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                    พันธกิจที่สําคัญดานหนึ่งของคณะศิลปศาสตร  คือ  การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของ
นักศึกษาทั้งดานวิชาการ  ดานบุคลิกภาพ  ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อใหนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา
เปนบัณฑิตทีส่มบูรณ  สามารถครองตน  ครองคน และครองงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดํารงชวีติอยูในสังคมได
อยางมีความสขุ  การจัดกจิกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนานกัศกึษาจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับนักศกึษา ซ่ึงการจัดกิจกรรม
ใด ๆก็ตามตองสอดคลองกับสถานการณในปจจุบนั   
                  กิจกรรมคายอาสาพัฒนาเปนกจิกรรมหนึ่งทีส่รางความดึงดูดใจใหนักศกึษาเขารวมกจิกรรม  เกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ  รูจกัการทํางานรวมกนั  การเปนผูนําและผูตามที่ดี  ที่สําคัญกวานัน้ก็คือ  นักศกึษาสามารถ
แสดงความคิดเห็นและออกแบบกิจกรรมไดภายใตกฎกตกิามารยาทอันดีงามของสังคมไทย มีจิตอาสาที่จะ
ชวยเหลือสังคมที่ขาดโอกาสในบางเรื่อง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับชุมชนที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการ 
                 กอนลงพื้นที่จัดกจิกรรมคายอาสาทุกครั้ง จะตองมีการวางแผนกําหนดกจิกรรม สํารวจพื้นที่ หาแหลง
เงินทุนสนับสนุน ฯลฯ และที่สําคัญแรงบันดาลใจในการเขารวมกิจกรรม   
                  นางสาวรัชพร  ศรีอัมพร  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว เลาใหฟงถึง
สาเหตุของการรวมกิจกรรมคายอาสา ฯ วา  เกิดจากความที่อยากทาทายตนเองวาจะอดทนตอความลําบากในการ
เขารวมกิจกรรมไดหรือไม  เพราะไมเคยไปคางคืนที่ไหนนาน ๆ ในตอนแรก ๆ พอและแม เปนหวงไมตองการให
ไปเพราะกลัวจะเกิดอันตราย   แตรัชพรฯ  ก็พยายามอธิบายใหพอแมฟงจนเขาใจ     และยอมอนุญาตใหไปในทีสุ่ด 
( คร้ังนั้นไปนาน 7 วัน )  จากนั้นก็ไดรับการสนับสนุนจากทางบานเพราะเห็นวาทําไดและเปนกิจกรรมที่ดี   
                  การไปรวมกิจกรรมคายอาสา ฯ รัชพร เลาวา ไดรับความประทับใจหลาย ๆ เร่ือง เชน 

1. ทําใหรูจักการทํางานรวมกนั  ฝกการเขาสังคม การอยูรวมกันกับเพื่อนหลาย ๆ วันทําใหรูถึงน้ําใจ
ของกันและกนัไดเปนอยางดี 

2. ความมีน้ําใจของชาวบานที่มตีอกลุมนักศึกษาที่ไปออกคาย  ไดรับความเอื้ออาทร ดูแลเรื่องอาหาร
การกิน มีการติดตอส่ือสารกันหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมกลับมาเรียนตามปกต ิ

3. ความประทับใจที่ไดรับจากอาจารยที่ปรึกษาคาย ที่คอยใหคําแนะนํา  ดแูล 
ความภูมิใจที่ไดรับ 
                  เกิดความภมูิใจในตนเองที่ไดนําความรูไปใชเชน สอนภาษาอังกฤษใหนอง ๆ ทํากับขาวใหเพื่อนกนิ   
(อยูบานไมเคยทํา)  ไดเลนกฬีารวมกับนอง ๆ เพื่อน ๆ และทํากิจกรรมอื่น ๆ ที่เปนประโยชนและ สนุกสนาน 



ไดรับการตอนรับจากชาวบานในพืน้ที่ ความผูกพันกับนอง ๆ จะมีความสุขทุกครั้งที่นึกถึงภาพกจิกรรมตางๆ ที่ได
รวมกันทําระหวางเพื่อน ๆ และชุมชน 
ขอคิดเห็น 

