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บทสรุปผู้บริหาร  
 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการ
เรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ซึ่งทางคณะได้จัดการเรียน
การสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิ ตบัณฑิตที่
เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่
สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น คณะ
สังคมศาสตร์ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มีโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้าน
ขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิตในคณะฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติใน
การจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม  
 ในโอกาสนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใคร่ขอขอบพระคุณ
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ให้สัมฤทธิ์ผล และบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการในครั้งนี้ทุกรูป/คน ที่
ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง 

 
 
 
 
(พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.) 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
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บทที่ ๑ 
ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

 
๑.๑ ชื่อโครงการ : โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๑.๒ ลักษณะโครงการ 
      ๑.๒.๑ ประเภทโครงการ   โครงการต่อเนื่อง        โครงการพัฒนางานเดิม     โครงการ
ใหม่ 
      ๑.๒.๒ วิธีด าเนินงาน         ด าเนินการเอง           ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
         
๑.๓ ผู้รับผิดชอบโครงการ :  
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๑.๔ หลักการและเหตุผลความเป็นมาของโครงการ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียน
การสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ซึ่งทางคณะได้จัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับ
คุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
พัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต 
สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบ
การบริหารจัดการคณะเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่
หลากหลายแหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น คณะสังคมศาสตร์ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มีโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ และนิสิตในคณะฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมใน
การฝึกปฏิบัติในการจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรง
ในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่
เน้นการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการ
เข้าถึงเข้าใจเกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอน
ดังกล่าว อันเป็นการสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
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๑.๕ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 ๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
 ๖.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ
แสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๖.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึก
ความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในคณะฯ นี้ 
๑.๖ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
 กระบวนการด าเนินงานโครงการอบรม โดยใช้กระบวนการ PDCA คือ 
 ๑.๖.๑ การวางแผน (PLAN) ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดท าโครงการเสนอ
ขออนุมัติมหาวิทยาลัย จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๑.๖.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตามแผน วันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 ๑.๖.๓ สรุปและเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏในรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑.๖.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๒๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๓) 
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P ประชุมระดมความคิดเห็นผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

        

P จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ
มหาวิทยาลัย 

        

P จัดท าหนังสือไปยังหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

        

D ด าเนินตามแผนที่ก าหนด         

C สรุปและประเมินผล         
A รายงานผลต่อมหาวิทยาลัย         

 
๑.๗ สถานที่จัดงาน 
 วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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๑.๘ งบประมาณด าเนินงาน 
 งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสน
บาทถ้วน) 
๑.๙ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
 ๑๒.๒ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการ
แสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว 
 ๑๒.๓ ท าให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมี
น้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน 
 ๑๒.๔ ท าให้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่
ก าหนดไว้ในคณะฯ นี้  
๑.๑๐ ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 ๑.๑๐.๑ ผลผลิต (Output) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๒) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้และความพึงพอใจต่อ
โครงการฯ มีจ านวนร้อยละ ๘๐ 
 ๑.๑๐.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การเรียนรู้จากการพัฒนาสังคม 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ.ที่ได้ก าหนดไว้ 
 ๑.๑๐.๓ เป้าหมายเชิงเวลา โครงการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
๑.๑๑ วิธีประเมินผลโครงการ 
 ใช้แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินการโครงการ 
๑.๑๒ ความสอดคล้องกับมาตรฐาน สกอ 
 องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
 องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 

บทที่ ๒ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการเรียน
การสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ซึ่งทางคณะได้จัดการเรียนการสอนโดย
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม 
ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจาการศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวคือ มีการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับ
คุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ
พัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต 
สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบ
การบริหารจัดการคณะเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้ นิสิตผู้ศึกษาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ที่หลากหลาย
แหล่งที่มาของการเรียนรู้ อันเป็นการสั่งสมและการเพ่ิมเติมประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น คณะ
สังคมศาสตร์ เห็นความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มีโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้าน
ขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นผู้เข้าร่วมจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นิสิตในคณะฯ ได้ร่วมท ากิจกรรมร่วมกับสังคมจากสถานที่จริง และให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติใน
การจัดโครงการครั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ มีความขยัน อดทน ตามปรัชญามหาวิทยาลัยที่เน้นการจัด
การศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าถึงเข้าใจ
เกี่ยวกับบริบททางสังคมที่มีความแตกต่าง ความเลื่อมล้ าซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนการสอนดังกล่าว อันเป็น
การสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิส าหรับอุดมศึกษา (มคอ.) ที่ก าหนดไว้ให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง มีการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและศึกษาดูงาน 
 ดังนั้น คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนงานการจัด
การศึกษา การบริหารและจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ ดูแลโครงการดังกล่าวข้างต้นให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ดังนั้นจึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผนที่ตั้ งไว้ โดยแบ่งเป็น ขั้นตอน กระบวนการ
ปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

๒.๑ ตารางแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน 

กระบวนด าเนินงาน 
รายละเอียดการด าเนินงาน 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินงาน 

สถานที่ด าเนินงาน 

วางแผน (Plan) 

ขออนุมัติโครงการ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ อธิการบดี  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการ 

ค าสั่งออกวันที่ 
๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

คณะสังคมศาสตร์ เสนอ
อธิการบดีออกค าสั่ง  

เสนอออกประกาศให้เข้าร่วม ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะสังคมศาสตร์ 
ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วม ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ คณะสังคมศาสตร์ 
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุมคณะ
สังคมศาสตร์ 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ห้องประชุมคณะ
สังคมศาสตร์ 

ขั้นด าเนินงาน (Do) ด าเนินการตามแผน ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องกองนิติการ 

 สรุปผลด าเนินงาน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 
ขั้นปรับปรุง (Act) รายงานผลสรุปโครงการต่อที่

ประชุมกองนิติการ 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

 น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 

ขั้นตรวจสอบ 
(Check) 

แบบประเมิน ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องกองนิติการ 
สรุปผลด าเนินงาน ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

 ขั้นปรับปรุง (Act) 

รายงานผลสรุปโครงการต่อที่
ประชุมกองนิติการ 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพ่ือหาแนวทางพัฒนาในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมกองนิติการ 

น าเสนอบทสรุปโครงการ
รายงานให้ผู้บริหารทราบ
ต่อไป 

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ กองนิติการรายงานให้
อธิการบดีทราบ 



 
๘ 

 จากตารางแสดงแผนการด าเนินการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างมีขั้นตอน 
กระบวนการ และมีระบบท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ถึงแนวทางการด าเนินงาน รวมถึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
 โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม 
และศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับข้อมูลจากผู้ สอน
เพียงวิธีเดียว ท าให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และฝึกความมีน้ าใจ จิตส านึกสาธารณะ  
มีความขยัน อดทน ภายใต้การก ากับดูแลของคณะสังคมสาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบความคิดในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
๒.๒ กรอบแนวคิดแผนการด าเนินงาน 

(Act Plan) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 

คณะสังคมสาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง  
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

คณะสังคมสาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 



 
๙ 

๒.๓ แผนผังขั้นตอนด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกหนังสือขอใช้สถานที่ 

สรุปจ านวนรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

มอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เปิดโครงการ 

เสนอบันทึกขออนุมัติโครงการ 

ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

แจ้งค าสั่งแต่งตั้งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปิดโครงการ 

ท ากิจกรรม 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 

ประชุมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เตรียมงาน 

เริ่มด าเนินโครงการ 
 

เสร็จการด าเนินโครงการ 



 
๑๐ 

บทที่ ๓ 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 ทั้งนี้ทางคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าแบบ
ประเมินในรูปแบบของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบท
โดยทั่วไปของการด าเนินการโครงการ ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินการ กระบวนการและขั้นตอนการ
ด าเนินการตามแบบก าหนดการ ส าหรับแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง
ทัศนะเก่ียวกับประเด็นที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินโครงการ
ในครั้งต่อไปกับคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๕๐ รูป/คน 

 

เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง  ดีมาก 
ระดับความพึงพอใจ ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง  ดี 
ระดับความพึงพอใจ ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง  พอใช้ 
ระดับความพึงพอใจ ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง  ควรปรับปรุง 

 

สรุปผลกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม  
ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผลดังนี้ 

 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความ

ดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ 
บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืน
สู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการนิสิตจิต
อาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ 
มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 



 
๑๑ 

คือ ด้านกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน และรูปแบบ
และข้ันตอนของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ ประโยชน์ที่ได้รับโดย
ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 

 
สรุปผลการประเมินความคิดเห็นแต่ละรายด้าน  ปรากฏผลดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความ

ดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่/ประชาสัมพันธ์ 

๔.๓๕ ๐.๖๘ ดี 

๒ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความสะดวก ๔.๒๔ ๐.๕๑ ดี 

๓ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ ๔.๐๙ ๐.๔๑ ดี 

๔ การให้บริการความสะดวกของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

๔.๑๓ ๐.๔๓ ดี 

๕ ระยะเวลาของโครงการสัมมนาวิชาการ ๔.๑๓ ๐.๕๔ ดี 
รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ด ี
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  โดยรวมด้านการวางแผนการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อโครงการสัมมนาทางวิชาการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การติดต่อ
ประสานงานกับผู้ร่วมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่/ประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  รองลงมา คือ สถานที่/อุปกรณ์/สิ่งอ านวยความ
สะดวก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๔ และน้อยที่สุด คือ อาหาร/เครื่องดื่ม/น้ าปานะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

๒. ด้านรูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (P+D+C+A) 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ ๔.๓๒ ๐.๗๑ ดี 
๒ การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๒๑ ๐.๕๖ ดี 

๓ พิธีเปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๔๗ ดี 

๔ การร่วมกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนด ๔.๑๕ ๐.๕๗ ดี 

๕ การฉันภัตตาหาร/รับประทานอาหาร/น้ าปานะ ๔.๑๓ ๐.๔๘ ดี 

๖ พิธีปิดโครงการ ๔.๐๘ ๐.๖๒ ดี 
รวม(ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมด้านรูปแบบและขั้นตอนของ
โครงการสัมมนาวิชาการ (P+D+C+A) อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๙ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเดินทางเข้าร่วม
โครงการมีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒  รองลงมา คือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๑ และน้อย
ที่สุด คือ พิธีเปิดโครงการ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๘ 

 

๓. กิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่        

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม ๔.๓๔ ๐.๖๙ ดี 
๒ ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ๔.๒๕ ๐.๕๒ ดี 

๓ ได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ๔.๐๔ ๐.๔๘ ดี 

๔ ได้รับความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชน ๔.๑๗ ๐.๕๓ ดี 

๕ ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ๔.๑๒ ๐.๔๕ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมด้านกิจกรรมโครงการนิสิต
จิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับดี 
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๒๐ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการสัมมนา
ทางวิชาการในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๕  



 
๑๓ 

รองลงมา คือท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๕ และน้อยที่สุด คือ ได้ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ไทย มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๔ 
 

๔. ด้านประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึงจากการแลกเปลี่ยนรู้วัฒนธรรม

พ้ืนบ้านของคนในชุมชนท้องถิ่น 
 

๔.๔๒ 
 

๐.๖๓ 
 
ดี 

๒ การด าเนินโครงการช่วยให้นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น 

 
๔.๒๓ 

 
๐.๕๔ 

 
ดี 

๓ การประยุกต์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหา
สังคมได้ 

 
๔.๐๓ 

 
๐.๕๖ 

 
ดี 

๔ การด าเนินโครงการนี้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคม ๔.๑๐ ๐.๕๑ ดี 

