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ค าน า 
 

 “จิตอาสา” เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม มีจุดเริ่มต้นจาก คุณธรรมและ
จริยธรรมของคน ในปัจจุบันนี้มีการรณรงค์การมีจิตอาสามากขึ้น ท าให้หลายองค์กรด าเนินกิจกรรมที่
ช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ กันมากข้ึน นอกจากนี้กิจกรรมจิตอาสาได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการสร้างพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรมของตนเอง 

จากปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยและการไม่ ค านึงถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ  สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากมนุษย์แทบท้ังสิ้น การใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกกระดาษที่ผลิตออกมาอย่าง
มหาศาล มีเพียงไม่ถึง 30 % ที่มีการน ากระดาษท่ีใช้แล้วไปท าผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก
คนควรมีส่วนในการช่วยกันใช้กระดาษให้คุ้มค่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะกระดาษ 
 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ องครักษ์ จึงเล็งเห็นความส า คัญของกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
น ากลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ (Recycle) เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมีปริมาณมากข้ึนกลับไปรีไซเคิล เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
  ดังนั้นหอสมุด มศว องครักษ์ จึงจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมและเป็นการพัฒนาจิตส านึก
ส าหรับบุคลากรในองค์กรด้วยขึ้น โดยกิจกรรมท่ีจัดในครั้งนี้คือ การร่วมท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ (Paper 
Mache) จากกระดาษใช้แล้ว ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ (บุคคลปัญญา
อ่อน) ซึ่งการใช้เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ จะช่วยให้เด็กพิการสมอง พัฒนาทักษะ ฟื้นฟูร่างกาย และใช้
ชีวิตประจ าวันได้สะดวกมากขึ้น 
 
 

จันทิรา จีนะวงค์ 
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สารบัญ 
  
เรื่อง หน้า 
     ที่มาและนโยบายในการสนับสนุน โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม     6         
     สรุปกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 7 
     รายงานผลการประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม   10 
ภาคผนวก  

1. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 13 
2. ขออนุมัติโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 16 
3. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 17 
4. แบบประเมินผลโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 20 
5. ภาพประกอบการโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 21 
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ที่มาและนโยบายในการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
หอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ ์

 
จากปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยและการไม่ค านึงถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ  สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากมนุษย์แทบท้ังสิ้น  การใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกกระดาษ ที่ผลิตออกมาอย่าง
มหาศาล มีเพียงไม่ถึง 30 % ที่มีการน ากระดาษท่ีใช้แล้วไปท าผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก
คนคว รมีส่วนในการช่วยกันใช้กระดาษให้ คุ้มค่า โครงการนี้จะช่วย ส่งเสริมให้เกิดการใช้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะกระดาษ 
 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ องครักษ์ จึงเล็งเห็นความส าคัญของกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
น ากลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ (Recycle) เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมี ปริมาณมากข้ึนกลับไปรีไซเคิล เพื่อ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2554 บุคลากรหอสมุดได้จัดท าโครงการจิตอาสาที่สถาบันราชานุกูล 
โดยร่วมกันท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ (Paper Mache) ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการ
เรียนรู้ (บุคคลปัญญาอ่อน) ซึ่งบางคนนอกจากมีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้ว ยังมีความพิการอย่างอ่ืน
ซ้ าซ้อนร่วมด้วย  เช่น เด็กท่ีมีกล้ามเนื้อหลังผิดปกติไม่สมดุลกัน ส่งผลให้ตัวแข็ง เท้างอ  ไม่สามารถนั่งด้วย
ตนเองได้ เป็นภาระต่อครอบครัว  และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาการของเด็กมา ก ซึ่งการใช้เก้าอ้ีเปเปอร์
มาเช่จะช่วยให้เด็กพิการสมอง พัฒนาทักษะ ฟื้นฟูร่างกาย และใช้ชีวิตประจ าวันได้สะดว กมากข้ึน ซึ่งเก้าอ้ี
เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache)เป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันราชานุกูลที่คิดค้นและพัฒนาจนได้รับการ จด
สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ .ศ. 2549 กิจกรรม
ครั้งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อสังคม อีกท้ังช่วยลดปริมาณขยะท่ีมีปริมาณมหาศาลด้วย 
 จากความส าคัญดังกล่าว หอสมุดจึงด าเนินงานโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
กลายพันธุ์กระดาษเพ่ือรักษาชีวิตต้นไม้ (RECYCLE PAPER FOR TREES) เพ่ือลดปริมาณขยะและ
ช่วยเหลือสังคม ด้วยการสร้างเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ส าหรับเด็กพิการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการ
เผยแพร่ความรู้ให้นิสิตมีจิตส านึกในการการรีไซเคิลและการช่วยเหลือสังคม   
 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเพ่ิมพูนจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า 
2.  เพ่ือสร้างค่านิยม จิตอาสา เพื่อสังคมให้กับนิสิตและบุคลากร 

