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ปรชัญาของหลกัสูตร วศิวกรสนัตภิาพทอ้งถิน่

“สร้างตน เปล่ียนแปลงคน  สู่การเปล่ียนแปลง
สังคมเพื่อสันติสุข”



สญัลกัษณโ์ลโก ้

วงเกยีร ์8 หมายถงึ ผูน้ าทีม่คีวาม
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นกพริาบคาบดอกบวั หมายถงึ ผูน้ าทีน่ าความสนัตสุิขสู่ชมุชน
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย
❖การสงัเกตการณ์อยา่งมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม โดยทีมวจิยั และนกัวจิยัชุมชน
❖การสนทนากลุ่ม 
❖การเปิดเวทีเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดว้ยเทคนิค Appreciation-Influence-Control (A-I-C)
❖การร่วมสะทอ้นกิจกรรมดว้ยเทคนิค AAR (After Action Review) กบัทีมวิจยั และผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อสะทอ้นถอดบทเรียน และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
❖Tree Problem การใชต้น้ไมปั้ญหา เพื่อร่วมสะทอ้นปัญหาของชุมชนและแนวทางการพฒันา
❖การท าแผนท่ีเดินดิน (Geo-social mapping) เพื่อศึกษาพื้นท่ีและบริบทของชุมชน 
❖การส่ือสารผา่นไลน์กลุ่ม 
❖การจดักิจกรรมอบรมจิตและปัญญาส าหรับเด็กและเยาวชน เพื่อพฒันาการส่ือสารและสร้างแรงบนัดาลใจมีภูมิคุม้กนัยาเสพติดเป็น

การจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบติัการ 3 วนั บูรณาการจากแนวคิดหลกัไตรสิกขา มรรคมีองค์ 8 หลกัพลงัทุนชีวิต (life assets) ตาม
แนวคิดของรองศาสตราจารย ์นายแพทยสุ์ริยเดว ทรีปาต และเทคนิคการจดักิจรรมพฒันาจิตและปัญญาแบบองคร์วม ITC-PSS ของ 
ขนัทอง วฒันะประดิษฐแ์ละคณะ



แผนด าเนินกจิกรรม



ก้าวที่ 4 กจิกรรมที่ 2 ปลูกฝ่ังการเรียนรู้จกัชุมชนด้วยแผนทีเ่ดนิดนิ

เรียนรู้แผนทีเ่ดนิดนิเกดิอทิธิบาท ๔ รักพฒันาชุมชน เกดิอตัลกัษณ์กลุ่ม 

เพลง we are one

พวกเราชาว we are one รว่มฝ่าฟันปัญหาสู่จดุหมาย

รวมพลงัเป็นหน่ึงเดยีวท ัง้ใจกาย มเีป้าหมายคอืสรา้งสรรคแ์ละพฒันา

ภารกจิของหมู่บา้นเรารว่มคดิ เรามจีติอาสาเดนิหน้าสู ้

หากใจหน่ึงเดยีวนัน้ยงัมอียู่ ทีป่ลายอโุมงคค์งมแีสงแห่งความส าเรจ็

we are one ,we are one, we are one จะรว่มกนัฟันฝ่าพฒันาขยนั

เรง่ศกึษาแกปั้ญหาสารพนั สรา้งแดนสวรรคท์ีบ่า้นเกดิของเรา





ก้าวย่างที่ 5 กจิกรรมที่ 3 อบรมบ่มเพาะ สอนให้รู้ สอนให้รัก พฒันาชีวี สร้าง
ภูมต้ิานทานยาเสพตดิในชุมชน

วนัที่ 1 เรียนรู้เขม็ทศิชีวติ

❖กจิกรรมการปรับฐานจิต 
❖กจิกรรมรู้จกัคุณค่าชีวติตามหลกัพระพทุธศาสนา
❖กจิกรรม ค้นหาชีวติ (เราเกดิมาท าไม):



ปลูกฝังความเป็นชาวพทุธสวดมนต์ ไหว้พระ ท าใจให้สงบ



ตั้งจิตอธิษฐานพฒันารักษาศีล 5



เขียนเป้าหมายชีวติและแลกเปลีย่นความฝัน



กจิกรรมสรา้งพลงับวก WE ARE ONE รว่มพฒันาชมุชน

เวทชีมุชนเสรมิพลงับวกเยาวชน WE ARE ONE



ผลทีเ่กดิขึน้จากการมเียาวชนกลุม่ WE ARE ONE
ของดศีรที่าคอยนาง กบั การผลติขนมดอกจอก



ประเมนิผลการเปลีย่นแปลงผลจากทีเ่ยาวชนได้รับจากพทุธนวตักรรม
(1) พฒันากายใหเ้ป็นสุข (Physical Development for Happy Life) 

-พฤติกรรมความพึงพอใจในวิถีชีวิตทีเป็นอยู ่การไม่ติดในวตัถุนิยม การเห็นคุณค่าของธรรมชาติ การรู้จกับริโภคส่ิงต่างดว้ยปัญญา พึ่งพา
ตนเองใหเ้ขา้ถึงความสุขได้

