถามความรูสึกของผูเรียนในการฝกนั่ง 

สมาธิและเดินจงกรม 
- ครูมอบหมายงานการบาน  ใหผูเรยีนบันทึกการฝกการน่ังสมาธิและเดนิจงกรมที่บาน 
- ข้ันสรุป         ใชเวลา      5   นาที 

- ครูและผูเรยีนรวมกันสรุป องคความรูที่ไดรับ  ในการฝกทักษะการนั่งสมาธิและเดินจงกรม 
- ครูแนะนําใหผูเรียนฝกทําตอที่บาน   มอบหมาย กรต. การฝกสมาธิ  เดนิจงกรม 

              ขั้นการนําไปประยกุตใช    5   นาที 
ผูเรียนฝกการทําสมาธิและเดินจงกรมที่บานและชักชวนใหสมาชิกในบานของผูเรยีน      เพื่อนําเปน
การปรับใชในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
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         สื่อการสอน / อุปกรณ 

ใบงาน   บันทึก การฝกทําสมาธิ และเดินจงกรม  
-      คูมือการสวดมนตไหวพระ  

การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 
        -      สังเกตมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 

- การฝกปฏิบัต ิ
- แบบทดสอบ 

ชิ้นงานหรอืภารงานท่ีผูเรยีนปฏิบัต ิ
- บันทึกการเรยีนรูผูเรียน   
- บันทึกการฝกปฏิบัติการนั่งสมาธิ และเดินจงกรม 

          ใบความรู 
 -      คูมือการสวดมนตไหวพระ  

ใบงาน 
-   บันทึก การฝกทําสมาธิ และเดินจงกรม  

เครือ่งมือการวดัประเมินผล 
-     สังเกตมีสวนรวมกิจกรรมกลุม 
-     บันทึก การฝกทําสมาธิ และเดนิจงกรม  
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ตารางฝกปฏิบัติการบานเดนิจงกรมหรอืนัง่สมาธ ิ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอเกาะคา  จังหวัดลําปาง 

……………………………………………………………………………… 
 

ชื่อ……………………..นามสกลุ…………………….เลขประจําตวั…………………….กลุม……… 
ศรช…………………………………………………. 

การเดินจงกรม น่ังสมาธ ิวัน/เดือน/ป 

ตั้งแตเวลา- ถึงเวลา ตั้งแตเวลา-ถึงเวลา 

รวมเวลา 
ชม./วัน 

สถานที่ปฏิบัต ิ
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แผนการปฏิบตัิงานกิจกรรมสรางสันติสุขดวยมอืเรา     เดือน  กรกฎาคม     ชื่อกจิกรรม    คนวิถีพทุธ วันที่  6  
กรกฎาคม  2551  วันท่ี  17  สิงหาคม  2551     ภาคเรียนที่  1 / 2551 
 วตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 

1. เพื่อใหผูเรยีน   เขาใจหลักการปฏิบัติตนและการปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมีความสุข 
2. เพื่อใหผูเรยีน  ไดเรียนรูถึงวถิีของชาวพุทธทีทาํสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนาน 

 เนื้อหา 
- สวดมนตไหวพระ 
- ข้ันตอนการนัง่สมาธิ 
- ข้ันตอนการเดนิจงกรม 
- ประโยชนของสมาธิ 
- การฟงเทศ 
- ถวายสังฆทาน 

 กจิกรรมการเรยีนรู       
ขั้นนําเขาสูบทเรียน      ใชเวลา      10     นาที 

- ครูและผูเรยีนสนทนา     การสวดมนตไหวพระ การนั่งสมาธิ และการฟงเทศ 
ขั้นทบทวนความรู         ใชเวลา      20    นาที 

- ครูติดตามงานที่ไดรับมอบหมายในการบันทึกการฝกทําสมาธิและการเดนิจงกรม   

- ข้ันจัดกจิกรรมการเรยีนรู          ใชเวลา      2    ช่ัวโมง 

- ผูนํานกัศึกษานําสวดมนตไหวพระษมาทานศีล 5 
- ผูนํานกัศึกษากลาวคําอาราธณาธรรม 
- ครูและนักศกึษารวมกนัฟงเทศ 
- ถวายสังฆทาน 

นักศึกษาจัดเตรียมเครื่องสังฆทาน   
ผูนํานกัศึกษานํากลาวคําถวายสังฆทาน 

- ผูนํานกัศึกษากลาวคําอธิฐานการนั่งสมาธ ิ 
- ผูนํานกัศึกษากลาวคําอธิฐานการเดินจงกรม 
- ครูผูเรยีนกลาวคําแผเมตตา 
- ครูแลผูเรียนแลกเปลีย่นเรียนรูในเรื่องของการฟงเทศในครั้งนีแ้ละสรุปเรื่องราวจากการฟงเทศ 
- ผูเรียนบันทึกความรูท่ีไดรับ 
- ครูมอบหมายการบานการฝกสมาธิและการเดนิจงกรม 
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ขั้นสรุป         ใชเวลา      5   นาที 
ครูและผูเรยีนรวมกันสรุป องคความรูที่ไดรับ  จากการฟงเทศ     นั่งสมาธิ  การเดนิจงกรม เพ่ือนําไป
ปรับใชในชวีติประจําวนัอยางมีประสิทธภิาพ 