 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บุคคลภายนอก ที่ดูแลผู้ปุวยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
จ านวน 50 คน 

 
ดัชนีชี้วัด 

1.   ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันด าเนินการจิตอาสาเพื่อสังคม 
2.   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติอันดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้ 
คุ้มค่า 
3.   ร้อยละของความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 

สรุปกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
 
การผลิตเก้าอ้ีต้นแบบส าหรับเด็กพิการทางสมอง ด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ 
 สถาบันราชานุกูล ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาเด็กท่ีมีความบกพร่อมทางสติปัญญา และมี
ปัญหาพิการซ้ าซ้อน  ถือเป็นปัญหาส าคัญ และเป็นภาระต่อครอบครัวในการดูแลที่เหมาะสม  เด็กบางราย
ไม่สามารถนั่งเองได้   ส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันในการรับประทานอาหา รหรือการมีปฎิสัมพันธ์
ร่วมกับผู้อ่ืน   วิธีการดูแลที่เหมาะสม คือ การหาอุปกรณ์เครื่องช่วยให้เด็กสามารถนั่งเองได้  ซึ่งอุปกรณ์
เหล่านี้มีราคาสูงและมีลักษณะไม่เหมาะสมกับสรีระเด็กแต่ละบุคคล  นอกจากนี้ยังตระหนักถึงบทบาทของ
พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็ก  ที่สามารถเข้ามามีส่ว นร่วมในการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานตนเองได้  จึงได้
คิดค้นผลิตเก้าอ้ีต้นแบบด้วยเทคนิกเปเปอร์มาเช่  จนสามารถจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญาได้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ .ศ. 2549 และได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม
การผลิตเก้าอ้ี  ส าหรับเด็กพิ การทางสมองด้วยเทคนิคเปเปอร์มาเช่ขึ้น  โดยกลุ่มเปูาหมายคือพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กพิการทางสมอง และประชาชนทั่วไป 
  การออกแบบ และผลิตเก้าอ้ีต้นแบบ Paper Mache นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่กระดาษรีไซเคิล ให้เกิดประโยชน์ สูงสุดตามแนวพระราชด าริปรั ชญา “เศรษฐกิจพอเพียง ” 
สร้างเสริมจิตส านึกสาธารณะแก่ประชาชน สังคม ดังนั้น กระดาษเป็นผลผลิตที่มาจากต้นไม้ จึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการตัดไม้ท าลายปุา กระดาษจึงจ าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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เก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
1. แบบที่ 1 ขนาดเด็กท่ีคอแข็งใช้ได้ จะนั่งเก้าอ้ีที่มีพนักพิงหลัง แต่ไม่มีพนักพิงหัว 
2. แบบที่ 2 ขนาดเด็กที่คอแข็งอยู่ได้นานไม่เกิน 5 นาที ก็จะนั่งเก้าอ้ีที่มีพนักพิงหัวธรรมดา 
3. แบบที่ 3 ขนาดเด็กที่คออ่อน ก็จะนั่งเก้าอ้ีที่มีพนักพิงหัว  ที่มีปีกด้านซ้ายและขวายื่นออกมาเพ่ือ