๕ การศึกษาด้านพระพุทธศาสนาช่วยให้เข้าใจในการด าเนิน
ชีวิตได้ดี 

 
๔.๑๐ 

 
๐.๖๕ 

 
ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๓๙ ด ี
 

จากตารางแสดงว่า  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมด้านประโยชน์ที่ได้รับโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นิสิตมีความคิดเห็น
ต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ในระดับดีทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้ เข้าใจ เข้าถึง จากการแลกเปลี่ยนรู้
วัฒนธรรมพื้นบ้านของคนในชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๒  รองลงมา คือ การด าเนินโครงการช่วยให้
นิสิตได้พัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๓ และน้อยที่สุด คือ การประยุกต์
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ มีค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 

ดังนั้น การจัดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา สามารถกล่าวโดยสรุป โดยแบ่งสรุปผลการด าเนินงาน
ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้ คือ 
 ๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 ๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 
 
 
 
 



 
๑๔ 

ผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สงัคม 
ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 
รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๑ พระมหาภูธิป อภิ
ปุณฺโณ 

สังคม
สงเคราะห์ 

ข้อดีของโครงการนี้ 
๑.ท าให้รู้รักสามัคคี 
๒.ท าให้รู้จักแบ่งปัน 
๓.ได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
๔.สนุกสนานกับกิจกรรม 
๕.มีประโยชน์ต่อองค์กรและมหาลัย 
ข้อด้อยของโครงการนี้ 
๑.อยากให้จัดระบบการจัดการให้ดีขึ้น 
ข้อด้อยมีเพียงเท่านี้ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๒ สามเณรประกิติ
ภูม ิสุวรรณ์ 

เศรษฐศาสตร์ ข้อดี ๑.มีการจัดสรรของอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
๒.ได้เห็นความสามัคคีของเหล่านิสิต 
๓.ได้เกิดความปลื้มปิติในการได้บริจาคของให้แก่ชาวเขา 
๔.จากปี่ท๑ี ถึงปีท่ี๒ มีการพัฒนาที่เห็นได้ชัด 
๕.เป็นประสบการชีวิตที่ดี 
ข้อเสีย ๑.การเดินทางที่ล าบาก ฝุ่นเยอะ อาจท าให้เกิด
อันตราย 
๒.ควรให้เวลาโครงการมากกว่านี้อีกหน่อย  
๓.ของบริจาคควรเป็นของที่เขาต้องการจริงๆ 
๔.ทุนส่วนกลางเพ่ือเป็นค่าพาหนะ 
๕.เงินบริจาคที่ได้รับ หมดไปกับค่าพาหนะมากเกินไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๑ สามเณรวิริยะ ดี
ประเสริฐ 

รัฐศาสตร์ กระผมมีส่วนร่วมในโครงการนี้ในฐานะนิสิตชั้นปีที่๒ได้ช่วย
ขนของขึ้นรถช่วยแยกของให้อยุ่เป็นสัดเปนส่วนเข้าด้วยกันใน
มุมมองของกะผมคิดว่าโครงการน้ส าเร็จ๙๙.๐๐เลยครับ 
๑ทุกคนให้ความร่วมมือ 
๒ทุกคนเอาใจใส่ 
๓ทุกคนไม่เห็นแก่ตัวเอง 
๔ทุกคนมุ่งมั่นเพ่ือให้โครงการนี้ไปต่อจนส าเร็จ 
๕ ทุกคนมีก าลังใจท างานและอยากช่วยเหลือสังคมทุกคน 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑การประสานงานของหัวหน้ากลุ่มต้องให้รัดกลุ่มกว่านี้ 
๒การท างานของสะตาปบางคนไม่ได้เรื่องควรพัฒนาใหม่ 



 
๑๕ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๓นิสิตบางคนไม่เชื่อฟังกฎกติกาของหัวหน้าโครงการต้อง
ได้รับโทษอย่างเด็ดขาดไม่ควรให้อภัย 
๔อยากจะให้ก าหนดวันเพิ่มไปอีกสัก๓วันอยุ่ที่บ้านขุนสองจะ
ได้มีเวลาทัศนศึกษาดูบรรยากาศท่ีเยือกเย็น 
๕หัวหน้าโครงการต้องดีกว่านี้น่ะครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๖ พระมหาธวัชชัย 
ธชธมฺมเมธี 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

กระผมได้รับหน้าที่หลักคือเป็นเหรัญญิกโครงการมีหน้าที่
ดูแลเรื่องการเงินการบัญชีของโครงการทั้งหมดและหน้าที่
รองคือช่วยท่านประธานโครงการฯวิ่งจัดหาของระดมปัจจัย
และยกของขนของตามหน้าที่ของนิสิตทั่วๆไป กระผมคิดว่า
โครงการนี้ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากได้เห็น
ความสามัคคีของหมู่คณะที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประสานน้ า
จิตน้ าใจช่วยกันท าโครงการนี้ขึ้นมาท าให้โครงการนี้ส าเร็จรุ
ร่วงไปได้ด้วยดี 
จุดเด่นของโครงการก็คือ 
๑.ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส ๒.ท าให้นิสิตได้เข้าไปเห็นชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
๓.ได้ปลุกจิตวิญญาณความเป็นจิตอาสาในตัวตน 
๔.ท าให้นิสิตเกิดความสามัคคี 
๕.ท าให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ใหม่ 
ส่วนจุดด้อยของโครงการ 
๑.นิสิตบางรูปบางท่านยังขาดความเป็นจิตอาสา 
๒.นิสิตบางรูปบางท่านไม่ปฏิบัติตามกฎ 
๓.นิสิตควรกระตือรือร้นในการท าโครงการให้มากกว่านี้ 
๔.โครงการวันที่จะคัดกรองคนที่ต้องการจะไปจริงๆเพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณในการเดินทางเพราะงบประมาณใน
การเดินทางมากกว่างบประมาณท่ีใช้ในการมอบให้พี่น้อง
ประชาชนซึ่งผิดวัตถุประสงค์ที่ผู้บริจาคบริจาค 
มา 
๕.ถ้ามีปีที่ ๓ ขอให้พัฒนา๔ข้อนี้หน่อยนะครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๕ นิติพล เอมะรัตน์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มีส่วนร่วมในการ ขนของ ช่วยบริจาคของ ตั้งแต่ เริ่มขัดของ
ที่มหาลัย จนถึงในสถานที่ ก็คือบ้านขุนสอง โครงการนี้
ประสบความส าเร็จอย่างมาก  
ข้อดี  
๑.มีการจัดสรรของอุปโภคและบริโภคต่างๆ  
อย่างเพียงพอ 



 
๑๖ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๒.ได้ก่อให้เกิดความสามัคคีของเหล่านิสิต 
๓.ได้เกิดความปลื้มปิติในการได้บริจาคของให้  
แก่ชาวเขา 
๔.จากปี่ท๑ี ถึงปีท่ี๒ มีการพัฒนาที่เห็นได้ชัด 
๕.เป็นประสบการชีวิตที่ดี 
ข้อเสีย  
๑.การเดินทางท่ีล าบาก ฝุ่นเยอะ อาจท าให้เกิด  
อันตราย 
๒.เวลาส าหรับท าโครงการน้อยไปหน่อย 
๓.ของบริจาคควรเป็นของที่เขาต้องการจริงๆ 
๔.ทุนส่วนกลางเพ่ือเป็นค่าพาหนะ 
๕.เงินบริจาคที่ได้รับ หมดไปกับค่าพาหนะมาก  
เกินไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๕ นายเปรมปรี โชติ
กะนาวิน 

สังคมวิทยา มีส่วนรวมการบริจากสิ่งของครับ 
๑.ควรที่จะส่งเสริมทางด้านพระพุทธศาสนา 
๒.ควรที่จะสนับสนุนทางเวชภันฑ์ยารักษาโรค 
๓.ควรที่จะส่งเสริมทางด้านสวัดิการแด่ชาวบ้านที่ยังขาด
แคลน 
๔.ควรที่จะมีหน่วยงานเกี่ยวกับหรือมูลนิธิช่วยเหลือชาวบ้าน
เพ่ือเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
๕.เห็นสมควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนต่อไปครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๐ พระมหาธนรัตน์ 
ธนรตโน 

รัฐศาสตร์ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมไม่มากนักเพราะติดศาสนกิจอยู่
ต่างจังหวัด เพียงร่วมหาปัจจัยและสมทบปัจจัยจ านวนหนึ่ง
และได้เข้ากราบเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เพ่ือขอความ
เมตตาท่านเป็นประธานโครงการนี้เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ
แด่พระนิสิตและผู้ท าโครงการ และในแง่มุมของข้าพเจ้า
โครงการนี้ถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เช่น ๑.ได้
เสริมสร้างความรักสามัคคีในระหว่างหมู่นิสิต ๒.ได้เห็นถึง
ความเสียสละของแต่ละบุคคล ๓.ได้ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ
ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดาน ๔.เป็นแบบอย่างให้แก่นิสิตและ
เด็กๆรุ่นหลังควรท าตาม ๕.ได้ท าให้นิสิตและคณาจารย์
ผู้เข้าร่วมได้ร่วมคิดร่วมแก้ปัญหา ร่วมสุข-ร่วมทุกข์ไปด้วยกัน 
ข้ออ้อยของโครงการนี้คือ ๑.งบประมาณท่ีหามาได้เสียไปกับ
ค่าพาหนะมากจนเกินไป ๒.ควรได้รับพาหนะจากหน่วยงาน
ของเอกหรือภาครัฐเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ๓.ไม่ควรแจก



 
๑๗ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
อาหารหรือเครื่องใช้เพียงอย่างเดียวควรสร้างถาวรวัตถุเช่น
ห้องน้ า หรือสิ่งที่ใช้ได้ในส่วนรวมเป็นต้น ๔.ควรกระจายงาน
หรือความมีส่วนร่วมต่างๆให้ทั่วถึงกว่านี้(สงสารและเห็นใจ
ท่านหัวหน้าโครงการท่านมหาอภิสิทธิ์มาก) ๕.เห็นว่าปีนี้เป็น
ปีสุดท้ายของโครงการข้าพเจ้าเห็นว่าควรจัดทุกปีๆเพ่ือ
ชาวบ้าน และเพ่ือทดสอบสักกายภาพของนิสิตชั้นปี ๒ ของ
ทุกๆปีได้ประโยชน์ทั้งองค์กรคือความสามัคคีและชาวบ้านที่
ได้รับก าลังใจและความช่วยเหลือ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๖ สามเณรธนชิต รัฐศาสตร์ -กระผมมีส่วนร่วมในครั้งนี้คือ น าของมาบริจาคและช่วย
จัดแจงสิงของเพ่ือไปบริจาคให้แก่ชาวดอย 
-ข้อดี ๕ ข้อ คือ 
๑)ได้เห็นนิสิตช่วยกันน าสิ่งของมาบริจาค 
๒)เห็นการท างานของเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกัน 
๓)เห็นครูบาจารย์เอาใจใส่ 
๔)เห็นความสามัคคีของนิสิต 
๕)ได้เห็นชาวดอยที่มารับสิ่งของแล้วมาความสุข 
-ข้อที่ควรพัฒนา ๕ ข้อ คือ 
๑)นิสิตต้องมีความร่วมมือมากกว่านี้ 
๒)อย่าให้หัวหน้าโครงการใช้อ านาจบาทใหญ่จนเกินไป 
๓)หัวหน้าโครงการควรฟังความคิดเห็นนิสิตบ้าง 
๔)นิสิตควรให้เกียรติหัวหน้าโครงการแล้วหัวหน้าโครงการ
ควรให้เกียรตินิสิตด้วยเช่นกัน 
๕)หัวหน้าโครงการควรฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะบ้าง 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๙ สามเณรสมเกียรติ 
ค าบ่อ 