ทําแบบทดสอบ     ใชเวลา      2   นาที 
         สื่อการสอน / อุปกรณ 

- ใบงาน   การสรุปความรูท่ีไดจากการฟงเทศ  การฝกสมาธ ิ และการเดนิจงกรม 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

- ใบงาน   การสรุปความรูท่ีไดจากการฟงเทศ  การฝกสมาธ ิ และการเดนิจงกรม 
ชิ้นงานหรอืภารงานท่ีผูเรยีนปฏิบัต ิ

- บันทึกการเรยีนรูผูเรียน    
- เขียนบรรยายความรูท่ีไดจากการฟงเทศ  การฝกสมาธ ิ และการเดนิจงกรม 

ใบความรู 
-     แบบฝกสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น 
ใบงาน 
-   ใบงาน   การสรุปความรูทีไ่ดจากการฟงเทศ  การฝกสมาธ ิ และการเดินจงกรม 
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ใบงานกิจกรรมการเขาวัดฟงเทศ ในวันพระ 

คําสั่ง 
1. ใหผูเรียนฟงเทศแลวจับใจความสําคัญในเรื่องที่พระเทศ 

2. บอกประโยชนของการฟงเทศและการนําไปใชในชีวิตประจําวันของผูเรียน 
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แผนการปฏิบตัิงานกิจกรรมสรางสันติสุขดวยมอืเราจติอาสา       
กจิกรรม    ปลกูตนไม วดักูทุงศาลา ตาํบลนาแกว และองคการบริหารสวนตําบลนาแกว 
       วันที่  8  สิงหาคม  2551     ภาคเรียนที่  1 / 2551 
 วตัถุประสงคเชิงพฤตกิรรม 

1.  เพ่ือใหผูเรยีน   เขาใจถึงหลักการปฏิบัติตนตามแบบของชาวพุทธ 
       2.     เพื่อใหผูเรยีน  ไดตระหนกัถึงประโยชนของการปลกูตนไม 

 เนื้อหา 
- การฝกเดินจงกรม 
- การบําเพญ็ประโยชนตอสาธารณะและพัฒนาหมูบาน 
- การปลูกตนไม 

 กจิกรรมการเรยีนรู       
ข้ันนําเขาสูบทเรยีน      ใชเวลา      10     นาที 

- ครูและผูเรยีนสนทนา     การสวดมนตไหวพระ การนั่งสมาธิ และการฟงเทศการพฒันาและการปลูก
ตนไม 
ขั้นทบทวนความรู         ใชเวลา      20    นาที 

- ครูติดตามงานที่ไดรับมอบหมายในการบันทึกการฝกทําสมาธิและการเดนิจงกรม    

- ข้ันจัดกจิกรรมการเรยีนรู          ใชเวลา      2    ช่ัวโมง 

- ผูนํานกัศึกษากลาวนําคําอธฐิานการเดนิจงกรม 
- ผูเรียนฝกการเดินจงกรม 
- กิจกรรมการปลูกตนไม 

ขั้นสรุป         ใชเวลา      5   นาที 
ครูและผูเรยีนรวมกันสรุป องคความรูที่ไดรับ         การเดินจงกรม   การปลกูตนไมเปนประโยชนตอ
สาธารณะ  เพือ่นําไปปรับใชในชีวิตประจาํวันอยางมีประสิทธภิาพ 

ทําแบบทดสอบ     ใชเวลา      2   นาที 
         สื่อการสอน / อุปกรณ 

- ตนไม   เสียม  จอบ 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

- ใบงาน   การเดินจงกรม 
ชิ้นงานหรอืภารงานท่ีผูเรยีนปฏิบัต ิ

- บันทึกการเรยีนรูผูเรียน    
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- เขียนบรรยายความรูท่ีไดจาก การ    เดนิจงกรม   ปลูกตนไม 
ใบความรู 

-     ใบงาน 
-   ใบงาน   จงบอกประโยชนของการปลูกตนไม 

แผนการปฏิบตัิงานกิจกรรมสรางสันติสุขดวยมอืเรา     เดือน  กนัยายน      
กจิกรรม    ธรรมะยาตรารกัปาและศาสนสถานวดักูทุงศาลา ตําบลนาแกว 
       วันที่  31  สิงหาคม  2551       ภาคเรียนท่ี  1 / 2551 
 วตัถุประสงค 
     1.   เพื่อเปนการฝกใหผูเรียนไดรูถึงการเดินธรรมยาตราที่ถูกตอง 
     2.   เพื่อใหผูเรียนไดเรยีนรูวิธกีารสะสมพลังจิตจากการเดนิจงกรมและนั่งสมาธิและ 
การนําหลักคณุธรรมมาใช ในการดําเนินชีวิต 
               3.   เพื่อเกิดเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรูหาแนวทางในการรวมกันรกัษาปาและศาสนสถานวดักู 
ทุง ศาลา 

ขั้นนําเขาสูบทเรียน      ใชเวลา      10     นาที 
- ผูเรียนลงทะเบียนพรอมกัน  ณ  หนาวัดพระธาตุจอมปง ครูช้ีแจงเสนทางศึกษาใหกบัผูเรียนและ

แบงกลุมการเรียนรู 
ขั้นทบทวนความรู         ใชเวลา      20    นาที 

-    ครูติดตามงานที่ไดรับมอบหมายในการบันทกึการการเรียนรูในแตละฐาน   
ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู          ใชเวลา      6    ชั่วโมง 