รบัน้ าหนักศีรษะ 
  

ประโยชน์ของเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่  
1. ท าให้เห็นความส าคัญของขยะ รู้คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รอบตัวมากข้ึน ถือว่าเป็นการใช้

ทรัพยากรของโลกอย่างรู้คุณค่าไปในคราวเดียวกัน 
2. ท าให้พวกเขามีทักษะในการนั่งเพิ่มขึ้น กินอาหารได้มากขึ้น ลดความเครียดลงทั้งเก้าอ้ีที่ประดิษฐ์

ขึ้นมายังมีความปลอดภัยมากกว่าเก้าอ้ีทั่วไป 
3. พ่ือน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมและเกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชด าริปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือให้เด็กพิการทางสมองมีกล้ามเนื้อหลังผิดปกติไม่สามารถนั่งเองได้ให้สามารถนั่งท ากิจวัตร

ประจ าวันได้ 
  
 คุณสมบัติของเก้าอี้และอุปกรณ์ 

1. ออกแบบ ตามลักษณะพิเศษเฉพาะ (Unique) ส าหรับเด็กแต่ละบุคคล  
2. โครงสร้าง และตัวเก้าอ้ี ผลิตจากกล่องลัง และกระดาษรีไซเคิล  
3. ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ นั่งแล้วปลอดภัย  
4. มีแกนกลาง และปุุมมนระหว่างขาเด็ก เด็กนั่งแล้วตัวเด็กไม่เลื่อนไหลลงกับพ้ืน   
5. มีช่องสี่เหลี่ยมหรือวงกลม 2 ช่อง  ด้านหลังของพนักพิง ส าหรับสอดผ้าพยุงล าตัว  
6. มีแผ่นนูนแข็งระหว่าง 2 ช่อง เพื่อดันกล้ามเนื้อหลังของเด็กให้อยู่ในแนวตรง  
7. มีผ้ากว้าง 5 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร ส าหรับพยุงล าตัวเด็ก  
8. มีผ้าบรรจุถุงทราย ส าหรับล็อคเท้าเด็กไม่ให้เท้าบิดงอ และเคลื่อนไหวเท้าแบราบกับพ้ืนข้อเข่าตั้ง

ฉาก 90 องศา เป็นการจัดท่านั่งให้อยู่ในแนวตรง  
9. สามารถจัดนิทรรศการหรือถ่ายทอดเรื่องราว และความรู้ต่าง ๆ ผ่านเก้าอ้ีตามจินตนาการของ

ผู้ผลิต เช่นภาพครอบครัวฯ 
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 ขั้นตอน และกรรมวิธีในการประดิษฐ์ 
1. วิเคราะห์และศึกษาสาเหตุความต้องการของผู้พิการทางสมอง  
2. ออกแบบเก้าอ้ีให้เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ และสรีระเฉพาะของเด็กแต่ละบุคคล  
3. น ากล่องลังกระดาษเหลือใช้ที่มีขนาดพอเหมาะ มาวัดตามขนาดสรีระของเด็กแต่ละบุคคล  
4. ตัดกล่องลังกระดาษ เพ่ือท าเป็นโครงสร้างเก้าอ้ี  
5. ใช้กาวลาเท็กซ์ทากล่องกระดาษที่ได้ตัดไว้มาประกอบกันเป็นโครงสร้าง  
6. ใช้เทปกระดาษกาวย่น แปะยึดรอยต่อไว้ แล้วใช้คลิปหูยาว หนีบไว้ 3 ชั่วโมง  
7. ตวงน้ า 1 ลิตร แบ่งเป็นสามส่วน คือ 350 ซีซี ตั้งไฟ ให้น้ าเดือด  
8. น าแปูงข้าวเหนียวขนาด 250 กรัม ผสมน้ า 250 ซีซี คนให้เข้ากันเหลือน้ าอีก 400 ซีซี  
9. น าแปูงขา้วเหนียวที่ผสมน้ าไว้แล้วเทลงในน้ าที่เดือดแล้วคนให้ทั่ว เมื่อคนแล้วแปูงจะข้นมากให้น า