สังคม
สงเคราะห์ 

มีส่วนร่วมมากถึงมากที่สุด อาทิ 
-ท าป้าย 
-ประชาสัมพันธ์ในเพจ 
-ท างานเอกสาร พิมพ์ซอง ฏีกา เกียรติบัตร 
-จัดของ คัดแยก 
-บันทึกเหตุการ 
-staff 
มุมมองที่ประสบผลส าเร็จ คือ 
๑.มีความสามัคคีเกินขิึนในหมู่คณะ 
๒.ฝึกความอดทนในการเดินทาง 
๓.ได้เห็นสังคมที่แตกต่าง 
๔.ได้รับความสุขที่ไม่เคยได้รับ 



 
๑๘ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๕.ได้แบ่งปัน 
มุมมองที่ควรพัฒนา คือ 
๑.ความพร้อมในการวางแผน คือ สถานที่รับบริจาค ควรจะ
ประกาศแต่เริ่มโครงการ 
๒.การเดินทางลงควรจะพร้อมกัน 
๓.ใบอนุโมทนาควรจะให้ใว 
๔.ที่พักควรจะเป็นสากลเท่าเทียมกัน เหตุคือ ทีมงานไปพัก
วัดสวนดอก ปล่อยให้นิสิตอยู่ตามล าพัง 
๕.ควรประชุมท าความเข้าใจกันมากกว่านี้ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๓ สามเณร วีรพล 
ศรีวงศ์ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มีส่วนร่วมโครงการในการจัดหาเครื่องใช้ ปัจจัยในการไป
บริจาคให้กับพ่ีน้อยชาวดอย ในมุมมองของผมถือว่า ประสบ
ความส าเร็วมาก (ข้อดี) ของโครงการครั้งนี้คือ ๑.เราได้รู้จัก
ค าว่าให้ เสียสละเวลาในการไปท าความดี ๒.ได้ความอดทน 
อดทนต่อความยากล าบากในการข้ึนไปมองสื่งของให้พ่ีๆ
น้องๆ ๓.ได้รับความสุข เขาได้รับเขามีความสุข เราก็มี
ความสุขในการให้ ๔.ท าให้เรารู้ว่า ถึงมันจะล าบากแต่เราก็
สามารถที่จะท าให้มันส าเร็วได้ ๕.ได้ความสามัคคีกันในการ
ท างานให้ส าเร็ว ไม่ว่าจะยากล าบาก ทั้งการขึ้นเขา ทั้งฝุ่น
ระหว่างทางไป ทั้งเส้นทางที่ไม่ค่อยจะดี  
ส่วนข้อเสีย ๑.การด าเดินงานวางแผนไม่ค่อยลงตัวเท่ามีการ
ขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่ก็ท าให้ส าเร็วได้ ๒.สถานที่การนอนไม่
ค่อยเอ้ือเท่าไร ควรจะสร้างสาราไว้ส าเร็วผู้ที่มาเยี่ยมเยื้อน ๓.
พาหนะในการเดินทางข้ึนเขา ความจะมีกองงานสนับสนุน 
เรื่องรถขึ้นเขาพอดีคณะไปบริจาคแบบนี้ต้องมีเตรียมไว้
พร้อม ๔.เรื่องการวางแผน ขอให้วางดีกว่านี้เพราะเรายัง
เหมือนไม่ลงตัวเท่าไร ๕.เรื่องหัวหน้า เอาให้แน่ว่าใครคือ
หัวหน้า มีหน้าที่ออกค าสั่ง ไม่ใช่ไม่รุ้ว่าต้องฟังใคร 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๘ Phramah Ley 
(Polin) Penh 

รัฐศาสตร์ -ได้มีส่วนร่วมในโครงการ ร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ ช่วยจัด
ของ เตรี้ยมของ แยกของ เตรี้ยมของเอาไปแจกในวันงาน 
-โครงการนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก เพราะเหล่า
นิสิตและท่านคณาจารย์ได้รวบร่วมปัจจัยสิ่งจองได้เกินความ
ขาดหมาย บรรลุเป้าที่ตั้งเอาไว้ 
-ถึงแม้หนทางอาจจะยากล าบากในการเดินทางไปหา
ชาวบ้านแต่เมื่อพอไปเห็นชาวบ้านแล้ว รู้ศึกดีใจ ชื่นใจ ความ
ยากล าบากก็หายไป มีแต่ก าลังใจต่อสู้เพ่ือชาวบ้านเหล่านั้น  



 
๑๙ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
-เป็นประสบการ์อันล าค่า เป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วน
หนึ่งของชาวดอยเหล่านี้ ก็มีความวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชาวบ้าน
เหล่านั้นจะมีความสุขกับโครงการในครั้งนี้  
-ขอบคุณคณาจารย์ เพ่ือนนิสิตส าคัญไผกว่านั้นคือผู้ที่มีส่วน
ร่วมทุกๆท่าน ถึงแม้คนละเล็กคลละน้อย แต่มีค่ามหาสาลกับ
ชาวดอย 
-เมื่อมีโอกาสก็ท าความดีเอาไว้ เพ่ือคนที่ดอยโอกาสเราทุก
คนยอมเสียสละความสุขของตนบางเพื่อพวกเขา เป็น
ความสุขที่ประเมิลค่ามิได้ 

๖๑๐๑๕๐๓๐๒๘ Bounhom 
Keoboudsy 

เศรษฐศาสตร์ (จุดเด่นคือ) 
๑)การสร้างสันติภาพต่อสังคม 
๒)การสามัคคีต่อกันได้ดีมาก 
๓)การไปพัฒนาผู้คนในชนบท 
๔)การปูกฝังไห้คนลุ้นไหมรู้จักรักษาความมีน้ าใจ 
๕)การท าความดีต่อสังคมในพ้ืนที่เราท าเพ่ือมีความสุขใจ 
(จุดที่ควรพัฒนาคือ) 
๑)ลุ้นมามาวุ้นวายเกินไป 
๒)การประสานงานต่างๆ 
๓)การเดินทางกลางวัน 
๔)อยู่ไม่เป็นกลุ่ม(ท่ีนอน) 
๕)การรักษาความสะอาด 

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๑ สามเณรศุภวิชย์ 
พงสุระ 

รัฐประศาสน
ศาตร์ 

ช่วยหาข้าวของอาหารแห้งร่วมบริจาก  
ประสบความส าเร็จดีในระดับนึง 
จุดเด่น ๕ ข้อ  
๑. ท าให้เรามีความสามัคคีกัน 
๒. ได้ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
๓. ได้รู้จักเพ่ือนใหม่เยอะขึ้น 
๔. ได้ท ากิจกรรมร่วมกันกับผู้อ่ืน 
๕. ได้สร้างความสุขเล็กๆให้กับเด็กๆและคนบนดอย 
ข้อด้อย ๕ ข้อ 
๑. เดินทางล าบากถ้ามีรถข้ึนไปเองจะดีมาก 
๒. งบประมาณต้องหาเพ่ิมอีกหน่อย 
๓. น่าจะเอาคนไปส่วนน้อยเพราะจะได้ประหยัดเงิน 
๔. เงนิค่าเดินทางสูงไป 
๕. ของเสื้อผ้าอยากจะได้รับบริจากเยอะกว่าเดิมเพ่ือให้เด็ก



 
๒๐ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ได้ใส่เพราะอากาศหนาว 

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๐ ส.ณ.นรเศรษฐ์ 
อ้นมี 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ผมมีส่วนร่วมในการด าเนินการ จัดของเพ่ือที่จะน าไปบริจาค 
และเป็นผู้ช่วยเหรัญญิก เพ่ือที่จะน าปัจจัยไปสั่งซื้อของให้
น้องๆพ่ีๆชาวดอย ทั้งนี้ในการท างานเป็นกลุ่มก็อาจจะมีข้อดี
และข้อเสียปะปนกันไปขอดีก็คือ ๑ มีความสามัคคี ๒เสียสระ
เพ่ือส่วนรวม ๓ ได้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ๔ ได้
ประสบการณ์ในการท างาน ๕ ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
ส่วนข้อเสียคือ ๑ นิสิตบางส่วนฝืนกฎหรือข้อตกลงในหมู่
คณะ ๒ ระบบการท างาน(นิดหน่อย) ๓ มีเวลาในการท า
กิจกรรมน้อยเกินไป ๔ ควรกระชับเวลาให้เรียวอีกนิด ๕ ขาด
ประสบการในการเดินทางจึงท าให้การเตรียมความพร้อม
ไม่ได้เต็มที่ 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๘ นายสุทธิพงษ์ 
อุบลบาน 

สังคม
สงเคราะห์ 

มีส่วนร่วมในโครงการนี้จะเห็นได้จากหน้าเพจที่มีภาพสวยๆ
เบื้องหลังภาพบรรยากาศเป็นหน้าที่ของผมและทีมงาน
อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ท าด้วยใจ อยากให้ภาพบรรยากาศ
ที่ผมได้ถ่ายให้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องราวต่างๆผ่านทาง
ภาพ และผลที่ออกมาถือว่าได้ผลตอบรับดีและเมื่อดูรูปแล้ว
ท าให้รอยยิ้มของเด็กชาวด้วยคนที่ได้รับของใบหน้าที่ดีใจ
ใบหน้าที่มีความสุข นี้เป็นหารบ่งบอกว่าโครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จมากแค่ไหน ผมคงจะจุดเด่นและจุดด้อยออกมา
ไม่ได้ เรื่องความยากล าบากหรือเรื่องความเหนื่อยผมไม่รู้สึก
ว่ามันเป็นจุดด้อยเลยหรือเดินทางไกลมันไม่ได้ท าให้ท้อ สิ่ง
เหล่านั้นมันถูกกลบด้วยร้อยยิ้มของเด็กใบหน้าที่อ้ิมเอมของ
ชาวบ้าน ผมมีความสุขมากๆครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๘ นายสุทธิพงษ์ 
อุบลบาน 

สังคม
สงเคราะห์ 

มีส่วนร่วมในโครงการนี้จะเห็นได้จากหน้าเพจที่มีภาพสวยๆ
เบื้องหลังภาพบรรยากาศเป็นหน้าที่ของผมและทีมงาน
อาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ท าด้วยใจ อยากให้ภาพบรรยากาศ
ที่ผมได้ถ่ายให้ได้ถ่ายทอดความรู้สึกเรื่องราวต่างๆผ่านทาง
ภาพ และผลที่ออกมาถือว่าได้ผลตอบรับดีและเมื่อดูรูปแล้ว
ท าให้รอยยิ้มของเด็กชาวด้วยคนที่ได้รับของใบหน้าที่ดีใจ
ใบหน้าที่มีความสุข นี้เป็นหารบ่งบอกว่าโครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จมากแค่ไหน ผมคงจะจุดเด่นและจุดด้อยออกมา
ไม่ได้ เรื่องความยากล าบากหรือเรื่องความเหนื่อยผมไม่รู้สึก
ว่ามันเป็นจุดด้อยเลยหรือเดินทางไกลมันไม่ได้ท าให้ท้อ สิ่ง
เหล่านั้นมันถูกกลบด้วยร้อยยิ้มของเด็กใบหน้าที่อ้ิมเอมของ