1. อยากใหชวงเวลาในการออกคายฯ หลาย ๆ วันเพื่อจะไดทาํกิจกรรมอยางตอเนื่องและไดผล
มากกวานี ้

2. อยากเห็นความรวมมือในการทํางานมากกวาที่ผานมา 
3. อยากไปชวยเหลือในพื้นทีท่ี่หางไกลซึ่งเด็ก ๆ ในพืน้ทีเ่หลานั้นมักขาดโอกาสเกือบทุกดานเมื่อ

เทียบกับเด็กวยัเดยีวกันที่อยูในเมือง 
 
นางสาวสุจิตรา   ทรงเกตุวนาวิจิตร    นักศกึษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2  สาขาวิชาการทองเที่ยว  เลาใหฟงถึงการ
เขารวมกิจกรรมคายอาสาพัฒนา วา 
                  เหตุท่ีเขารวมกิจกรรม : เพราะเห็นวากิจกรรมคายอาสาพัฒนาเปนกจิกรรมที่ทําประโยชนใหสวนรวม  
สรางความสามัคคีในหมูคณะ คิดวาครั้งหนึ่งในชวีิตนกัศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรม เปนการทาทายกับการที่ตอง
ออกจากบานไปหลาย ๆ วัน  ตองทําอะไรหลายอยางดวยตัวเอง เปนการเปดโอกาสใหกับตวัเอง  เห็นนกัศึกษา
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เขาทํากิจกรรมก็คิดวาเรานาจะมีสวนรวมกับเขาบาง  เปนการทํากิจกรรมรวมกบัเพื่อน ๆ พี่ ๆ 
นอง ๆ ในคณะระหวางที่เรียนอยูปที่ 1 ซ่ึงพอไดทราบขาวก็อยากไป  ไปเพื่อชวยเหลือสังคมในชนบทที่หางไกล  
                สิ่งที่ไดรับจากการทํากิจกรรมคายอาสาพฒันา : ไดรับความรัก  ความสามัคคีปรองดองกันในหมูคณะ 
รูจักการใหการเสียสละเพื่อสวนรวม  เห็นความเสียสละของรุนพี่ รุนนอง ตลอดจนอาจารย ประทับใจนองในพื้นที่
ที่มีน้ําใจหาขนมมาฝาก  ชาวบานกน็ารักชวยเหลือนักศกึษาที่ไปออกคาย มาดูแลเรื่องอาหารการกิน อํานวยความ
สะดวกในการทํางาน  และเมื่อกลับมาแลวส่ิงดี ๆ ที่ไดรับก็ยังคงมีอยู 
                  ความภาคภูมิใจที่ไดรับ :  ไดสอนอานเขียนหนังสือ  สอนภาษาอังกฤษ สอนทําดอกไมประดิษฐ  ทําฝาย
กั้นน้ํา  ชวยบานเปลี่ยนหลังคาบาน ทําปายบอกทางแหลงทองเที่ยว สํารวจพื้นที่ ส่ิงแวดลอม อาชพี โรคภัยไขเจบ็ 
รณรงคใหชาวบานลด ละ เลิก สูบบุหร่ี (การออกคายครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากมลูนิธิโกมลคีมทอง ของ สสส.)   
                  ขอเสนอแนะ 

1. ขอใหมีโครงการคายอาสาพัฒนาอยูตลอดไป 
2. หมุนเวียนสถานที่จัดกจิกรรมไปภาคอื่น ๆ บาง โดยเฉพาะภาคใต 
3. ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม  

 
นายเกียรติยศ   สามารถ   นกัศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด   เลาถึงสาเหตุ ส่ิงที่ไดรับและความ
ประทับใจในการรวมกิจกรรมคายอาสา ฯ วา 
               กิจกรรมคายอาสาพัฒนาเปนกิจกรรมที่ดีมีประโยชน กอใหเกิดความสามัคคีปรองดองกันในหมูนักศกึษา
ที่รวมกิจกรรม  ความรัก ความสามัคคีกับชาวบานในพื้นที่ที่ไปทํากิจกรรม เปนการรวมกลุมกันเพือ่ทําความด ี