น้ า 400 ซีซี  เทลงไปหม้อแล้วคนตลอดเวลาประมาณ 15-20 นาที  
10. เอาลงจากเตาตั้งทิ้งไว้ให้อุ่น ๆ  
11. ฉีกกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้น ๆ ทากาวแปูงข้าวเหนียวแปะเป็นชั้น ๆ ความหนาของเก้าอ้ีไม่

น้อยกว่า 1 นิ้ว จึงจะลงสีพื้น  
12. เทคนิคการแปะเก้าอ้ีควรสะกัดจุดอ่อนก่อน  เช่นส่วนคานรับน้ าหนักและแปะจากข้างในเก้าอ้ี

ก่อน  
13. เก็บรวบรวม เอกสารเผยแพร่ ที่มีรูปภาพสวย ๆ เช่น รูปสัตว์ ผัก ผลไม้ รูปครอบครัว รูปดอกไม้ 

รูปอาหาร ภาพอะไรก็ได้ที่มีสีสรรสด ๆ สะดุดตา เป็นต้น  
14. ตัดรูปภาพ จากเอกสารเผยแพร่ น าภาพมาทดลองวางตามต้องการ  
15. ออกแบบและจัดองค์ประกอบของภาพ ตามจินตนาการ   
16. น าภาพที่ได้ตัวไว้ มาทากาวแปะบนเก้าอ้ีตามเรื่องราวที่ได้ออกแบบไว้   
17. น าเก้าอ้ีผึ่งลม ในร่มให้แห้ง  
18. พ่นหรือทาแลคเกอร์มันเคลือบให้เกิดความเงางามและเพ่ิมความแข็งแกร่ง ให้เก้าอ้ีและยืดอายุ

การใช้งานของเก้าอ้ี 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
1. บุคลากรของหอสมุด มศว องครักษ์ มีจิตส านึกร่วมกันในการจัดท ากิจกรรมให้ส าเร็จ 

ลุล่วงด้วยดี 
2. บุคลากรมีค่านิยมร่วมกันในการพัฒนาองค์กรสู่คุณภาพ 
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รานงานผลประเมินโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
หัวข้อ : กลายพันธุ์กระดาษเพ่ือรักษาชีวิตต้นไม้ (RECYCLE PAPER FOR TREES) 

 
ผลการประเมินโครงการ 
ผู้เข้าร่วมโครงการและตอบแบบสอบถาม 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ   60   คน 

แบบสอบถามได้รับคืนมา จ านวน   51   ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
  
จากจ านวนแบบสอบถาม 22 ฉบับ วิเคราะห์แบบสอบถามได้ผลดังนี้  
 
จากแบบสอบถามได้ก าหนดให้ค่าน้ าหนักคะแนน ของข้อค าถามในแบบสอบถามดังนี้  
  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก 
  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 
เกณฑ์การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50-5.00   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50-4.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ มาก  
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50-3.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50-2.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อย 
 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.49   หมายถึง ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด 
 

รายการประเมิน ระดับคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ ณ สถาบันราชานุกูล   

   - ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 4.63 มากที่สุด 

   - ความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 4.37 มากที่สุด 
   - ระยะเวลาในการจัดท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่มีความเหมาะสม 4.04 มาก 

ผลรวม 4.34 มาก 
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จากการวิเคราะห์แบบประเมิน จะเห็นว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก (ระดับคะแนน 4.34) เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์จากการ
จัดกิจจกรรมอยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.63) ความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ระดับคะแนน 4.37) ความพึงพอใจในด้านระยะเวลาในการจัดท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (ระดับคะแนน 4.04) 

 
สิ่งท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมท าเก้าอี้เปเปอร์มาเช่ ของบุคลากรหอสมุด มศว องครักษ์    มีดังต่อไปนี้ 

1. มีประโยชน์ต่อเด็กพิการมาก ได้ ความรู้ในการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาร์เช่ และได้ท าบุญกับเด็กท่ี
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

2. ได้ท าประโยชน์ให้กับเด็ก 
3. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
4. มีความสามัคคี ท าให้มีสมาธิ ใจเย็น 
5. ได้รับความรู้เรื่องการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
6. การน าทรัพยากรใช้แล้วกับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ 
7. ได้รับความสุขที่ได้ท าประโยชน์ให้น้องๆ 
8. ได้ความสามัคคี และมีความสนุกสนานกับเพ่ือนๆ เกิดความเพลิดเพลิน สร้างความเป็น