 
๒๑ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ชาวบ้าน ผมมีความสุขมากๆครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๓๙ วิภาวัลย ์วิรุณ
พันธ์ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มีส่วนร่วมโครงการ น าตระกร้ามาบริจาค๑๐๐ใบ และช่วย
จัดสิ่งของ แพคของ ล าเรียงสิ่งของที่จะไปบริจาค และช่วย
แจกจ่ายของให้กับชาวบ้านที่มารอรับ 
ในมุมมองของข้าพเจ้าคิดว่าส าเร็จสมบูรณ์แน่ๆเพราะเราต่าง
คนต่างช่วยกัน ถึงประสบความส าเร็จเพ่ือนๆ ช่วยกันจัด
สิ่งของ ช่วยกันระดมหาของ ช่วยกันหาปัจจัย หา
อุปกรณ์กฬา หาผู้ใหญ่อุปถัมภ์ ต่างคนต่างช่วยกันคนล่ะไม้
คนล่ะมือ โครงการมันได้ถึงส าเร็จมาขนาดนี้ ถึงจะท าบ้างไม่
ท าบ้าง แต่สุดท้ายก็ต้องท า ที่ส าเร็จได้เพราะ อาจารย์ดี ผู้น า
ดี เพื่อนในห้องก็ดี ดีที่ช่วยเหลือกัน มันบงบอกอุปนิสัยของ
แต่ล่ะคนว่าใครเป็นยังไง ดูถึงความสามัคคี ดูถึงจิตใต้ส านึก
ว่าแต่ล่ะคนจะช่วยกันได้ไหมและสุดท้ายที่ส าเร็จก็เพราะเรา
ช่วยกัน ถึงทางมันจะไกล และล าบากแต่สุดท้ายเราก็ไปท า
โครงการส าเร็จ 
จุดเด่นของโครงการก็คือ 
๑.ท าให้เราได้อ่ิมบุญ ที่เห็นคนมารับของที่เราบริจาค 
๒.ท าให้เรารับรู้ถึงความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓.ได้ช่วยเหลือคน  
๔.ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาของ  
๕.ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่บนดอย 
จุดพัฒนาของโครงการคือ 
๑.เส้นทางล าบาก 
๒.ขาดความสามัคคี  
๓.การสื่อสารไม่รู้เรื่อง  
๔.ค่าใช้จ่ายแพง  
๕.ใช้งบประมาณเกินเหตุ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๘ พระอภิศักดิ์ 
ปญฺญาวโร 

รัฐศาสตร์ ตัวกระผมนั้นก็ได้ช่วยท าหน้าที่จัดการทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น 
การคัดแยกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ การจัดเรียง การขน
ย้าย เป็นต้น  
ในมุมมองของกระผมก็ถือว่าโครงการนี้ประสบความส าเร๊จใน
ระดับท่ีน่าพึงพอใจ อีกทั้งยังได้ความร่วมมือจากนิสิตรุ่นพ่ีได้
ให้ความอนุเคราะห์เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการด าเนินงานต่างๆ  
ข้อดีของโครงการคือ  
๑)ได้ความสามัคคีกันในหมู่คณะ.  



 
๒๒ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๒)ได้รู้จักการให้และแบ่งปัน 
๓)ได้มองสะท้อนถึงความล าบากของชาวบ้าน 
๔)เปิดมุมมองใหม่ๆท่ียังไม่เคยได้เห็นหรือได้สัมผัส 
๕)เป็นการช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน 
ข้อด้อย(จุดที่ควรพัฒนา) 
๑)เรื่องการติดต่อประสานงาน 
๒)เรื่องระเบียบวินัยในการจัดกลุ่มข้ึนรถ ขึ้น-ลงเขา 
๓)อยากให้มีการแจกพวกเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆให้ชาวบ้านได้
ปลูกไว้บริโภคกันเอง 
๔)อยากให้มีสื่อการเรียนการสอนหรือสร้างเป็นอาคารเรียน
ไว้ให้เด็กๆ 
๕)เรื่องความร่วมมือของที่งานกับสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการ
ต้องไปทางเดียวกันและมีระเบียบวินัยมากกว่านี้. 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๙ พัลลภ มะลัยทอง สังคม
สงเคราะห์ 

ในการรับบริจาคทุนทรัพย์และเครื่องบริโภค. 
ถือว่าเป็นโครงงานที่ช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เป็น
โครงการที่ดีมากอีกโครงการ ซึ่งจุดเด่นๆของโครงการก็อาทิ 
๑. เกิดความสามัคคีของนิสิต  
๒. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของนิสิต 
๓. ได้ให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชน ในถิ่นทุรกันดาร 
๔. ได้ประสานสามัคคี สร้างมิตรไมตรีต่อคณะสงฆ์ต่างแดน 
๕. ได้สนับสนุนบูรณะศาสนสถานทางพระพุทธศาสนา 
เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน 
สิ่งที่ควรพัฒนาให้มากว่านี้  
๑. การด าเนินโครงการ ไม่ตายตัว  
๒. ผู้น าโครงการมีวิสัยทัศน์ที่ไม่กว้างไกล (นิสิต) 
๓. ความถือพรรคถือพวก  
๔. ความไม่ส ารวมของนิสิต 
๕. การล่วงระเมิดทางค าพูดที่มีต่อหญิงสาว ของนิสิตชาย 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๓ ส.ณ มนตรี ใจปิง รัฐประศาสน
ศาสตร ์

ช่วยยกของจักของขึ้นรถ ออกค่าเดินทาง ในความคิดของผม
คิดว่าประสบความส าเร้จมาก เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการนี้ หรืออุกปสักมีมากแต่เราช่วยกันจนผ่านไปได้ ขอ
ดี ๑ เรามีความร่วมมือสามคีกันมากขึ้น๒ มีจิตอาสาต่อสังคม
มากขึ้นกว่าเดิม ๓ท าให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ๆได้รับ๔ 
ท าให้เรารุ้ว่ามีคนที่ล าบากกว่าเรา๕ ท าให้สังคมหรือคนที่เรา
ไปบริจากของมีความสุข 



 
๒๓ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๖๑๐๑๕๐๔๐๕๔ สามเณรพงษ์

ถาวร ดวงแก้ว 
รัฐศาสตร์ ในมุมมองของผู้เขียนเองคิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ

เกินคาดหวัง 
ข้อดี(จุดเด่น)คือ 
๑.ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคีในหมู่นิสิตที่ได้ช่วยกัน
ด าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ 
๒.ได้รับความเมตตาจากคณาจารย์เจ้าหน้าที่ผู้บริหารไม่ว่าจะ
เป็นทั้งในคณะสังคมเองและทุกคณะในมหาวิทยาลัย 
๓.ได้ด าเนินตามค าสอนของพุทธองค์ คือ โลโล ปตฺถมฺภิกา 
เมตฺตา เมตตาธรรม ค้ าจุนโลก และเมื่อเป็นผู้รับแล้วต้องรู้จัก
เป็นผู้ให้ด้วย 
๔.ได้รับความอนุเคราะห์จากแรงศรัทธาสาธุชนอย่างล้น
หลาม ไม่ว่าจะเป็นจากการบริจาคปัจจัย สิ่งของเครื่องใช้
เเละหลายๆอย่าง ท าให้เห็นว่าเมืองไทยมิได้เเล้งน้ าใจ 
๕. เพ่ือให้นิสิตได้เห็นสภาพ พร้อมช่วยเหลือแบ่งปั่น เป็นการ
ท าความดีคืนสู่สังคม เมื่อนิสิตจบการศึกษาไปแล้วจะได้
ตระหนักถึงสิ่งที่จะต้องได้พบและท่ีต้องท าในฐานะผู้บริหาร
หรือในวัดที่นิสิตจ าพรรษาอยู่ต่อไป 
จุดด้อยและควรพัฒนา คือ 
๑.การบริหารคน คือ บริหารนิสิตที่รับผิดชอบเป็นกรรมการ
ในโครงการควรบริหารให้ชัดเจนและเด็ดขาดมากยิ่งข้ึน 
๒.การรับบริจาคสิ่งของคืออุปโภค (เสื้อผ้า) ควรคัดกรองให้
เข็มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะจะได้ไม่เป็นภาระในภายหลัง 
๓.ยังมีนิสิต(บางจ าพวก)ไม่เชื่อฟังในกฏกติกาท่ีตกลงกันได้
ควรที่จะด าเนินตามกฏให้เด็ดขาด เพราะจะได้ไม่เป็น
ตัวอย่างในรุ่นหลัง 
๔.การประชาสัมพันธ์ ในระหว่างท ากิจกรรม 
๕.การรับมือกับค าติติงจากผู้เห็นต่างในโครงการควรที่เป็น
บอกเป็นวิทยาทานแก่รุ่นน้องเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไปในครั้ง
หน้า. 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๗ พระวิวัฒน์ บัวศิริ สังคม
สงเคราะห์
ศาสตร์ 

มีส่วนร่วมเก่ียวกับการช่วยเหลือพระและสามเณรที่น าของมา
บริจาค จัด แยกแยะ ให้เป็นส่วนๆ และช่วยบริจาคของต่างๆ  
ในมมุมองของกระผมคิดว่า โครงการนี้ไม่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบทุกได้ยากอย่างเดียว ได้รู้จักความสามัคคี 
ความมีน้ าใจกันและกัน ได้รู้จักเพ่ือนที่ไม่เคยรู้จัก ได้สร้าง
สัมพันธ์ที่ดีกันที่ในชั้นปี โครงการนี้ ถ้าไม่มีเพ่ือนๆพ่ีๆ และ



 
๒๔ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ขาดไม่ได้เลยคืออาจารย์ ที่น าพวกเรามาท ากิจกรรมร่วมกัน
และสร้างความสัมพันธ์ให้กับนิสิตคณะสังคมให้มีความเป็น
สังคมมากข้ึน 
ข้อดีและจุดเด่นของโครงการ 
๑.ท าให้รุ้จักรสชาติชีวิตที่แท้จริง 
๒.ท าให้รุ้จักการมีน้ าใจ 
๓.สร้างความสัมพันธ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง 
๔.ท าให้รุ้จักความสามัคคี 
 ุ๕.ท าให้รุ้ว่าการให้นั้นมีสุขอย่างไร. 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๘ สณ.เทียนชัย 
พรมพิลา 

รัฐศาสตร์ กระผมมีส่วมร่วมกับโครงการนี้คือช่วยเพื่อนๆขนของจัดของ
ที่ ตึก มวก.และก็ขนของขึ้นรถเพ่ือนพไปบริจาค และก็ก็เป็น
เจ้าหน้าที่สตาฟครับ ในมุมมองของผมถือว่าประสบ
ความส าเร็จมากครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นก็๘๐%  
-ข้อดีของโครงการนี้ 
๑.เราได้เห็นเพ่ือนๆนิสิตๆมีความสามัคคีกัน 
๒.เราได้เห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความสุขท้ังผู้ให้ 
และผู้รับ 
๓.เราได้ช่วยคนที่เขาด้อยโอกาศกว่าเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ 
และได้เห็นความเลื่อมล้ าของสังคม 
๔.เราได้เห็นสิ่งใหม่ๆท่ีเราไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัส  
๕.ได้บุญครับแน่นอนการช่วยเพ่ือนร่วมโลกถือว่าเป็นบุญ
ยิ่งใหญ่มากๆครับ 
-ส่วนจุดด้อยหรอครับก็น่าจะมีดังนี้ 
๑.การท างานยังถือว่าขาดตกบกพร่องนิดหน่อย 
๒.ถ้าจะพัฒนาโครงการไห้ดีเราควรจะไปหลายๆที่เช่นปีนี้ไป
ท าอย่างนั้นปีนี้ไปท าแบบนี้ตรงนี้เป็นต้น 
๓.อยากเสนอไห้ลองเปลี่ยนจากการไห้เป็นการไปสร้างดูครับ
ซึ่งการไห้ก็ถือว่าดีแหละครับแต่อยากไห้ลองปรับเปลี่ยนเป็น
การไปสร้างดูครับอย่างเช่นที่ไปสัมผัสมายกตัวอย่างง่ายๆเช่น
วัดที่บ้านขุน๒ยังขาดที่อ านวยความสะดวกเช่นที่พักเป็นต้น
อยากไห้ลองเปลี่ยนเป็นการไปสร้างแทนครับ 
๔.อยากไห้ปรับระเบียบเเละกฏและบทลงโทษของโครงการ
อย่างแน่นอนชัดเจนซึ่งในโครงการก็ยังเห็นการผิดกฏกันซึ่ง
อาจจะส่งผลไห้แตกแยกกันเป็นต้น 
๕.ควรไห้นิสิตมีเวลาพักมากข้ึนเพราะเดินทางก็ถือว่าเหนื่อย