- ผูเรยีนลงทะเบียน และเตรียมความพรอม 
       - ผูเรยีนลงทะเบียนรวมกัน ณ หนาวัดพระธาตจุอมปง 
แบงกลุมผูเรยีน ออกเปน  5  กลุม   
 - ผูเรยีนเดินจากสามแยกโปงดําถึงวัดกูทุงศาลาตําบลนาแกว แลกเปลี่ยนเรยีนรูกับวิทยากร 
เนื้อหา  1  ไหวพระสวดมนต 
             2. ความสําคัญของกัลยานิมิตร 
             3. ธรรม 8 ประการ คุณรรม 4 ประการของนายหลวง 
 – ผูเรียนสะสมพลังจิตโดยการฝกการทําสมาธิและเดินจงกรม ศาลาวัดกู 

ขั้นสรุป         ใชเวลา      5   นาที 
ครูและผูเรยีนรวมกันสรุป องคความรูที่ไดรับ  จากกิจกรรมธรรมะยาตรา     นั่งสมาธิ  การเดินจงกรม 
เพื่อนําไปปรับใชในชวีติประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ 
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ทําแบบทดสอบ     ใชเวลา      2   นาที 
         สื่อการสอน / อุปกรณ 

- ใบงาน   การสรุปความรูท่ีไดจาก  การฝกสมาธ ิ และการเดินจงกรม 
การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

- ใบงาน   การสรุปความรูท่ีไดจากการเดิน  การฝกสมาธ ิ และการเดินจงกรม 
ชิ้นงานหรอืภารงานท่ีผูเรยีนปฏิบัต ิ

- บันทึกการเรยีนรูผูเรียน    
- เขียนบรรยายความรูท่ีไดจากการเดนิ  การฝกสมาธ ิ และการเดินจงกรม  

ใบความรู 
ใบงาน 
-   ใบงาน   การสรุปความรูทีไ่ดจากกิจกรรมธรรมะยาตรา  การฝกสมาธ ิ และการเดนิจงกรม 
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แผนการจัดกิจกรรมธรรมยาตรา 
เรื่อง  ธรรมยาตรา รักปา และศาสนสถานวัดกูทุงศาลา 
กจิกรรมที่  1  การเดินธรรมยาตรา 
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจการเดินธรรมยาตรา และสามารถเดนิธรรมยาตราไดถกูตอง 
2. เพ่ือใหผูเรยีนเดินใชสมาธใินการเดินอยางมีสติ 
3. เพ่ือใหผูเรยีนสามารถกลาวแผเมตตาขณะเดินได 

สาระการเรียนรู 
     เน้ือหา 

-   หลักการเดนิธรรมยาตรา 
-   การบริหารจิตขณะการเดนิ 
-   การกลาวคาํแผเมตตา 

กจิกรรมการเรยีนรู 
      ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครู และผูเรยีนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการเดนิธรรมยาตรา  และครูช้ีแจงระยะเสนทางเดนิ
ธรรมยาตรา 
ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู 

- ครูแจกใบความรูเกี่ยวกับการเดนิธรรมยาตรา   ความหมายกลัยาณมิตร  และคณุธรรม  8  ประการ 
- ครูอธิบายกฎ/วินัยในการเดนิธรรมยาตรา 
- ครู/ผูเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู และกําหนดจดุพัก 
-ใหผูเรยีนเรียงแถว 2 คน และเดินตามกฎ/วินยัของการเดินธรรมยาตรา เวนชวงหางประมาณ 50-60  
ซม. 
- หยุดพักตามจดุที่  1  ตามที่มีมติตกลงกัน 
- ครูสนทนาแลกเปลีย่นกับผูเรียนและสอบถามความรูสึกในการเดินธรรมยาตรา  
- ครู/ผูเรียนรวมกันจัดแถว และพรอมเดินทาง 
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กจิกรรมที่  2   การสะสมพลงัจิต 
วตัถุประสงค 

1.  เพ่ือใหผูเรยีนมีมีความรูความเขาใจธรรม  8  ประการ 
2. เพ่ือใหผูเรยีนทราบประโยชนของการทําสมาธ ิ
3. เพ่ือใหผูเรยีนมีความรูความเขาใจ และนําคุณธรรม  4  ประการ  ตามพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ไปปรับใชในชีวิตประจําวนั 
สาระการเรียนรู 
     เน้ือหา 

-   ธรรม  8  ประการ 
-   ประโยชนของการทําสมาธ ิ
-   คุณธรรม  4  ประการ 
-   ความหมายกัลยาณมิตร 

กจิกรรมการเรยีนรู 
      ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
 ครู และผูเรยีนสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการใชชีวิตและการนาํหลักคุณธรรม  4 ประการ  และ  
8  ประการ 
ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู 

- ครูแจกใบความรูเกี่ยวกับ คุณธรรม  4  ประการกลัยาณมติร และธรรม  8  ประการ 
- ครู/ผูเรียนไหวพระสวดมนต   
- ครู/ผูเรียนกลาวอฐานการนั่งสมาธิ / นั่งสมาธิสะสมพลังจิต / การแผเมตตา 
- ฟงเทศนเรื่องประโยชนของการนั่งสมาธิ ธรรม  8  ประการ ความหมายกลัยาณมิตร และคุณธรรม 