(2) พฒันาพฤติกรรมการแสดงออกทางสงัคมอยา่งมีสุข (Social Behavioral Development for Happy Social)
-การเห็นคุณค่าแทข้องงานท่ีท า ความซ่ือสตัยสุ์จริต การรักษาศีล หรือการไม่ประพฤติเบียดเบียนซ่ึงกนัและกนัการปฏิบติัต่อผูอ่ื้นดว้ยความ
เคารพ การใหเ้กียรติ การมีเมตตากรุณาต่อกนั รวมไปถึงการรู้จกัหนา้ท่ี และควบคุมตนเองใหอ้ยูใ่นวนิยัหรือกฎระเบียบทางสงัคม 

(3) พฒันาจิตใจเขา้ถึงความสุขดา้นใน (Mind Development for Happy Mind)
-การรู้จกัควบคุมอารมณ์ ความพอใจในส่ิงท่ีตนมี เห็นคุณค่าของตนเอง และปัจจยัแวดลอ้ม การมองโลกในแง่บวกและแสดงออกถึง
ความสุขท่ีมีพร้อมท่ีจะเผือ่แผค่วามสุขใหผู้อ่ื้น 

(4) พฒันาปัญญาโดยใชค้วามสุขท าส่ิงท่ีสร้างสรรคเ์ป็นประโยชน์ (Wisdom Development for Happy Creativity)
-การรู้จกัแกปั้ญหาดว้ยปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์การค านึงถึงผูอ่ื้น คิดก่อนท าและมีความรอบคอบเสียสละ ปัญญาแยกแยะถูกผิด ดีชัว่ 
การห่างไกลอบายมุข การคบเพื่อนท่ีดี



4 แนวปฏบิัตทิีเ่พ่ือสร้างชุมชนแห่งรักทีเ่ข้มแขง็ (4 Buddhist Guidelines (PAOR)
1) ร่วมคดิวางแผนด้วยอริยสัจ 4 (Co-ordinate the Plan with the Four Noble Truths.) / P-NT

2) ร่วมปฏิบัติด้วยอทิธิบาท 4 (Action with the Iddhipada 4)/ A-I

3) ร่วมสังเกตการณ์ด้วยความเป็นกลัยาณมิตร (Co-observe with Good Friends)/O-GF

4) ร่วมสะท้อนผลด้วยปธาน 4 (Reflect the results with Padhàna 4)/ R-P

PAOR Buddhist 
Guidelines

4 แนวปฏิบติัเพื่อสร้าง
ชุมชนแห่งรักท่ีเขม็แขง็



ถอดรหสัการออกแบบวจิยั

งำนวจิัยเชิงปริมำณ
-การออกแบบวจิยัท่ีมีแบบแผนเขม้งวดการแสวงหาค าตอบตามสมมุติฐาน จากกรอบแนวคิดทฤษฎีท่ีก าหนดไว้
-มุ่งแสวงหาความรู้ความจริงใหอ้อกมาอยูใ่นรูปของตวัเลขท่ีสามารถแจงนบัได ้และการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตวัเลขสถิติ
-การสรุปผลการวจิยัท่ีมุ่งหาขอ้สรุปเป็นตวัแทนค าอธิบายค าตอบงานวจิยัในวงกวา้ง (ตรรกะแนวคิดแบบนิรนยั)
-แบ่งลกัษณะของประเภทหลกั คือ การวจิยัทดลอง และแบบไม่ทดลอง

งำนวจิัย R&D 
-มุ่งเนน้น าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชนไ์ดโ้ดยตรง เป็นรูปธรรม เห็นผลท่ีชดัเจนในการพฒันาตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
-แบบแผนการวจิยัท่ีมีระบบ โดยผา่นการทดลอง และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์
-ผลงานวจิยัถูกน าไปเผยแพร่ในวงกวา้ง
-เกิดนวตักรรมใหม่ ทั้งท่ีเป็นรูปของผลิตภณัฑ ์หรือวธีิการ กระบวนการใหม่

งำนวยัเชิงคุณภำพ -การออกแบบวจิยัท่ีมีความยดึหยุน่ มีความเป็นพลวตั ปรับเปล่ียนและยดึหยุน่ไดต้ามสภาพการณ์
-จุดมุ่งหมายเพ่ือตีความท าความเขา้ใจปรากฎการณ์ใดๆ ท่ีนกัวจิยัตอ้งการแสวงหาความรู้ (ตรรกะแนวคิดแบบอุปนยั)
-การวเิคราะห์ การน าเสนอขอ้มูลหลกัฐานไม่อยูใ่นรูปตวัเลข ผูว้จิยัเป็นเคร่ืองมือวจิยัท่ีส าคญัในการตีความปรากฎการณ์

งำนวจิัย PAR
-มุ่งเนน้การแกปั้ญหาโดยชุมชน เพ่ือชุมชน โดยใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมสะทอ้นผล และรับผลประโยชน์
-นกัวจิยัเป็นพ่ีเล้ียง ท างานร่วมกบันกัวจิยัทอ้งถ่ิน (คนในชุมชน) ท าใหชุ้มชนเรียนรู้ท่ีจะแกปั้ญหาตนเองดว้ยงานวิจยั
-เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางการพฒันาท่ีจะแกปั้ญหาไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของชุมชน



Thank you