 
๒๕ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
มากๆครับกิจกรรมไหนเล็กๆน้อยควรตัดออกครับไม่ได้บอก
ว่าไม่ดีนะครับแต่แค่เดินทางก็เพลียมากแล้วควรไห้พักครับ 
-มีเเค่นี้ครับขอบคุณครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๗ สามเณร ชัยภัทร 
ข าจันทร์ 

นิติศาสตร์ มีส่วนร่วมในการ ขนของ ช่วยบริจาคของ ตั้งแต่ เริ่มขัดของ
ที่มหาลัย จนถึงในสถานที่ ก็คือบ้านขุนสอง โครงการนี้
ประสบความส าเร็จอย่างมาก  
ข้อดี ๑.มีการจัดสรรของอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ 
๒.ได้เห็นความสามัคคีของเหล่านิสิต 
๓.ได้เกิดความปลื้มปิติในการได้บริจาคของให้แก่ชาวเขา 
๔.จากปี่ท๑ี ถึงปีท่ี๒ มีการพัฒนาที่เห็นได้ชัด 
๕.เป็นประสบการชีวิตที่ดี 
ข้อเสีย ๑.การเดินทางที่ล าบาก ฝุ่นเยอะ อาจท าให้เกิด
อันตราย 
๒.ควรให้เวลาโครงการมากกว่านี้อีกหน่อย  
๓.ของบริจาคควรเป็นของที่เขาต้องการจริงๆ 
๔.ทุนส่วนกลางเพ่ือเป็นค่าพาหนะ 
๕.เงินบริจาคที่ได้รับ หมดไปกับค่าพาหนะมากเกินไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๒ ส.ณ.วีระภูมิ นิยม
วงษ ์

รัฐศาสตร์ ผมได้ช่วยโครงการโดยการน าสิ่งของต่างๆ มารวมกับคณะ
และจัดเตรียมเพ่ือจะน าสิ่งขอต่างๆ เช่น มาม่า ปลากระป๋อง 
นม เป็นต้น เพ่ือที่จะน าสิ่งของเหล่านี้ไปแจกคนบนดอย 
ในมุมมองของผมคิดว่าโครงการนี้ประสบสบเร็จอย่างมาก
เพราะเพ่ือนนิสิตทุกคน คณาจารย์ คณะผู้บริหารทุกท่าน 
รวมถึงญาติพ่ีน้องสหธมิตรต่างรวมด้วยช่วยกันให้ความ
ร่วมมือกับโครงการนี้เป็นอย่างดีจึงท าให้โครงการประสม
ความส าเร็จอย่างมากและลุล่วงไปด้วยดีและโครงการนี้ควร
จะมีการจัดขึ้นทุกปีนะครับ 
เพราะกิจกรรมนี้ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉันท์ กันดีมากๆ 
ข้อดีของโครงการ ๕ ข้อ 
๑.สร้างมิตรภาพให้กับผู้ให้แล้วผูรับ 
๒.สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
๓.การน าสิ่งของมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔.ลดรายจ่ายของคนบนดอย 
๕.ท าให้สังคมน่าอยู่ขึ้น 
ข้อด้อยของโครงการ ๕ ข้อ  



 
๒๖ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๑.ระยะทางไกลมาก 
๒.ความขัดแย้งของหมู่คณะ(ในบางครั้ง) 
๓.วิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อย 
๔.น าสิ่งที่ผิดพลาดจากปีที่แล้วมาปรับปรุงแก้ไข 
๕.ตรงต่อเวลา 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๑ พระสมัคร อติภทฺ
โท 

รัฐศาสตร์ การมีส่วนร่วมของตัวนิสิตในโครงการนี้ เป็นตัวแทนนิสิตผู้รับ
บริจาคสิ่งของจาก จ.ลพบุรี บางส่วน พร้อมทั้งเป็นรอง
ประธานโครงการที่น าเพ่ือนๆ นิสิตมาร่วมกันท ากิจกรรม 
อาทิเช่น การคัดแยกสิ่งของ การขนสิ่งของขึ้นรถเพ่ือจะน าไป
บริจาค พร้อมทั้งเป็น Staff ที่คอยควบคุมดูแลเพ่ือนๆ นิสิต
ตั้งแต่ไปจนถึงกลับ 
ในมุมมองของนิสิตคิดว่า โครงการนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี แม้จะ
มีปัญหาหรืออุปสรรคอยู่บ้าง แต่โครงการนี้ก็ผ่านมาได้ -
จุดเด่นของโครงการนี้ คือ ๑.ได้เห็นความสามัคคีของนิสิต ๒.
ได้ประสบการณ์ความรูิเกี่ยวกับช่วยเหลือสังคม ๓.ได้เห็น
ความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๔.ได้เดินทางร่วมกัน
กับเพ่ือนนิสิต ๕.ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น การไปวัดพระ
ธาตุศรีจอมทอง วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดพระสิงห์ เป็น 
-จุดด้วยของโครงการนี้ คือ ๑.การเก็บปัจจัยในการใช้จ่ายใน
โครงการไม่แน่นอน ๒.เวลาในก าหนดไม่ตรงกับที่ก าหนดไว้ 
๓.การพักตามจุดพัก นิสิตลงไปสูบบุหรีเป็นจ านวนมาก ๔.
การไปพักที่วัดพระสิงห์ มีนิสิตไม่อยู่ในพื้นที่ ๕.นิสิตบางท่าน
ไม่เชื่อฟังค าแนะน าของ Staff จึงท าให้เกิดการคาดเคลื่อน. 

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๓ นายธีรวัฒน ์ม่วง
สาย 

นิติศาสตร์ ข้อดีโครงการคือ ๑.เกิดความสามัคคี๒.ท าให้มีติตอาสา๓.เกิด
ความสนุกสนาน๔.ได้ประสบการณ์๕.มีใจเอ้ือเฝื้อ 
ควรพัฒนาคือ๑.การเดินทาง๒.ระยะเวลา๓.งบประมาน๔.
การให้ความร่วมมือ๕.ควรเเก้ไขเรื่อง"การใช้อ านาจ" เป็น
ที่สุดคือบางทีคนที่ไม่มีเวลาก็ควรจะเข้าใจหน่อยนะครับ ส่วน
การท างานคือไปนั่งมองหน้ากัน ไม่ท าอะไรเลยก็มี เเล้วบอก
ตัวเองท าทุกอย่างเหนื่อยจะเป็นจะตาย 
เเล้วจะท าให้เกิดความขัดเเย้งกันครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๖ สามเณรณรงค์
ฤทธิ์ ใจค า 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

โดยข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการบริจาคปัจจัยและสิ่งของ อีกทั้ง
ยังเดินกล่องรับบริจาคร่วมกับเพ่ือนๆชั้นปีที่๒รวมไปถึงการ
จัดเตรียมและน าสิ่งของเครื่องใช้ไปบริจาค ณ บ้านขุนสอง 
ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในมุมมอง



 
๒๗ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ของข้าพเจ้าคิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่าง
มากโดยดูจากรอยยิ้มอย่างมีความหวังและความสุขของผู้รับ
(ชาวบ้านที่มารับบริจาค)และค าตอบที่ได้จากชาวบ้านที่
เป็นไปในทางบวกว่าพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งในการได้รับบริจาค
ช่วยเหลือจากพวกเรา อีกท้ังยังแทบจะไม่มีข้อขาดตก
บกพร่องไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเตรียมพร้อม การ
อุปโภคบริโภค และท่ีส าคัญการไปครั้งนี้ต่างไปด้วยความ
สามัคคีเรียบร้อย อยู่ในกฎระเบียบที่ตกลงกันไว้จึงเห็นได้ว่า
ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีข้อดีหรือจุดเด่นคือ ๑.ท า
ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยจะเห็นจากการที่ร่วมกัน
จัดท าโครงการนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
๒.ท าให้เกิดมิตรไมตรีที่ดีโดยการได้เดินทางไปนั้นท าให้เราได้
รู้จักกันมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังได้รับกัลยาณมิตรจากพ่ีน้องบน
ดอยอีกด้วย 
๓.ท าให้เราเป็นผู้รู้จักเสียสละและมีน้ าใจ ไม่ว่าจะเป็นการ
เสียสละแรงกายและก าลังทรัพย์โดยจะเห็นได้ว่าคนเรายังมี
น้ าใจต่อกันโดยร่วมกันบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือปัจจัย
มาเป็นจ านวนมาก 
๔.ท าให้เรามีประสบการณ์ชีวิตไม่ว่างจะเป็นการเดินทางการ
ได้ไปเห็นวิถีชีวิตของชนบท 
๕.เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีการร่วมสวดมนต์และ
ให้ความช่วงเหลือเพ่ือให้เกิดแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ขอด้อยหรือจุดที่ต้องพัฒนาคือ 
๑.การด าเนินงานการเตรียมการไม่ค่อยเป็นระบบ 
๒.การด าเนินการการเตรียมการมีความล่าช้า 
๓.มีนิสิตบางส่วนไม่ใช้ความร่วมมือโดนการฝืนกฎข้อตกลง
ที่ตั้งไว้ 
๔.ระยะเวลาในการไปท าโครงการมีเวลาที่จ ากัด(น้อยเกินไป)
จึงท าให้การไปท าประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้นเป็นไปได้ไม่มาก
เท่าท่ีควร 
๕.ขาดประสบการณ์และไม่เคยเห็นสถานที่จริงจึงท าให้การ
เตรียมตัวไม่พร้อมเท่าที่ควร 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๐ พระวีรศักดิ์ อริญฺ
ชโย 

รัฐศาสตร์ ได้มีส่วนร่วม ได้แยกของ จัดของ ขนของ รับบริจาค 
มุมมอง ในโครงการที่จัดขึ้นถือว่ามีความส าเร็จมาก ตั้งแต่ 
วันที่เปิดรับบริจาคทุกรูปทุกคนได้มีส่วนร่วมช่วยกันคนละไม้



 
๒๘ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
คนละมือ ถึงจะช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างแต่ทุกคนก็มีส่วนร่วม ใกล้
ถึงวันที่จะไป อาจจะวุ่นวายไปหน่อย และเหนื่อยแต่ทุกคนก็
ท า ใครได้รับหน้าที่อะไร ก็แบ่งกันท า จนผลงานออกมา
ส าเร็จ 
จุดเด่น 
๑ เป็นอันดับแรกเลยคือทุกคนมีส่วนร่วม 
๒ อาหารการกินดี 
๓ บรรยากาศดี 
๔ ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 
๕ ทุกคนมีความสุข 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑ เวลาไม่เพียงพอ 
๒ไม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกับเด็ก 
๓สิ่งของไม่พอ ส าหรับคนที่มาที่หลัง อาจเป็นเพราะระยะ
ทางไกล มาถึงและไม่ได้รับของบริจาค 
๔ เพ่ิมวันออกไปอีก๒-๓วัน 
๕อยากให้รุ่นต่อไป ได้สร้างโรงเรียนเล็กๆให้กับเด็ก หรือ 
โรงพยาบาลหมู่บ้าน 

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๒ พระวิษณุ 
ปญฺญาวโร 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

มีส่วนร่วมกับโครงการนี้คือได้ไปร่วมบริจาคสิ่งของให้กับ
เด็กๆและชาวเขาบนดอย รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมาก เพราะ
ไม่ค่อยมีโอกาศที่จะได้ท ากิจกรรมแบบนี้และเมื่อได้เห็น
น้องๆเด็กๆและชาวบ้านได้รับของที่น าไปบริจาคท าให้ได้รู้ว่า 
ยังมีคนที่ล าบากอีกมาก ยังห่างไกลความเจริญอีกมาก 
ในมุมมองของกระผม คิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างมากเนื่องจากได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก
อาจารย์ และความร่วมมือของเพ่ือนๆในห้องแบ่งหน้าที่กัน
อย่างมีระเบียบเป็นต้น 
(จุดเด่น) 
๑.ท าให้รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ตนเองได้รับ 
๒.ท าให้เราได้ฝึกความอดทน เช่น จัดของ ยกของ ปะทะกับ
ฝุ่นตอนขึ้นเขา 
๓.ฝึกให้ทุกคนมีความสามารถ เพราะได้ลงสถานที่จริงเห็น
จริงท าจริง 
๔.ท าให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
๕.ท าให่ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อสังคม 