4 ประการ 
       จากทานพระครูเอกชัย  ใบฎีกา 
- ครู/ผูเรียนสนทนาเรื่องการฟงเทศน  จากพระครูเอกชัย  ใบฎีกา  ถามความรูสึกในการฟงเทศน  
- แบงกลุมผูเรยีนเปน 3 กลุม   แลกเปลีย่นเรยีนรู 
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กจิกรรมที่  3  การปลูกตนไม และพัฒนาบริเวณวัดทุงกูศาลารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็น เพ่ือหาแนวทางการ 
                      รักษาปาและศาสนาสถานวดักูทุงรวมกับกลุมเครือขาย   
วตัถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเรยีนมีความรกัความสามัคคี  และจิตสํานึกในการรักปาไมและศาสนสถานวดักู 
2. เพ่ือใหผูเรยีนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการหาแนวทางรักษาปาและศาสนสถาน 
3. เพ่ือใหผูเรยีนมีจิตสํานึกในการบําเพญ็ตนใหเปนประโยชนตอสวนรวม 

สาระการเรียนรู 
     เน้ือหา 

-   ประโยชนของการปลูกตนไมและการอนรุักษศาสนสถาน  
-   แนวทางการการรักษาปาและศาสนสถาน 
-   มีคุณธรรมมีความสามัคคี 

กระบวนการเรียนรู 
      ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
            ครูไดพูดถึงประโยชนการรวมกันพัฒนา การปลกูตนไมการหาแนวทาง การพัฒนาศาสนสถานวัดทุงกู
ศาลา 
ขั้นจดักิจกรรมการเรียนรู 

- ครู/ผูเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูความรูเกีย่วกับประโยชนของปาไม และศาสนสถานวัดกูทุง
ศาลา 

- ครู/ผูเรียนรวมกันปลกูตนไม  และพัฒนาบริเวณวัดกูทุงศาลา   
- ครู/ผูเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนเรยีนรูความรูเกีย่วกับแนวทางการพัฒนาวัดกูทุงศาลา 
- แบงกลุมผูเรยีนเปน 3 กลุมละ  30  คน รวมกันสรุปแลกเปลี่ยนเรียนรู และบันทึกการเรียนรู  ใน

ประเด็นดังตอไปนี ้
1. หากคนขาดคุณธรรมและศลีธรรม  สังคมจะเปนอยางไร 
2. นักศึกษาไดอะไร  จากการไดรวมกิจกรรมธรรมยาตราในครั้งนี้   และมีความรูสึกอยางไร  

(เขียนบรรยาย) 
3. แนวทางการพฒันาวัดกูท่ีนกัศึกษาจะทําตอไป 

   ขั้นสรุป     
- ครู / ผูเรียนรวมกันสรุปองคความรู  จากการเดนิธรรมยาตรา  การศึกษาใบความรู   
- ครู / ผูเรียนรวมกันสรุปองคความรู  ทีไ่ดรบัฟงเทศน 
- ผูเรียนรวมกนัสรุป / วเิคราะหคุณธรรม  4  ประการ และ  8  ประการ และนํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวัน และแนวทางที่พัฒนาวดักูทุงศาลา 
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              -  ทําใบงาน / แบบทดสอบ  /บันทึกการเรียนรู    
      สื่อการสอน / อุปกรณ 

- พระครูเอกชัยใบฎีกา  /สังฆทาน 

-      ใบความรู ธรรมยาตรา   กัลยาณมิตร   คุณธรรม  4  ประการ และธรรม  8  ประการ 
- ครู  กศน. 

       การวดัและประเมินผลการเรียนรู 
- แบบทดสอบ 
- ใบงาน / บันทกึการเรียนรู 
- การสังเกต 

      ชิ้นงานหรอืภารงานที่ผูเรียนปฏิบัต ิ
- แบบทดสอบ/บันทึกการเรยีนรู 
- แบบสอบถาม 

      ใบความรู 
- ธรรมยาตรา   กัลยาณมิตร    

- คุณธรรม  4   ประการ และ ธรรม 8  ประการ 
ใบงาน 
- บันทึกการเรยีนรู 

- ใบงาน 
เครือ่งมือการวดัประเมินผล 

- แบบทดสอบ 
- ใบงาน 
- แบบ
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ใบความรู 
 