ระเบียบได้ความสามัคคี มีสมาธิ 
9. ความสามัคคี, การท ากิจกรรมมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน, ฝึกสมาธิ 
10. ได้ความสามัคคี 
11. ได้สมาธิมากขึ้น 
12. มีความอดทน 
13. ท าประโยชน์ต่อสังคม 
14. มีความสามัคคีกับเพ่ือนในกลุ่ม 
15. มีสมาธิในการท างาน 
16. ได้รับความรู้ในการท าเก้าอ้ี 
17. ได้ท าประโยชน์ต่อสังคม 
18. ได้มีส่วนช่วยเหลือในการท าเก้าอ้ีเพ่ือน้องที่มีความพิการ ช่วยให้คุณภาพชีวิตของน้องและพ่อ

แม่ดีข้ึนกว่าเดิม 
19. ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ท าตัวให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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20. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าผลงานที่ท าข้ึนไปช่วยเหลือเด็กพิการให้เขา
สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้น 

21. ได้ฝึกความอดทนในการท างาน 
22. มีความรับผิดชอบ 
23. ฝึกจิตอาสา 
24. ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ 
25. ไดรับแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากกิจกรรมนี้เพื่อไปต่อยอดในความรู้ที่ได้รับ 
26. ได้ความรู้สึกว่าได้ท าประโยชน์ให้ผู้อ่ืน 
27. ได้รับความเพลิดเพลิน 
28. ใช้เวลาว่างได้ท าประโยชน์มากมายแก่เด็กๆ 
29. ได้รับความเพลิดเพลิน 
30. ท าประโยชน์แก่เด็กๆ สามารถน าไปใช้ได้จริง 
31. ได้เพ่ือนใหม่ ได้สมาธิ และความรู้จากการท ากิจกรรม 
32. สนุกท่ีได้ท างานร่วมกัน 
33. ช่วยเหลือน้องที่พิการ 
34. น าสิ่งของที่ไม่ใช้มารีไซเคิล 
35. มีความสุขกับการท าเพราะได้บุญและรู้สึกดีที่ได้ช่วยคนด้วยโอกาส 
36. ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ 
37. ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
38. ท าให้รู้วิธีการท าเก้าอ้ีส าหรับเด็กพิการ 
39. ได้สร้างประโยชน์ให้เด็กๆ 
40. ได้ท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
41. ท าให้ทราบว่าสิ่ งที่เราท าในกิจกรรมในครั้งนี้มีประโยชน์ มากเพียงใดกับเด็กพิการ เพราะยังมี

เด็กอีกจ านวนมากที่ต้องการเก้าอ้ีนี้ และยังท าให้ทราบอีกว่า ในความมีน้ าใจของคนไทยยังมี
ให้แก่สังคมตลอดเวลาและตลอดไป 

42. ดีใจที่ได้ท าสิ่งดีๆ เพื่อสังคม 
43. ได้ท าสิ่งดีๆ ให้กับผู้อื่น 
44. ได้ท าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม ใช้วัสดุเหลือใช้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์อย่างคุ้มค่า ใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
45. ได้ท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ให้น้องๆ รู้สึกมีความสุขใจ 
46. ได้ช่วยเหลือน้องๆ ให้มีเก้าอ้ีนั่งซึ่งมีความรู้สึกดี 
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47. รู้จักให้ผู้อื่น 
48. ท าแล้วเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้นได้ช่วยเหลือน้องๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 
49. ได้สร้างจิตส านึกในการท าความดีเพ่ือเด็กท่ีไม่สามารถนั่งได้ 
50. ได้ช่วยเหลือน้องๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รู้สึกมีความสุข 
51. มีส่วนช่วยท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
52. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
53. ได้รู้วิธีการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่จากกระดาษ 
54. จิตอาสาเต็มก าลัง 
55. ได้รู้ 
56. ได้รู้ถึงวิธีการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
57. ได้รู้วิธีการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
58. ได้ท าเพ่ือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 
 
ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

1. เวลาในการจัดกิจกรรมน้อยจนเกินไป 
2. เวลาท าน้อยเกินไป 
3. เวลาไม่เพียงพอ 
4. น่าจะให้เวลาในการท ามากกว่านี้ 
5. ระยะเวลาสั้นเกินไป 
6. ควรจะให้เวลาในการท ามากกว่านี้ 
7. ต้องมีความช านาญในการท าเพราะอาจท าให้เก้าอ้ีเสียรูปทรงได้ 
8. น่าจะให้เวลามากกว่านี้ 
9. ควรให้นิสิตมาท าในเวลาว่างมากกว่าใช้เวลาเรียนมาท า 
10. เวลาและสถานที่ยังไม่เหมาะสม 
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ภาคผนวก 
 

6. โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 
7. ขออนุมัติโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 
8. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 
9. แบบประเมินผลโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
10. ภาพประกอบการโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ณ สถาบันราชานุกูล 
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โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
หัวข้อ : กลายพันธุ์กระดาษเพ่ือรักษาชีวิตต้นไม้ (RECYCLE PAPER FOR TREES) 

........................................... 
 
หลักการและเหตุผล 
  จากปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือยและการไม่ค านึงถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบัน ท าให้เกิดปัญหาทางด้านมลพิษ  สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ  
ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากมนุษย์แทบท้ังสิ้น  การใช้ผลิตภัณฑ์จ าพวกกระดาษ ที่ผลิตออกมาอย่าง
มหาศาล มีเพียงไม่ถึง 30 % ที่มีการน ากระดาษท่ีใช้แล้วไปท าผลิตภัณฑ์ใหม่อีกครั้ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุก
คนคว รมีส่วนในการช่วยกันใช้กระดาษให้ คุ้มค่า โครงการนี้จะช่วย ส่งเสริมให้เกิดการใช้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะกระดาษ 
 หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จึงเล็งเห็นความส าคัญของกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว
น ากลับมาสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่  (Recycle) เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีมี ปริมาณมากข้ึนกลับไปรีไซเคิล       
เพ่ือกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
 เนื่องจากวันที่ 28 มีนาคม 2554 บุคลากรหอสมุดได้จัดท าโครงการจิตอาสาที่สถาบันราชานุกูล 
โดยร่วมกันท าเก้าอ้ีเปเปอ ร์มาเช่ (Paper Mache) ส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการ
เรียนรู้ (บุคคลปัญญาอ่อน) ซึ่งบางคนนอกจากมีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้ว ยังมีความพิการอย่างอ่ืน
ซ้ าซ้อนร่วมด้วย  เช่น เด็กท่ีมีกล้ามเนื้อหลังผิดปกติไม่สมดุลกัน ส่งผลให้ตัวแข็ง เท้างอ  ไม่สามารถนั่ งด้วย
ตนเองได้ เป็นภาระต่อครอบครัว  และเป็นปัญหาต่อการพัฒนาการของเด็กมา ก ซึ่งการใช้เก้าอ้ีเปเปอร์
มาเช่จะช่วยให้เด็กพิการสมอง พัฒนาทักษะ ฟื้นฟูร่างกาย และใช้ชีวิตประจ าวันได้สะดวกมากขึ้น  ซึ่งเก้าอ้ี
เปเปอร์มาเช่ (Paper Mache)เป็นผลิตภัณฑ์ของสถาบันราชานุกูลที่คิ ดค้นและพัฒนาจนได้รับการ จด
สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ .ศ. 2549 กิจกรรม
ครั้งนี้มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อสังคม อีกท้ังช่วยลดปริมาณขยะท่ีมีปริมาณมหาศาลด้วย 
 จากความส าคัญดังกล่าว หอสมุดจึงด าเนินงานโครงการต่อเนื่องเป็นโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม
กลายพันธุ์กระดาษเพ่ือรักษาชีวิตต้นไม้ (RECYCLE PAPER FOR TREES) เพ่ือลดปริมาณขยะและ
ช่วยเหลือสังคม ด้วยการสร้างเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ส าหรับเด็กพิการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการ
เผยแพร่ความรู้ให้นิสิตมีจิตส านึกในการการรีไซเคิลและการช่วยเหลือสังคม   
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือเพ่ิมพูนจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า 
2.  เพ่ือสร้างค่านิยม จิตอาสา เพื่อสังคมให้กับนิสิตและบุคลากร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ          
 นางสาวพรพิมล  แสนเสน่ห์ 
 นางสาวจันทิรา   จีนะวงค ์