 
๒๙ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
(จุดที่ควรพัฒนา) 
๑.การใช้จ่าย ค่าเดินทาง 
๒.การแจ้งข่าวสาร 
๓.การเข้มงวดในการควบคุม เรื่องของมึนเมา 
๔.การดูแลเรื่องที่พัก (บนดอย) 
๕.การควบคุมคนให้อยู่ในกฎ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๓๐ พระ อภิสิทธิ์ โพธิ์
ระหงษ์ 

สังคม
สงเคราะห์ 

ในโครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ การจัดสิ่งของ รวม
รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของ และร่วมถึงได้แนะน าให้ผู้คน
ทั่วไปได้น าของมาร่วมบริจาค 
จุดเด่น 
๑. เป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้าน 
๒. เป็นการร่วมมือกันระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมถึงผู้ที่มีจิต
ศรัทธาให้มารวมโครงการในครั้งนี้ 
๓.เป็นการบ่งบอกถึงด้านการพัฒนาในโครงการเพ่ือต่อยอด
ไปให้รุ่นน้องต่อๆไป 
๔.เป็นการเชิญช่วยให้ผู้คนหันมาเท่ียวในอ าเภอนี้มากข้ึน 
๕. เป็นการเผ่ยแผ่ด้านวัฒนธรรมของผู้คนในอ๋มก๋อย 
จุดด้อย 
๑. การมองรูปแบบในโครงการยังน้อยเกิดไป 
๒. ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงจุดประสงค์ของโครงการที่ท า 
๓. การประสานงานกันในกลุ่มอาจจะยังไม่เข้าใจถึงกันและ
กัน 
๔.การแนะน าผู้คนนั้นหรือผู้คุยอาจจะยังไม่เข้าใจในโครงการ 
๕. สิ่งของที่เตรียมไปบางอย่างเสียหาย 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๙ สามเณรอาทิตย์ 
บุตรศรี 

รัฐศาสตร์ ในฐานะนิสิตชั้นปีที่๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกคนล้วนมีส่วนร่วมด้วยกัน
ทั้งหมด รวมถึงผู้สอบเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน
โครงการนี้ ในมุมมองของผู้สอบเองคิดว่าโครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จมาก และเรียบร้อยเป็นอย่างดี ฯ  
ข้อดีส าหรับโครงการนี้ ๑.มีความสามัคคีกัน ๒.มีความ
เสียสละ ๓.มีการช่วยเหลือกัน ๔.เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๕.ท าให้เห็นความเหลื่อมล้ าทางสังคม ฯ 
ข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) ของโครงการนี้ ๑.จ านวนคนเยอะ
เกินไป ๒. ไม่เคารพกฎโครงการ ๓.เดินทางไกล 
๔.ค่าใช้จ่ายสูง ๕.ถึงอย่างไรโครงนี้ก็ต้องด าเดินการต่อไป ( 



 
๓๐ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
โดยขอจิตอาสา หรือ ที่ตั้งใจจะท าจริงๆ ) ฯ  

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๙ พระมหาอภิสิทธิ์ 
พินิจ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ผมเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับโครงการนี้ โดยมีอาจารย์พระมหา
กฤษฎา กิตฺติโสภโณ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และพระมหา
อภิสิทธิ์ อมรร สี เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้เริ่มต้นจาก
ศูนย์ มาหนึ่ง จนถึงร้อยเปอร์เซ็น ผ่านอุปสัคและปัญหามา
มากมาย จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในระดับหนึ่ง 
สร้างบรรทัดฐานของโครงการนี้ไว้เป็นมาตรฐานเพื่อให้
โครงการนี้ได้จัดท าข้ึนในทุกๆปีและตลอดไป 
จุดเด่นของโครงการนี้ คือ 
๑. สร้างความสามัคคีภายในชั้นเรียน 
๒.สร้างจิตส านึกของนิสิตให้รู้จักค าว่า จิตอาสา 
๓.สร้างเสริมภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัย 
๔.มีความสุขท้ังผู้ให้ และผู้ที่ได้รับ 
๕.นิสิตสามารถน าประสบการณ์เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และประยุกค์ใช้ในการท างานสือต่อไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๔ น.ส.สุพัฒตรา 
ดวงสี 

รัฐศาสตร์ มีส่วนร่วมในการรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของ คัดแยกสิ่งของที่
ได้รับบริจาค และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ การจัดการ
โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที๒่ 
ในมุมองของดิฉันคิดว่าการจัดท าโครงการในครั้งนี้มีความ
ประสบผลส าเร็จอยู่มาก มีจุดเด่นดังนี้ ๑.)แต่ล่ะแผนกมีหัว
หน้าที่ดี 
๒.)ได้รับการตอบรับและการสนับสนุนจากท้ังองค์กรและ
ประชาชน 
๓.)ได้เห็นถึงความสามัคคีในการท างานของหมู่คณะ 
๔.)ได้ประสบการณ์ในการเดินทางท้ังยังได้เห็นถึงความขาด
แคลนไฟฟ้าทั้งยังเครื่องอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็น 
๕.)ได้รับรู้ปัญหาของ บ้านขุนสอง ในเรื่องของความเหลื่อม
ล้ าในสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 
ในส่วนที่ควรพัฒนา คือ 
๑.)การท างานในหมู่คณะควรจัดระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒.)ควรมีการจัดการประชุมแผนงาน 
๓.)ควรเพิ่มเวลาในการด าเนินโครงการ 
๔.)ควรมีการจัดท าหรือสร้างอาคารอเนกประสงค์ ในชุมชนที่



 
๓๑ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
เราได้เข้าไปท าโครงการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน  
๕.)การหาข้อมูลสิ่งของที่ชุมชนต้องการและขาดแคลนเพื่อที่
เราจะได้รู้ถึงความต้องการของชุมชนใจการที่เราจะได้จัดหา
หรือน าไปให้ชุมชน 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๓ สามเณรวายุ หร่อ
แก้ว 

รัฐศาสตร์ ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้คือ ได้ช่วยจัดแยกของที่
รับบริจาค ร่วมท าบุญผ้าป่าโครงการ อนึ่งข้าพเจ้าต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ที่ในขณะเเรกเริ่มโครงการข้าพเจ้ายังให้
ความร่วมมือไม่มากพอต่อหมู่คณะ ในมุมมองของข้าพเจ้าคิด
ว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จดีเป็นอย่างมากในระดับหนึ่ง 
เเต่ก็มีปัญหาในเรื่องของการบริจาคคือ ผู้ที่มารับของ (ทีหลัง
(ส่วนน้อยประมาณ๗-๘คน))ยังได้รับของไม่เพียงพอ(คุ่มค่า)
กับการที่ต้องเดินทางไกลมารับ ที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าไม่ได้
หมายความว่าเป็นความผิดของผู้จัดโครงการ เพียงแต่ปัญหา
มันเกินเพราะผู้ที่รับของเเล้ววนกลับมารับของซ้ าท าให้ผู้ที่มา
ทีหลังไม่ได้ของเพียงพอ ทั้งนี้เพราะทางโครงการได้เซ็คของ
ว่ามีเพียงพอกับจ านวนคนที่ให้มารับแล้ว จึงอยากแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาส่วนนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันหาเเนว
ทางแก้ไข หากมีการจัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นในปีถัดไป 
ข้อดี(จุดเด่น) 
๑. เป็นการแสดงน้ าใจในฐานะที่เราเป็นพระภิกษุสามเณรที่
ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รับได้เป็นผู้ให้บ้าง 
๒. ได้ช่วยเหลือพ่ีน้องที่ยังห่างไกลความเจริญ 
๓. เป็นการฝึกให้มีความสามัคคีร่วมกันในการท างาน 
๔. เป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการศึกษา(ในฐานะที่นิสิตเรียน
คณะสังคมศาสตร์ได้เห็นว่ายังมีอีกหลายๆสังคมที่ยังมีความ
เลื่อมล้ า) 
๕. ส าหรับข้อสุดท้ายข้าพเจ้าขอขอบคุณทางอาจารย์ที่
ปรึกษา หัวหน้าโครงการ ผู้ที่เป็นหลักในการด าเนินโครงการ
ทุกคน ที่ท าให้ข้าพเจ้า รู้จักท าว่าจิตอาสามากข้ึน รู้จัก
เสียสละเวลาส่วนตัวเพ่ือส่วนรวมมากข้ึน 
ข้อด้วย(จุดที่ควรพัฒนา) 
๑. ระยะเวลาในโครงการ ควรเพ่ิมอีกสัก๑วัน (จัดกิจกรรม
ร่วมกับชาวบ้าน) 
๒. การประสานงานภายใน ควรมีความชัดเจนมากกว่านี้
(อาจผิดที่ตัวข้าพเจ้าเองที่ให้ความร่วมมือยังไม่ดีพอในช่วง



 
๓๒ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
เเรกๆถึงกลางโครงการ) 
๓. ปัญหาที่พบในโครงการที่กล่าวมาเเล้วข้างต้นคือการเดิน
วนไปรับของบริจาคของผู้มารับของบริจาค 
๔. การรับของบริจาคบางอย่าง (เสื้อผ้า) จะเห็นได้ว่ามี
จ านวนมากเกินไป เเละใช้ได้ไม่ทั้งหมด เพราะผู้รับบริจาคเขา
มีเสื้อผ้าชนเผ่าของเขา 
๕. เป็นไปได้หรือไม่ว่าโครงการนี้จะเปลี่ยนไปท าที่อ่ืนบ้าง ที่
ผู้คนมีความยากล าบากเหมือนกัน 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๙ พระยุทธนา ชย
เมธี 

รัฐศาสตร์ ส่วนตัวได้มีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณและหาสิ่งของ
เครื่องอุปโภคบริโภค มาช่วยผู้ใหญ่และเด็กบนดอย และใน
มุมมองส่วนตัวคิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จมากและ
พึงพอใจมากที่ได้เห็นรอยยิ้มจากคนที่ได้รับการช่วยเหลือ 
และ จุดดีของโครงการ Csr ครั้งที่ ๒ นี้คือ ๑)ช่วยสร้างความ
สามัคคีให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ รุ่นที่ ๖๘ ๒)ปลูกผัง
จิตส านึกด้านการช่วยเหลือผู้อื่นที่ด้อยกว่าเราให้แก่นิสิต ๓)
เพ่ือให้นิสิตรู้จักหลักการบริหารโครงการ ๔)เพ่ือไปเติมฝัน
สร้างความสุขให้เด็กบนดอย ๕)เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกๆคนมี
ส่วนร่วมในโครงการ จุดเสียของโครง Csr ครั้งที่ ๒ นี้คือ ๑)
ระยะทางไกลเดิงทางล าบาก ๒)การมอบของให้เด็กๆยังไม่
เป็นระเบียบเท่าที่ควร ๓)ยังขาดการพูดคุยประสานงาน
ภายในกลุ่ม ๔)สิ่งของที่เตรียมไปบางอย่างเสียหาย ๕)ไม่มี
กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาไปสอนเด็ก 

๖๒๐๑๔๐๔๐๓๔ พระพยับ สทฺธา
โภ 

รัฐศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ วันที่๒๖ ในมุมมองของข้าพเจ้า 
โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาก เพราะเป็นการแบ่งปัน
น้ าใจและแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก 
ข้าพเจ้าเป็นนิสิตอีกรูปหนึ่งที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ และได้
ช่วยในการท างานเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัยทุก
ประการ ข้อที่๑ ได้ความสามัคคี ๒. มีส่วนร่วม ๓ ได้มีความ
เพียร ๔.ได้รู้จักเพ่ือนๆ ๕ .ได้ไปช่ายเหลือสังคม. ที่บ้านขุน
สอง อ.อมก๋อย.จ.เชียงใหม่ โครงการนี้ได้รับความร่วมมือดับ
ทุกฝ่าย ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี.. 