                ธรรมยาตรา   คือการสรางโอกาส ใหผูคนจํานวนหนึ่งไดรวมใชชีวิต ภายใตกรอบขอตกลงที่
มีหลักธรรมทางศาสนา อัน “ พิเศษ ” ไปกวาการ “ปฏิบัติธรรม”  สวนตัวตามปกติ ซึง่หลายคน “เลอืก” 
ที่จะปฏิบัติในชีวิตประจําวันอยูแลว  
                อาจกลาวไดวา ธรรมยาตรา คือการสราง “ชุมชน” ของผูมีความสนใจรวมกนัขึ้นมาในชั่ว
ระยะเวลาหนึง่  โดยเนนการใชหลกัธรรม   และความเปนกัลยาณมิตรเปนวธิีปฏิบัติ  และเคาโครงของ
กิจกรรมอันประกอบดวยการดําเนินชวีิต การเรียนรู การพักผอน และการภาวนา ตลอดจนการบรโิภค 
หรือใชทรพัยากรตาง ๆ รวมกัน  
                 ดวยการยอมรับ กฎ กติกา และมารยาท ตลอดจนขอตกลง ตาง ๆ รวมกันนี้เอง ที่ชวยใหการ
รวมใชชีวติ รวมเรียนรู รวมฝกตน ไดผลิดอกออกผลดานตาง ๆ ข้ึน อยางไมงายนักที่จะมีไดในวถิีชีวิต
ปกติ 
                 บางคนจึงได “เพือ่น” หรือ “คนรูใจ” ดวยระยะเวลาเพียง ที่ไดรวมกิจกรรมรวมกัน   ของการ
รวมธรรมยาตรา ทั้งท่ีเขา และ/หรือ...เธอ เคยรวมงานในองคกรเดียวกนัมาแลวหลายป แตที่ผานมา มิได
มีอะไรมากไปกวา ความเปน “คนรวมงาน” อยางผวิเผินเทานั้น  
                หรือกระทั่ง “คนเคยเห็นหนา” ที่กลับกลายเปน “เพื่อนสนิท” เพียงเพราะการ “ลางจาน” หรือ 
“ทําอยางใดอยางหนึ่ง” ดวยกนั ในสถานการณเชนที่กลาวมาแลว 
                ทั้งที่โอกาสดังกลาว อาจไมมีอะไรมากไปกวาการเดินทาง หรือการเดินเทาทางไกล “รวมกัน” 
ทํากิจกรรมรวมหมู รวมแลกเปลี่ยน – เรียนรู หรือแสวงหาประสบการณรวมกนัชั่วเศษเสี้ยวสั้น ๆ ของ
ชีวิต ดวยการใฝใจ และใสใจในการประยุกตใชหลักธรรม    มาเปนวถิแีหงการปฏิบัติ และความใฝใจ
ในศาสนธรรมนั่นเอง   ที่ทําใหทุกอยางกลายเปน การปฏบิัติธรรมรวมกัน ไดโดยงาย 
               หลักพุทธธรรม หรอืหลักศาสนธรรมในพุทธศาสนานั้น แมวาจะไมจาํกัดดวยกาล คือ มิได
เส่ือมไปดวยเวลาที่ลวงผาน ดวยวาเปนสัจจะแหงธรรมชาติที่ศาสดาคนพบ และสามารถนํามา
ประยุกตใชไดทุกยุคทุกสมัย (หากมีสติปญญา และอุบายอันเปนกุศลเปนเครื่องชวย)  แตบอยครั้ง ท่ีมี
เหตุใหสรุปความ วา “ธรรมะ” เปนเรื่องยาก “การปฏิบัตธิรรม” คือ ความลําบาก นาอึดอัดขัดของ กท็ํา
ให “ศาสนิก” เข็ดขยาดและหางเหินการพระศาสนาเชิงแกนสาระออกไป เหลือไวเพียงพิธีกรรมท่ี
จําเปนตองมี หรือจําเปนตองของเกี่ยว ท้ังที่จะวาไปแลว “วิถแีหงพุทธธรรม” ก็คือ แนวการประพฤต ิ
 



 

 

50 
ปฏิบัติ อันชวยใหคนเปนอิสระจากอกุศล จากเหตุปจจยัแหงทุกข เพ่ือมีกําลังและโอกาสในการพฒันา
ศักยภาพของตน เพื่อประโยชนระดับบุคคลและสวนรวม—นั่นเอง                 
  นี่มิใชหรือ คือแบบจําลองเล็ก ๆ ของการดําเนินชวีิตทีห่ลายคนแสวงหา ที่ประกอบไปดวยการเรยีนรู 
การทํางาน และการพักผอนท่ีประสานสอดคลองกนั ภายใตบรรยากาศใกลชิดธรรมชาติ และไมตรีจิต – 
มิตรภาพเยี่ยงกัลยาณมิตร 
                      และนี่มิใชหรอื ที่ศักยภาพสวนตวั และศกัยภาพของกลุมฯ ไดรับการสรางเสรมิขึ้น ดวย
พลวัตของการรวมหมู ภายใตกรอบโครงของ “ศาสนธรรม” อันสอดแทรกอยูกับกิจกรรม กิจวัตร
ประจําวนั และขอตกลงที่ทกุคน (หรือสวนใหญ) เห็นพอง โดยมิไดรูสึกวาบีบคั้น และจํายอมตอง
ปฏิบัต…ิ 
                    จริงอยู “ธรรมยาตรา” ยอมมิใชสูตรสําเรจ็ของการศกึษาและปฏิบัตธิรรมในสังคมรวมสมัย 
ทั้งยังมิใชคําตอบสําเร็จรูปตอการประยุกตใชศาสนธรรมกับการแกปญหาชีวิตและสังคมอยางรอบดาน
และถึงที่สุด หากเปนเพยีง “ทางเลือก” หนึ่ง ที่เปดโอกาสใหผูแสวงหาคาํตอบ แสวงหาวิถแีหงการ
ดําเนินชวีิต และแสวงหากระบวนการเรียนรูที่เหมาะสม อันเนื่องอยูดวยศาสนธรรม ได “ทดลอง” ใช
ชีวิตชวงสั้น ๆ รวมกับผูสนใจในแนวทางใกลเคยีงกัน ภายใตบรรยากาศ และสถานการณอันเอื้ออํานวย 