นางพิมหฤทัย   ศรีมงคล 
นางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค ์
นางสาวสุพักต์   ศิริบ่อแก 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันอังคาร ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
 
วิทยากร 
 คุณอุบลรัตน์ ชุนเจริญ นักเวชนิทัศน์ สถาบันราชานุกูล 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

คณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
บุคคลภายนอก ที่ดูแลผู้ปุวยที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ 
จ านวน 50 คน 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. บรรยายข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่  
2. บรรยายสาธิต การท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 

      2.1 การข้ึนโครงเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
      2.2 การตกแต่งเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ 
  3.    สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
 
 
งบประมาณ 

ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  งบรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาที่จัดเอง  แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 
 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร  ชั่วโมงละ 600 บาท 3 ชั่วโมง     1,800     บาท  
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์            500    บาท 
3. ค่าอาหารว่าง 1 มื้อๆ ละไม่เกิน 25 บาท 50 คน                 1,250     บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละไม่เกิน 80 บาท 50 คน               4,000     บาท 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง           1,000     บาท 
6. ค่าผ่านทางด่วน                350     บาท 
7. ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์            90      บาทรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

    8,990     บาท 
  (แปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
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ดัชนีชี้วัด 

1.   ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันด าเนินการจิตอาสาเพื่อสังคม 
2.   ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติอันดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้

คุ้มค่า 
3.   ร้อยละของความพึงพอใจเข้าร่วมกิจกรรม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการ มีค่านิยมที่ดี มีจิตอาสาเพื่อสังคม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

คุ้มค่า  
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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ก าหนดการ  
โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 

หัวข้อ : กลายพันธุ์กระดาษเพ่ือรักษาชีวิตต้นไม้ (RECYCLE PAPER FOR TREES) 
วันอังคาร ที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2555 

ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์  
............................................... 

 
วันอังคาร ที่  17  มกราคม พ.ศ. 2555 
              

8.30.00 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 
09.00 – 09.15 น.         พิธีเปิดการด าเนินกิจกรรม 
  โดย ผู้ช่วยผู้อ านวยหอสมุด มศว องครักษ์ 
09.15 – 10.30 น.      บรรยาย และสาธิตการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่  

โดย คุณอุบลรัตน์ ชุนเจริญ  
10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น.      บรรยาย และสาธิตการท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่ (ต่อ)  

โดย คุณอุบลรัตน์ ชุนเจริญ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

 
……………………………… 
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แบบประเมินผล 

โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม 
หัวข้อ : กลายพันธุ์กระดาษเพ่ือรักษาชีวิตต้นไม้ (RECYCLE PAPER FOR TREES) 

ณ  ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 
วันอังคาร ที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2555   เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 
กรุณาให้ข้อมูลตามความเป็นจริงมากท่ีสุด เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป 
 

ตอนที่ 1 ใหท้ าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

หัวข้อที่ประเมิน มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 

      

      - ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดท าเก้าอ้ีเปเปอร์มาเช่      
      - ความพึงพอใจจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้      
      - ระยะเวลาในการจดัท าเก้าอี้เปเปอร์มาเช่มีความเหมาะสม      

      
 
 
ตอนที่ 2 ให้เขียนลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
1. สิ่งที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ 
................................................................................................................................................................................... ....................... 
.................................................................................................................................................................. ................... ................... 
............................................................................................................................................................... ...................... .................... 
.................................................................................................................................................................. ................... .................... 
 
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. ................... ..................... 
.................................................................................................................................................................. ................... .................... 
.................................................................................................................................................................. ................... .................... 
.................................................................................................................................................................. ................... ................... 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
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