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โอกาส – ผู้เรียน
- พ่อแม่
- ครอบครัว
- ชุมชน
- สถานศึกษา
- กยศ
- สังคม
- ประเทศชาติ
- โลก

สรรพชีวิต
สรรพสิ่ง



พ่อแม่โอกาส ครอบครัว

ชุมชน
สถานศึกษา

สังคม
กยศ

โลก

ประเทศชาติ

สรรพชีวิต สรรพสิ่ง ผู้เรียน





โอกาส เพื่อ การศึกษา



โอกาส คือ การพัฒนา
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โอกาส - พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์
- ความส าเร็จ
- หน้าที่
- ความรับผิดชอบ
- สุข สันติ



กิจกรรมจิตอาสา



เป็น

ส่ือเครื่องมือในการพัฒนาคน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์



มีคุณธรรม จริยธรรม



เป็นคนดี คนเก่ง 
ของสังคม



กิจกรรมจิตอาสา
เป็น

สื่อเครื่องมือในการพัฒนาคน
ใหเ้ป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
มีคุณธรรม จริยธรรม

เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคม



ภาพกิจกรรมจิตอาสา
ของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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กิจกรรมจิตอาสา คือ อะไร
คือ

“งานอะไรก็ได้ ที่ท าแล้วได้ช่วยเหลือ ได้พัฒนาผู้อื่น  
พัฒนาสังคม 

สร้างความสุข สร้างขวัญ และสร้างก าลังใจ

โดยที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องไม่เดือดร้อน 
หรือ เกิดปัญหา มีภาระเพิ่มจากกิจกรรมที่เราท า”
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ท าไมต้องท าจิตอาสา

เพราะ
“กิจกรรมจิตอาสา จะช่วยพัฒนานิสิต

ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะ

และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ”
29



จิตอาสาพระนเรศวร
ลักษณะกิจกรรม
ช่วยบริการผู้ป่วยที่มารับบริการ
ที่ รพ.มน.

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความเมตตา
2. ความเอื้อเฟื้อผู้อ่ืน
3. มองเห็นความทุกข์
4. ความกล้าแสดงออก
5. การเข้าสังคม
6. ขัดเกลาจิตใจให้มีความอ่อนโยน
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จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์วันส าคัญ

ลักษณะกิจกรรม
1. แบ่งกลุ่ม
2. แบ่งพื้นที่ในการท ากิจกรรม
3. รับสมัครเพื่อน ๆ ที่สนใจ

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความเสียสละ
2. ความอดทน
3. การแบ่งงานและท างานเป็นทีม
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จิตอาสาคัดแยกขยะ
ลักษณะกิจกรรม
คัดแยกขยะของตนเอง และน ามาคัดแยก
รวมกับเพื่อน ๆ ทุกวันพุธ

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
1. ความรู้เรื่องแยกขยะ
2. ระเบียบวินัย
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
4. การรักษาสิ่งแวดล้อม
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จิตอาสาสมุดท ามือ

ลักษณะกิจกรรม
ท าสมุดท ามือ จากกระดาษที่ใช้
แล้วหน้าเดียว

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความประหยัด
2. การรักษาสิ่งแวดล้อม
3. กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
4. ผ่อนคลายความเครียด
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จิตอาสาหลังคาเขียว
ลักษณะกิจกรรม
ท าความสะอาดกล่องเครื่องดืม ล้าง 
ตากให้แห้ง แล้วน าไปบริจาคให้กับ
มูลนิธิเพื่อท าหนังคาบ้าน

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้           
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความอดทน
2. การรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ความเมตตา
4. การแบ่งงานและท างานเป็นทีม
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จิตอาสาวันเสาร์

ลักษณะกิจกรรม
ปั่นจักรยานเก็บขยะ ในพื้นที่
ทั่วมหาวิทยาลัย

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความเสียสละ
2. ความอดทน
3. การรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
5. การบริหารจัดการกิจกรรม
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จิตอาสารักษ์หมวกกันน็อค

ลักษณะกิจกรรม
เขียนช่ือบนหมวกกันน็อคของ
เพื่อนๆ นิสิต

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความกล้าแสดงออก
2. การเข้าสังคม
3. การแบ่งเวลา
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จิตอาสา-ท าเต้านมเทียม
ลักษณะกิจกรรม
เย็บเต้านมเทียมเพื่อมอบให้ผู้ป่วย
มะเร็งเต้านม

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเอง
1. ความเสียสละ
2. ความอดทน
3. ความเมตตากรุณา
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จิตอาสาถักหมวกให้ผู้ป่วย
ลักษณะกิจกรรม
ถักหมวกเพื่อมอบให้ผู้ป่วยมะเร็ง

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความเสียสละ
2. ความอดทน
3. ความเมตตากรุณา
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จิตอาสาผลิตสื่อสร้างสรรค์

ลักษณะกิจกรรม
ผลิตสื่อรณรงค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การใช้ชีวิตของนิสิตในมหาวิทยาลัย
สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. พัฒนาทักษะความสามารถ
2. ความเอื้อเฟื้อ  3.การแบ่งเวลา
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จิตอาสา ม.ปลอดบุหรี่
ลักษณะกิจกรรม
ผลิตสื่อ และ จัดกิจกรรมรณรงค์
ให้ความรู้เรื่องบุหรี่

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ความรู้เรื่องบุหร่ี
2. ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. การช่วยเหลือผู้อื่น
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จิตอาสาท าป้ายแสดงความยนิดี
ลักษณะกิจกรรม
ท าป้ายแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง
1. ได้เรียนรู้วิธีการชื่นชมผู้อื่น
2. ได้แสดงความยินดีกับผู้อื่น
3. ได้ผ่อนคลายความเครียด
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จิตอาสาชวนพี่ใช้หนี้ กยศ.

ลักษณะกิจกรรม
ผลิตสื่อเพื่อแจ้งเตือนและชวนชวนรุ่นพี่ ใช้หน้ี กยศ.

สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้และน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
1. ความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของเงินทุน กยศ.
2. การได้รับรู้และรู้สึกมีส่วนร่วมกับกองทุน กยศ.
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“กิจกรรมจิตอาสา 
เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข”
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พัฒนาคน 
ให้เป็นมนุษย์ 
เป็นบัณฑิต



มนุษย์ 
ผู้มีคุณธรรม 

จริยธรรม



คุณธรรม ไม่ใช่ความรู้



คุณธรรม เป็นวิถีชีวิต



คุณธรรม   เป็นวิถีชีวิต
เป็นสามัญส านึก



จริยธรรม 
ไม่ใชก่ฎที่ให้ท่องจ า



จริยธรรม  
เป็นวิถีปฏิบัติ



จริยธรรม  เป็นวิถีปฏิบัติ
เป็นพฤติกรรม



จริยธรรม  เป็นวิถีปฏิบัติ
เป็นพฤติกรรม
เป็นบุคลิกภาพ



กตัญญู รู้คุณ 
คือ

พื้นฐาน คุณธรรม



จิตอาสา 
เป็น

พฤติกรรมของผู้รู้คุณ



จิตอาสา 
เป็น 

บุคลิกส าคัญของผู้น า



จิตอาสา 
เป็น 

วิถีของผู้มีคุณธรรม



การให้โอกาสผู้อื่น 
เป็น 

ทานบารมีระดับสูง



การให้ที่บริสุทธิ์ 
เป็น 

สันตสิุขที่แท้จริง



ผู้น า สร้าง 
สถานการณ์



ผู้น า คือ ผู้ให้โอกาส