                       การเดินธรรมยาตรา  ในดานหนึ่งเปนการฝกใหจิตไมเปนทาสกาย  กายจะรอนจะหนาวก็
ไมฉุดใหใจรอน-หนาวตามดวย  สภาวะเชนนี้ไมอาจเกิดไมอาจเกดิขึ้นไดจากการนั่งเฉย ๆ หากตองฝก
เดินกลางแดดรอน  กลางลมหนาว  เพื่อเรียนรูท่ีจะยกระดบัจิตใจใหอยูเหนืออาการทางกาย 
          ธรรมยาตรา  มิไดแปลวาเปนการเดินเพื่อธรรมะเทานั้น  แตยังหมายถงึการเดินดวย
ธรรมะดวย  คือเดินดวยจิตทีม่ีสติ  มีสมาธิ  จิตท่ีเมตตาหวงใยตอสรรพส่ิงทั้งหลายตามรายทาง  และตอ
เพ่ือนรวมคณะซึ่งนับเปน  “ ชุมชน ”  เฉพาะกาลของเรา 
                       ธรรมยาตรา  คือการเดินดวยจิตที่ไมเห็นแกตัว หรือเอาตนเองเปนศูนยกลางหากแตตอง
คํานึงถึงผูอ่ืนดวย   ธรรมะดังกลาว  คือส่ิงที่ตองควบคูไปกับการดําเนินชีวิตของทุกคน  ศิลปะในการ
เดินธรรมยาตราจึงเปนเสมือนอันหนึ่งอันเดียวกันกับศิลปะในการดําเนินวถิีชีวิต  และการเดินธรรม
ยาตรา  จึงเปนเสมือนการฝกฝนศลิปะในการดําเนินชวีิต  คือการอยูอยางสงบ และบําเพ็ญตนใหเปน
ประโยชน 
 
 
 



 

 

51 
ความหมายกลัยาณมิตร 
 คําวา “ กัลยาณมิตร ” แปลความมาจากคาํ  “ กัลยาณ ”  ซึ่งหมายถึง  งาม, ดี. และมิตร  หรือ
หมายถึง  เพ่ือนรกัใครสนิทสนมคุนเคย  ดงันั้น  กัลยาณมิตร  จึงหมายความวา  เพื่อนที่ดี  เพ่ือนทีง่าม  
หรือเพ่ือนทีร่กัใครคุนเคยทีด่ี  และเพื่อนทีร่ักใครคุนเคยที่งาม 

 กลัยาณมิตร  มิไดหมายถงึเพื่อนท่ีดีตามความหมายทั่วไปเทานั้น  แตเปนเพื่อนท่ีเพียบพรอม
ดวยคุณธรรม  มีความตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมในหนาที่ชาวพุทธทีดี  เพ่ือประโยชนถึงตนเองและ
ผูอ่ืน  ผูสั่งสอนแนะนํา  รวมถึงผูชักนําไปในทางที่ถกูตอง และดีงาม 
               กัลยาณมิตร คือ มิตรแท มิตรทีน่ารัก นาเคารพนับถือ นาสนทนาวิสาสะ พูดคุยดวย เปน
บัณฑิต เปนนกัปราชญ เปนผูรู ผูคงแกเรยีน มากดวยประสบการณ สามารถแนะนําส่ังสอนอบรมฝกฝน
เราได ผูใกลชิดกัลยาณมิตร ยอมไดดี มีสุข เหมือนคําสอนที่วา" คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต
บัณฑิตพาไปหาผล" ฉะนั้น ฯ......กัลยาณมิตร- สังเกตไดวา จะมีความเมตตาสูง ชอบชวยเหลือผูอ่ืน โดย
ไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ เหมือนบิดา มารดา เหมือนพระโพธิสัตว มีแตให หวงหาอาทร คิดแตจะให
ความชวยเหลือ เกื้อกูล อนุเคราะห แมมิไดออกปากขอความชวยเหลอื ทานก็หยิบยืน่ใหดวยความยินดี 
ยินดใีนการเสยีสละ เพ่ือประโยชนสุขของผูอ่ืน 
             กลัยาณมิตร  เปนเสมือนบุคคลท่ีชวยช้ีแนะแนวทาง ชักจูงตลอดจนแนะนําสั่งสอน ชักนําผูอ่ืน
ใหดําเนินชวีิตท่ีดีงามใหประสบผลด ีและความสุข ใหเจรญิกาวหนา ใหพัฒนาในธรรม แมจะเปน
บุคคลเสมอกนั หรือเปนมารดาบิดาครูอาจารยตลอดทั้งพระสงฆ จนถงึพระพุทธเจา ก็นับวาเปนเพือ่น 
แตเปนเพื่อนใจดี หรือเพื่อนมีธรรมเรยีกวา กัลยาณมิตร แปลวามิตรดีงาม กัลยาณมิตรมีคุณสมบัติที่
เรยีกวา กลัยาณมิตรธรรม หรือธรรมของกลัยาณมิตร  ๗ คือ 
ประการคือ  ๑.  ปโย นารัก ดวยม ีเมตตา เปนที่สบายจิตสนิทใจ ชวนใหอยากเขาไปหา     
ประการที่   ๒.  ครุ นาเคารพ ดวยความประพฤติหนักแนนเปนท่ีพึ่งอาศยัไดใหรูสึกอบอุนใจ  
ประการที่  ๓.  ภาวนีโย นาเจรญิใจ ดวยความเปนผูฝกฝนปรับปรุงตนควรเอาอยาง ใหระลึกและเอยอาง
ดวย   ความซาบซึ้งภูมิใจ   
ประการที่  ๔.   วัตตา รูจักพดูใหไดผล รูจกัชี้แจงแนะนําเปนท่ีปรกึษาที่ดี 
ประการที่  ๕.   วจนกัขโม อดทนตอถอยคํา พรอมที่จะ รบัฟงคําปรึกษาซักถาม ตลอดจนคําเสนอแนะ    
                          วิพากยวจิารณ  
ประการที่  ๖.  คัมภีรัญจะ กถงักัตตา แถลงเรื่องล้ําลกึได สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซบัซอนใหเขาใจ
และสอนใหเรยีนรูเรื่องราวทีล่ึกซึ้งยิ่งขึน้ไป 
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ประการที่  ๗. โน จฏัฐาเน นิโยชเย ไมชักนาํในอฐาน คือ ไมชักจูงไปในทางเสื่อมเสียหรือเรื่อง
เหลวไหลไมสมควร 