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๕ สามเณรอิงครัต ถุ
นาพรรณ์ 

นิติศาสตร์ ในการรวบรวมของบริจาค ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา เครื่อง
อุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน ได้รวบรวมก่อนจะถึงวันที่ 
๒๗ ตัวกระผมเองก็ได้มีส่วนร่วมในการขนของบริจาค ใน
เวลาที่ว่างจากการเรียน ร่วมถึงได้มีโอกาสเดินทางไปบริจาค



 
๓๓ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ร่วมกับเพื่อนๆที่ดอยอมก๋อยอีกด้วย ในการเดินทาง เราได้ขึ้น
รถในวันที่ ๒๖ เวลาราว ๔ ทุ่มกว่า และนั่งรถต่อๆกันจนถึง
ดอยอมก๋อยสถานที่ที่จะไปมอบของในวันที่ ๒๗ ช่วงเย็น 
จากนั้นก็ได้ร่วมท าวัตรสวดมนต์ รอบพระเจดีย์ แล้วก็จัดของ
บริจาคในช่วงค่ าๆดึกๆ แล้วก็มามอบของให้กับเยาวชน เด็ก
ที่อยู่รอบๆดอยในช่วงเช้าของวันที่ ๒๘ จึงเดินทางลงจาก
ดอย แล้วกลับวันที่ ๒๙ ในส่วนตัวของผมเอง เป็นการ
เดินทางที่นานมาก ทางข้ึนไปดอยก็ล าบากมากๆเช่นกัน รถ
เก๋งไม่สามารถขึ้นได้เลย สถานพยาบาลหรือโรงเรียนก็อยู่ไกล
มากๆ เมื่อคิดแล้วก็เห็นความล าบากของผู้คนบนนั้นจริงๆ 
แล้วก็คงมีอีกหลายแห่งหลายสถานที่ท่ียังมีสภาพคล้ายกับที่นี่
เช่นกัน ตัวผมนั้นในตอนที่ได้มอบของให้หับเด็กๆ เยาวชน
บนดอยก็มีความสุขมาก ถึงแม้ตอนไปจะเมารถหรือเดินทาง
ล าบสกมากก็ตาม 
 
ในส่วนของข้อดี(จุดเด่น)ของโครงการ กระผมมีความเห็นดังนี้ 
๑.ไม่ใช่เพียงการคิด แต่เป็นการท าให้ดู เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่
ต้องการท าจิตอาสาด้วยกัน 
๒.เป็นการบอกกล่าวว่า ในประเทศไทย ยังมีผู้ที่ต้องการรับ
การช่วยเหลืออยู่มาก 
๓.เด็กๆและเยาวชนที่นั่น ได้รับของ เครื่องใช้ ทุนการศึกษา  
๔.เราได้รับความสุข จากการที่ได้มอบของให้กับน้องๆและ
เยาวชน 
๕.ความสามัคคีที่ไม่ค่อยได้เห็น ก็ได้เห็นเมื่อครั้งไปท าจิต
อาสา 
๖.ความสามารถของผู้น าโครงการ และผู้ช่วยหลักๆภายใน
โครงการ 
 
ในส่วนของข้อด้อย(จุดที่ควรพัฒนา)ของโครงการ กระผมมี
ความเห็นดังนี้ 
๑.เวลาในการท าโครงการบางวันมีการเบียดกับวิชาที่เรียน 
เช่น สาขานิติศาสตร์ ได้ขาดเรียนในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ซ่ึงตัว
ผู้เรียนไม่มีความกังวลใดๆ เพียงแต่เกรงใจอาจารย์สอนใน
รายวิชา 
๒.แผนการประชุม รวมถึงแผนการเดินทาง ควรมีรูปธรรม



 
๓๔ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
(ลายลักษณ์อักษร)ท่ีชัดเจนแต่ต้นมาเลย ซึ่งอาจคลาดเคลื่อน
ได้ในภายหลัง 
๓.เรื่องเงินที่ไม่แน่นอนมาแต่ต้น หากเรารับบริจาคเพ่ือช่วย
ชาวดอยรวมถึงประกาศชัดเจนไปแบบนั้น แต่ภายหลัง
ยอดเงินไม่สามารถไปมอบของได้จริงๆ เนื่องจากค่ารถไม่พอ 
อาจท าให้ผู้ที่ร่วมบริจาคเข้ามารู้สึกไม่ดีได้ ดังนั้นยอดเงินซึ่ง
เป็นค่ารถควรเห็นภาพแต่ต้นอย่างชัดเจน 
๔.ควรแต่งตั้งคนแจ้งข่าวสารลงในกลุ่มไลน์อย่างชัดเจน ให้
คนๆนั้นมีความน่าเชื่อถือที่สุด มีข้อมูลที่สามารถสอบถามได้ 
ความคลาดเคลื่อนของข้อมูลน้อย เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
และลดความสับสนของสมาชิกคนอื่นๆ 
๕.ยอดเงินการใช้จ่าย การรวบรวม การบริจาค การซื้อของ 
การจัดการต่างๆ อยากให้มีคนท าบัญชีและแจ้งบอกยอดเงิน
ของโครงการอย่างชัดเจน(ในกลุ่มไลน์) เพ่ือให้สมาชิกได้
ทราบถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยกัน เพราะมีสมาชิก
หลายคนคุยกันตลอดว่า ค่ารถเท่าไหร่ เรามีเท่าไหร่แล้ว 
บริจาคเท่าไหร่ หรือเมื่อสมาชิกหลายท่านต้องการบอกกล่าว
ต่อผู้มีจิตอาสาคนอ่ืนๆจะได้บอกถูกว่า ตอนนี้ได้ยอดรวม
เท่านี้แล้ว จะใช้จ่ายตรงนี้ๆ เป็นต้น 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๙ ธันวา ประทุมวัน รัฐศาสตร์ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ผมธันวาประทุมวัน เป็นคนรวบรวมกระสอบใส่ของกับ
เพ่ือนๆที่เคยเรียนด้วยกันมาแล้วทีมงานกุ๊กกุ๊ก ผมชอบมาก
ครับที่ไปท าแบบนี้ผมไม่เคยเลยไม่ได้เห็นรอยยิ้มแบบนี้การ
พูดคุยเสียงหัวเร้าะที่มีแต่ความสุข โครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จมากเพราะทักคนช่วยกันร่วมมือกัน ขอบคุณ
อาจารย์ที่ท าให้พวกเราได้ไปท าสิ่งดีๆแบบนี้มีความสุขมาก 
จุดเด่น 
๑ทุกคนมุ่งมั่นพยามมาก 
๒ทุกคนตั้งใจมีความอดทน 
๓ได้รอยยิ้มได้ความสุข 
๔น้ าหนาวจริง 
๕ทุกคนราวมมือกันสู้แล้ะไปให้ถึง 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑ไฟฟ้า 
๒ห้องครัว 



 
๓๕ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๓ที่พักอาศัย 
๔ห้องน้ า 
๕ศาลา 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๗ สามเณรเมธา
นนท์ สุขมั่น 

รัฐศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บ้านขนุ
สอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
และผมมีและผมมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ Staff ฝ่ายประชาสัมพันธ์  
ข้อดีของโครงการ 
๑. ได้เห็นความมีความมีเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ของนิสิต
เยาวชนผู ้ผู้เป็นก าลังของชาติและพระศาสนา 
๒. ความสมัครสมานสามัคคีกรมเกรียวร ของนิสิต 
๓. มีความรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ประสบความส าเร็จ 
๔.ได้รู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมภาษาการเป็นอยู่ 
๕. ได้มีประสพการณ์ชีวิตที่มีความหมายความส าคัญต่อ
ตนเองต่อประเทศชาติบ้านเมืองและได้เห็นซึ่งความล าบากที่
นิสิตไม่เคยคิดไม่เคยเห็นและไม่เคยด ารงชีวิตอย่างพวกเขา
เหล่านั้น 
ข้อด้อย 
๑. จ านวนที่เดินทางมากเกินไป 
๒. ค่ายานพาหนะสูงเกินไป 
๓. การประชาสัมพันธ์อุปกรณ์ในการหลับนอนหน่อยเกินไป 
๔. ควรมีการท าประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ร่วม
เดินทาง 
๕. เครื่เครื่องอุปโภคบริโภคในการบริจาคคุณภาพยังไม่ดี
พอควรน าเงิน น าเงินหรือปัจจัยในการบริจาคซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภคให้มากกว่านี้ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๐ พระมหากิติพัธ 
กิตฺติภทฺโท ค าสุข 

รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่๒๗-
๒๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓ นิสิตมีส่วนร่วมในการหาของมาช่วย
โครงการ และช่วยโครงการคัดแยกของ ยกของตั้งแต่ต่น จน
จบโครงการ และช่วยเพื่อนจัดของตรงจุดบริจาคของ  
มุมมองของนิสิตในโครงการนี้นิสิตมองว่าเป็นโครงการที่ดีได้
ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาส ห่างไกลจากตัวเมือง และประสบ
ผลส าเร็จอย่างมาก เพ่ือนนิสิตช่วยกันท างานเป็นทีม ช่วยกัน



 
๓๖ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ขับเคลื่อนโครงการ และเหนือจากนั้น ได้เห็นรอยยิ้มของคน
ที่ได้รับของบริจาค 
๑.การท างานร่วมกัน สามัคคี 
๒.รู้จักเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ 
๓.ได้ช่วยเหลือผู้ที่ด๋อยโอกาส 
๔.ได้เห็นความเป็นอยู่และรอยยิ้มของคนที่ได้รับ 
๕.ได้รับความรักจาคคนที่ได้รับสิ่งของและท าให้เขาเชื่อถือ
พระพุทธศาสยิ่งขึ้นว่าเราทิ้งเขา 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.เวลาที่ไปน้อย 
๒.ควรเริ่มโครงการเร็วกว่านี้ จะได้ไม่วุ้นวาย 
๓.ควรใช้ความคิดส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
๔.ควรให้ความเกรงใจกันแหละกัน 
๕.ควรหาสิ่งที่ให้เขาท าเป็นอาชีพ หากท าได้ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๑ นาย สง่า สิงห์เสน นิติศาสตร์ จัดขึ้นที่ บ้านขุนสอง หมู่ ๑๑ ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในโครงการนี้ได้เป็นส่วหนึ่งในเรื่องของ การจัดสิ่งของ รวม
รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของ และร่วมถึงได้แนะน าให้ผู้คน
ทั่วไปได้น าของมาร่วมบริจาค 
จุดเด่น 
๑.เพ่ือช่วยสร้างความสามัคคีในรุ่น 
๒.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการช่วยเหลือ 
๓.เพ่ือให้นิสิตได้รู้จักหลักการบริหาร 
๔.เพ่ือไปเติมฝังสร้างสุขให้เด็กๆ 
๕.เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
จุดด๋อย 
๑. การเดินทางล าบาก 
๒. การมอบของเด็กๆยังไม่เป็นระเบียบ 
๓. การประสานงานกันในกลุ่มอาจจะยังไม่เข้าใจถึงกันและ
กัน 
๔.การแนะน าผู้คนนั้นหรือผู้คุยอาจจะยังไม่เข้าใจในโครงการ 
๕. สิ่งของที่เตรียมไปบางอย่างเสียหาย 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๓ สามเณรอลงกรณ์ 
พิทักษ์วงค์ 

นิติศาสตร์ จัดขึ้นที่ บ้านขุนสอง หมู่ ๑๑ ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 