จึงไมลังเลที่จะสมัครเขารวมกิจกรรมทุกครั้งที่มีการจัดโครงการ 
                ขอเสนอแนะ  คือ  อยากใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทํากิจกรรมเพื่อนําประสบการณมาเลาสู
กับฟงและเปนขอมูลในการจดัโครงการครั้ง ตอ ๆ ไป 
 
นายจุฑาภพ   บรรจงจัด   นกัศึกษาปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว เลาถึงสาเหตุ ส่ิงที่ไดรับและความ
ประทับใจในการรวมกิจกรรมคายอาสา ฯ วา 
                 คิดวากิจกรรมคายอาสาฯ เปนประสบการณหนึ่งในชวงเวลา 4 ป ที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่จะไดมี
โอกาสรวมกับรุนพี่ รุนนอง และเพื่อน ๆ ทาํกิจกรรมดี ๆมีประโยชนตอสังคม 
                ส่ิงที่ไดรับจากกิจกรรมคายอาสานั้นมากมายมหาศาลสําหรับชีวิตนักศกึษา เปนประสบการณชีวิตใหม ๆ
การที่ตองหุงหาอาหาร ทํากับขาวเอง  การไปทําความรูจักคุนเคยกับชาวบาน การเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบาน ซ่ึง
แตกตางกันอยางสิ้นเชิงในสงัคมของคนในเมืองใหญ  ไดเพื่อนใหมทีม่ีความจริงใจใหกนัโดยไมมีการเสแสรง 
                ขอเสนอแนะก็คือ   

1. การจัดกจิกรรมคายอาสาทําใหนกัศึกษาไดเรียนรูวิถีชีวติแบบพอเพยีง ทําใหนกัศึกษาไดแลกเปลีย่น
ประสบการณซ่ึงกันและกัน จึงควรจัดกิจกรรมนี้ตลอดไป 

2. อยากใหจัดกิจกรรมคายอาสาที่ภาคใตบาง 
 
                จากการที่ไดรวมสนทนากับนักศกึษากลุมหนึ่ง  ซ่ึงไปรวมกิจกรรมคายอาสาพัฒนาที่บานปาแพะ อําเภอ
เวียงสา จังหวดันาน  สรุปไดวา 

1. กิจกรรมคายอาสาเปนกิจกรรมที่ทาทายความสามารถ 
2. กิจกรรมคายอาสากอใหเกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละเพื่อสวนรวม 
3. กิจกรรมคายอาสาสรางภาวะผูนํา ผูตามที่ดี 
4. กิจกรรมคายอาสาทําใหเกดิการเรียนรูรวมกัน 
5. กิจกรรมคายอาสาทําใหไดประสบการณชีวิตที่ไมสามารถศึกษาไดในชัน้เรียน 

ทานใดสนใจจะแลกเปลีย่นประสบการณเกีย่วกับกิจกรรมคายอาสา แสดงความคิดเหน็ของทานไดที่เว็บไซดของ
คณะศิลปศาสตร  ( การจัดการความรู KM )  
 

************* 
                                                                
                                                                  

 
 
 



ภาพกิจกรรมการบรหิารจัดการความรูชุมชนนักปฏิบัติ 
  การจัดกิจกรรมคายอาสาพัฒนา  คณะศิลปศาสตร 

วันที่  20  กนัยายน  2551 
ณ  หองฝายกิจการนักศึกษา  คณะศลิปศาสตร 

******** 
            
                การประชุมปรึกษาหารือและรวมกันวางแผนในกอการจัดกิจกรรมคายอาสาของชมรมอาสาพัฒนา  
สโมสรนักศึกษา  คณะศิลปศาสตร  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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บันทึกการเลาเรื่องและถายภาพ โดย ผศ. ปราณี  ประวิชพราหมณ 
 
 