                   กัลยาณมิตร   คนรวย หรือคนจนก็เปนกันได ไมไดข้ึนกับเงนิทอง หรือสิ่งของวัตถุ แต
ข้ึนอยูกับจติใจอยางเดยีว   กัลยาณมิตรเพยีงคนเดยีว มีคามากกวาเพือ่นกินเพื่อนกนัอีกเปนสิบเปนรอย
คนท่ีหาสาระอะไรมิได. 
                คัดลอกมาจาก พจนานกุรมพุทธศาสตร ของทานเจาคุณพระธรรมปฎก  
 

ใบความรู   
คุณธรรม 8 ประการ 

1. ขยัน     ผูทีม่ีความขยัน คือผูที่ตั้งใจทําอยาง จริงจังตอเนื่องในเรื่องทีถู่กท่ีควร ผูเปนคนสูงาน มีความ
พยายาม ไมทอถอย กลาเผชิญ  อุปสรรค รกังานที่ทํา ตั้งใจทําหนาที่อยางจริงจงั 
2. ประหยดั   ผูที่มีความประหยัด คือ ผูท่ีดําเนินชวีิตความเปนอยูเรยีบงาย รูจักฐานะของตน คิดกอนใช 
คิดกอนซื้อ เกบ็ออม  
3. ซื่อสัตย   ผูที่มีความซื่อสัตย คือ ผูที่มีความประพฤตติรงทั้งหนาที่ ตอวิชาชีพ ตรงตอเวลา ปฏิบัติอยาง
เต็มท่ีถูกตอง 
4. มีวินยั   ผูท่ีมีวินัย เปนผูปฏิบัติในขอบเขต กฏระเบียบ ของสถานศกึษา สถาบนั องคกร และประเทศ 
5. สุภาพ    ผูทีม่ีความสุภาพ คือผูท่ีออนนอมถอมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไมกาวราวรนุแรง 
6. สะอาด   ผูที่มีความสะอาด คือผูทีฝ่กจิตในใหสะอาดไมขุนมัว ท้ังรางกายและจิตใจ 
7. สามัคค ี  ผูที่มีความสามัคคี คือผูที่เปดใจกวาง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รูบทบาทในตนเองใน
ฐานะผูฟงและผูตามที่ด ี
8. มีนํ้าใจ   ผูทีม่ีน้ําใจ คือผูท่ีมีความจริงใจตอกันไมเห็นแกเพียงตวัเองหรือเรื่องของตัวเอง เห็นอกเห็น
ใจตอเพ่ือนมนษุยซึ่งกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

53 
ใบงาน 

เรื่อง   ธรรมะกับการอนรุกัษศาสนสถานและปาไม 
คําสั่ง   ใหนักศึกษาเขียนบรรยายสรุปสภาพแวดลอมของวัดทุงกูศาลา  ในประเด็นตอไปนี ้
1.  สภาพทัว่ไป 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………….……………………….... 
2.  สภาพของวัด 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
3.  สภาพของปาไม 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
4.  เม่ือไดศึกษาสภาพแวดลอมของวัดทุงกู และปาไมเหลานีแ้ลว   นกัศกึษาเกิดความรูสกึอยางไร 
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
5.  นักศึกษาวธิี / แนวทางในการแกปญหา และพัฒนาใหดีอยางไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
6.  นักศึกษารูสึกอยางไร กับการไดรวมกิจกรรม  การอนรุกัษศาสนสถาน และปาไมในครั้งนี้ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
                                   ลงชื่อ.....................................................นักศึกษา 
              (........................................................) 

                         ระดับ....................................                                  
ศรช…………………………. 

 



 

 

 

54 
แบบทดสอบ 

เรื่อง   ธรรมะกับการอนรุกัษศาสนสถานและปาไม 
คําสั่ง   ใหนักศึกษาจงตอบคาํถาม  ในประเด็นตอไปนี้ 
1.  ธรรมยาตรา  หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………............... 
2.  กลัยาณมิตร  หมายถึง 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.  ถาตองเลอืกในการคบหากลัยาณมิตร ๗ นกัศกึษาจะเลือกคบกัลยาณมิตรในประการใดเปนประการ
แรก และเพราะอะไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………............... 
4.  การเดินธรรมยาตรามีประโยชนอยางไร  สามารถนําไปปรับใชในชมุชนของนกัศกึษาไดอยางไร 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………............... 
5.  นักศึกษามวีธิกีารอนรุกัษศาสนสถานวดัทุงกู และปาไม อยางตอเนือ่งไดอยางไร 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ.....................................................นักศกึษา 

(........................................................) 
ระดับ.................................... 
ศรช………………………… 



 

 

55 
แบบทดสอบ 

เรื่อง   คณุธรรม  8  ประการ 
คําสั่ง   ใหนักศึกษาจงตอบคาํถาม  ในประเด็นตอไปนี ้
1.  คุณธรรมในขอใดที่ทําใหกจิกรรมการเดินธรรมยาตราในวันนี้สาํเรจ็ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2.  การรับสมคัรบุคคลเขาทาํงาน  หนวยงาน/รานคา  อนัดับแรกผูรับสมัครพจิารณาหลกัธรรมในขอใด 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.  การทีจ่ะเปนคนพออยูพอกิน และมีเงินใชในคราวจําเปน  อยูคุณธรรมในขอใด 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
4.  หลกัธรรมในขอใด  กลัยาณมิตรจะขาดไมได 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
……………..……………………………………………………………………................…………… 

5.  คุณธรรมในขอใด  ท่ีใชเปนหลกัในการครองเรอืน   

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………........................... 
6.  การดําเนินชวีิตท่ีจะประสบผลสําเรจ็ได  ตองมีคุณธรรมประกอบหลายประการ  ไดแก 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………..............…………………………………,…  

ลงชื่อ.....................................................นักศึกษา 
(........................................................) 

ระดับ.................................... 
ศรช…………………………. 



 

 

56 
แบบสอบถามความพึงพอใจ 

โครงการธรรมยาตรา รกัปาและศาสนสถานวดักูทุงศาลา 
ณ วดักูทุงศาลา หมู 5 ตําบลนาแกว อาํเภอเกาะคา จังหวดัลาํปาง 

วันที่ 31  สิงหาคม  2551 
ขอมลูท่ัวไปของผูเรียน / ผูรบับรกิาร 
            1.1. ช่ือ – สกุล...............................................................................ศรช ………......... 
                1. 2.  อายุ..................ป  อาชีพ................................................................................... 
                1.3.  ท่ีอยู..............บาน................................หมูที่.............ตําบล....................อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง        
                1.4  ระดับการศึกษา............................................................... 
                       กรณีท่ีกําลังศกึษา  ทานศกึษาอยูในระดับอะไร.............................................................. 
ความพึงพอใจของผูรับบรกิาร 
คําชี้แจง  ใหนกัศึกษา/ผูเขารวมกิจกรรมตอบแบบสอบถามโดยกาเครื่องหมาย    ในชองที่ตรงกับ
ความรูสึกวาในการเขารวมกิจกรรมครั้งนี ้ ทานมีความพึงพอใจในเรื่องตอไปนี้มาก  นอยเพียงใด 

ระดับความพึงพอใจ 
รายการ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 
1.  วิทยากร      
2.  ระยะเวลาความเหมาะสมกับเนื้อหาหลกัสูตร      
3.  สถานที่ดําเนินการและบรรยากาศของการจัด
กิจกรรม 

     

4.  วัสดุ  อุปกรณ      
5.  วิธกีารหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม      
6. สื่อ การจดักจิกรรม      
ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

  ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอื 



 

 

57 
แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล 

โครงการธรรมยาตรา รกัปาและศาสนสถานวดักูทุงศาลา 
ณ วดักูทุงศาลา หมู 5 ตําบลนาแกว อาํเภอเกาะคา จังหวดัลาํปาง 

วันที่ 31  สิงหาคม  2551 

พฤติกรรมการประเมิน 

กา
รม

ีสว
น 
รว
ม 

กา
รป

ระ
ยกุ
ตใ
ชช

 

กา
รแ
สว

งห
า/

คน
คว

าจ
าก
แห

ลง
เรยี

นร
ที่ห

ลา
ก

กา
รร
ับค

วา
ม

คิด
เห
็นข

อง
ผูอื่

น 

 
สรุปผลการ 
ประเมิน 

 
 

ท่ี ชื่อ - สกลุ 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               



 

 

58 
บันทึกการเรียนรู 

โครงการ  เดินธรรมยาตรารกัปา และศาสนสถานวัดกูทุงศาลา 
วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2551    

ศูนยการเรยีนชุมชนตําบล………………….. 
ช่ือ – สกุล ……………………………………………………………………………………….. 

*************** 
คําสั่ง  ใหนักศึกษาบันทกึการเรียนรูประเดน็ตอไปนี ้
1. ใหนักศึกษาเขียนบรรยายแนวทางการอนุรกัษปาและศาสนสถานวดักูทุงศาลา 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
2. หากคนขาดคุณธรรมและศีลธรรม  สังคมจะเปนอยางไร 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
3.นักศึกษาไดอะไร  จากการไดรวมกจิกรรมธรรมยาตราในครั้งนี้   และมีความรูสึกอยางไร   
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................  
 
 



 

 

59 
คณะผูจัดทํา 

 
ที่ปรึกษา 

1. ดร.ณราวลัย  นันตะภูมิ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย  
อําเภอเกาะคา 

      2.   นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง  ครู  คศ.1 
 
 

ผูเรียบเรยีง 
นางสุมาไร  แปนนอย  ครูศนูยการเรยีนชมุชนตําบลนาแกว 

ผูออกแบบ 
                                   นางสุมาไร  แปนนอย  ครูศนูยการเรียนชุมชนตาํบลนาแกว 

 
 
 

ผลิตโดย  ศนูยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอําเภอเกาะคา 
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดลําปาง 

385 หมูท่ี  3  ตําบลศาลา  อําเภอเกาะคา  จังหวดัลําปาง  52130 
Info @ nfekokha.org 

เอกสารหมายเลข      019 / 2551



 

 



 

 

 