 
๓๗ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในโครงการนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของ การจัดสิ่งของ รวม
รับบริจาคปัจจัยและสิ่งของ และร่วมถึงได้แนะน าให้ผู้คน
ทั่วไปได้น าของมาร่วมบริจาคในโครงการ 
ข้อดีของโครงการนิสิตจิตอาสา 
๑.)ได้ความสามัคคีและความพร้อมเพียงของหมู่คณะที่จะท า
โครงการนี้ 
๒.)ได้แบ่งบันรอยยิ้มและความตระหนี่ของตนเสียสละของตน
ที่ไม่ใช้แล้วหรือสิ่งของให้แก่ผู้อ่ืน 
๓.)ได้ความศรัทธาและความสามัคคีของชาวพุทธที่มีต่อ
ศาสนาหรือการให้ทานโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
๔.)ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนดอยและ
ขนบธรรมเนียมของชาวบ้านร้อยยิ้มของชาวบ้าน 
๕.)ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ยังไม่ได้การเรียนรู้สิ่งใหม่
ของปัจจุบันและขนบธรรมเนียมของศาสนาพุทธเพราะ
ส่วนมากชาวดอยจะนับถือศาสนาคริสต์ อยู่กันเป็นหมู่บ้านที่
ไกลมาก 
ข้อเสียของโครงการจิตอาสา 
๑.) การท างานของคณะที่แบ่งงานและหน้าที่ไม่ลงตัว 
๒.)การเห็นแก่ตัวของตนเองที่จะไม่ฟังค าสั่งของหัวหน้า
โครงการ 
๓.)การแนะน าผู้คนนั้นหรือผู้คุยอาจจะยังไม่เข้าใจใน
โครงการ 
๔.)การเห็นแก่ตัวที่จะไม่อยู่ให้ครบโครงการ(บุคคลที่กลับ
ก่อน)เพราะนิสิตไปเป็นหมู่คณะ (ไม่ได้ไปเป็นส่วนตัว) จะท า
ให้หัวหน้าโครงการและSTAFF ปวดหัวในการท างาน เพราะ
เขาต้องเซ็คชื่ออยู่ตลอด 
๕.)ที่พักของนิสิตอยู่ไกลกัน และห้องน้ าก็อยู่ไกลกับท่ีพักนิสิต 
การเรียกประชุมกับหัวหน้าโครงการและSTAFFหรือสัณญาน
ในการประชุมและท างาน วางแผนในการท างานวันต่อไป 
หรือการแก้สถานการณ์รอบด้าน 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๖ สามเณรวัชรพล 
แสศิริ 

นิติศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมปีที่ ๒ Csr MCU 
Festival ๒๐๒๐ จัดขึ้นที่หมู่บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ ถึง ๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



 
๓๘ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้โยมแถววัดและหลวงพ่ีที่วัด
ช่วยกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และข้าวสารอาหารแห้งมาม่า
ปลากระป๋องหรือโอนเงินร่วมบริจาคและขนของที่ได้รับ
บริจาคมาที่มหาลัยช่วยในการแยกของที่มหาลัย 
ข้อดี คือ 
๑.ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ช่วยกันขนของ 
๒.เรื่องประชาสัมพันธ์ทุกก็ช่วยกันแชร์ข่าวกันออกไป 
๓.ในระหว่างที่เดินไม่มีใครบ่นมีแต่รอยยิ้มความภาคภูมิใจ 
๔.ในเรื่องอาหารการกินก็มีบริการพร้อมตลอดโครงการไม่มี
อด 
๕.เรื่องที่พักอะไรก็อ านวยความสะดวกให้ตลอด 
ข้อด้อย คือ 
๑.ต้องก าหนดหน้าที่หรือกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน 
๒.ต้องประชาสัมพันธ์ให้ละเอียดหรือออกหนังสืออะไรให้เป็น
ทางการมากกว่านี้ 
๓.ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ในหมู่คณะไปไหนไปด้วยกันกลับก็
กลับด้วยไม่ใช่หนีกลับก่อนแล้วไม่แจ้งใครเลย(เฉพาะนิสิต) 
๔.ออกกฎเวลานอนคือนอน(ฆราวาสชาย) 
๕.ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎที่วางเอาไว้ไม่ใช่ใครจะใหญ่กว่า
กฎ 

๖๑๐๑๕๐๓๐๗๑ ส.ณ วีวัฒน์ ต้ิง
ตรง 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

โครงการจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคนปี่ที่๒ จัดขึ้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ในอ าเภออมก๊อย ต าบล ยางเปียงหมู่บ้านขุนสอง 
จัดขึ้นตั้งเเต่ วันที่ ๒๖-๒๙ กุมภาพันธ์ ผมได้มีสวนรวมกับ
โครงการตั้งมีการเริ่มพูดคุยกันแรกๆ ต่อมาเริ่มมีการจัดข้าว
ของต่างๆ ในทุกเกือบทุกครั้งที่มีการขนของหรือจัดข้าวของ
ผมจะมาช่วย ตลอด ผมคิดกว่าโครงการในปีนี้ประสบ
ความส าเร็จมากเลยครับ จากเริ่มแรก ทุนก็ไม่มี ขาวของที่จะ
เอาไปบริจาคก็เหมือนจะไม่พอ ค่ารถที่จะพานิสิตไปก็เหมือน
จะไม่พอ แต่พอถึงวันสุด ทุกอย่างมันเกินและมันเกิน เราจะ
เอาไปขนไปได้หมด ผมว่าประสบความส าเร็จมากครับ. 
จุดเด่นของโครงการ ๑.จิตอาสา ๒.ความสามัคคี ๓.ความ
รับผิดชอบ๔.ความตั้งใจ ๕.เพ่ือน และมิตรภาพที่ดี จุดด้อย
ของโครงการ ๑เวลาในการจัด ๒สถานที่รองรับข้าวของ ๓
เวลา ๔ยังมีนิสิตไม่ให้ความร่วมือ ๕การจัดตั้งคณะกรรมการ
ที่ไม่ได้มาจากความสมัคใจหรือพร้อมจะอาสาจริงๆท าให้



 
๓๙ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
เวลาท างาน ไม่ค่อยจะราบรื้นเท่าไหร่นัก 
ปล. หัวหน้าโครงการปีนี้สุดจริงๆครับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๗ Samanera 
Sangkhom 
Sengsouk 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่๒ จัดขึ้นที่ ณ 
บ้านขุนสอง ต าบล ยางเปียง อ าเภอ อมก๋อย จังหวัด 
เชียงใหม่ ในส่วนของข้าพเจ้าเองได้ท าหน้าที่ตามท่ีได้รับและ
ในส่วนอื่นๆ 
โครงการถือว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมากในการ
ประสารงานและการจัดการในส่วนต่างๆให้มีความลงตัว 
พร้อมเพียงกันในทุกๆด้าน มีความสามัคคี ช่วยเหลือกันและ
กันอย่างเป็นกลุ่มเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ทีก าหนดไว้ แต่ก็มี
บางส่วนเล็กน้อยยังผิดพราดบาง แต่ไม่มีงานใดที่จะสมบูรณ์
แบบไปหมด มีทั้งจุดดี และ จุดอ่อน 
+.จุดดี 
๑.มีความสามัคคี และ ช่วยเหลือกัน 
๒.มีความเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
๓.ผู้น ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
๔.ประธานโครงการมีการวางแผนที่ดี 
๕.โครงการได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากจากพระเถร 
และ มหาวิทยาลัย 
+.จุดอ่อน 
๑.มีบางส่วนที่ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฏระเบียบเท่าไร 
๒.การเลือกปฎิบัติต่อ 
๓.เวลาที่คราดเคลื่อน 
๔.เจ้าหน้าที่ แต่ท างานน้อย 
๕.รายละเอียดไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร 

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๕ นายศุภโชค ค าภิ
ระ 

รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียก อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ผมได้มีส่วนร่วมในการช่วยยกของเเจกของต่างๆเเละได้บอก
บุญต่อเพ่ือนๆ ในมุมมองของผมเองคิดว่าโครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จมากในระดับหนึ่ง เพราะเป็นครั้งเเรกท่ีได้เข้าร่วม
โครงการที่ดีเเบบนี้. 
ข้อดี(จุดเด่น)ของโครงการ ๕ ข้อคือ 
๑.ได้เเบ่งบันของใช้ของกินให้กับคนที่เค้ายากไร 
๒.ได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่ไม่มีโอกาส 



 
๔๐ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๓.ได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเขา 
๔.ได้เก็บไว้เป็นความทรงจ าดีๆที่เคยท าร่วมกัน 
๕.ได้บุญความอ่ิมเอิบใจ 
ข้อด้อย(จุดที่ควรพัฒนา) ๕ ข้อคือ 
๑.จะเห็นได้ชัดว่าในการจัดการโครงการยังไม่ค่อยเป็นที่
เรียบร้อยเท่าไหร่ 
๒.อยากให้มีการนัดหมายค่อนข้างชัดเจน 
๓.ในเรื่องของกิริยาอยากให้ส ารวมกันมากขึ้น 
๔.ไม่มีการเเบ่งงานที่ชัดเจน 
๕.อยากให้ท าโครงการต่อๆไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๘ กิตติวัฒน์ จันทร์
หัวนา 

สังคม
สงเคราะห์
ศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
ปีที่ ๒ นี้ จัดขึ้นที่ วัดพระธาตุศรีขุนสอง 
ต.ยางเปลือง อ.อ่องก๋อย จ.เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่๒๗-๒๙ 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กระผมได้ช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องอุปโภคปริโภค 
เเยกอุปกรณ์ ขนอุปกรณ์ต่างๆเเละได้ช่วยเรื่องปัจจัยเล็กน้อย 
โครงการนี้ได้ประสบความส าเร็จสูงมากจากมุมมองของ
กระผมเอง 
(จุดเด่น) 
๑.ทุกคนได้ให้ความรวมมือกับโครงการเป็นอย่างดี 
๒.เครื่องอุปโภคปริโภคล้วนเป็นสิ่งมีความจ าเป็นต่อช่าวบ้าน
ทั้งสิ้น 
๓.ได้เห็นความสามัคคีของชาว มจร. เป็นอย่างดี 
๔.ได้เห็นรอยยิ้มของช่าวบ้านที่ได้มารับ 
ของบริจาค 
๕.ได้เห็นความเอาใจใส่ในการท างาน 
ของเเต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี 
(จุดที่ควรพัฒนา) 
๑.ควรที่จะบริหารเวลาให้ดียิ่งขึ้น 
๒.ควรมี่จะให้ภิกษุสามเณรเดินทางอย่างสงบให้สมกับเป็น
บุคคลในเพศบรรพชิต 
๓.ควรที่จะมีการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 
๔.บุคคลที่เดินทางร่วมกันควรที่จะมีวินัยมากข้ึน 
๕.สุราเมรยมัชชปะมาทัฏฐานา เวรมณี ควรที่จะเว้นจากการ
ดื่มสุราเมรัยและเครื่องดื่มอันเป็นของมืนเมาทุกชนิด 



 
๔๑ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๖๑๐๑๕๐๔๐๒๔ นาย รุ่งทิวา ทอง

อ่อน 
นิติศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้น  

ที่ บ้านขุนสอง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 
๒๗-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒  
ในการมีส่วนร่วมกับโครงผมได้ช่วยท่านหัวหน้าโครงการใน
การเป็นคนขับรถไปซื้อของที่จ าเป็นเช่น ลังกระดาษ ถุงใส่
ข้าวสาร อุปกรณ์เครื่องเขียน 
จุดเด่นของโครงการ 
๑. ได้ส่งต่อความรักให้กับคนอ่ืน เห็นการเติบโตจากรุ่นสู่รุ่น
๒.ได้เพ่ิมพูนทักษะความรู้ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
๓.ได้เรียนรู้สิ่งที่แตกต่างและได้ศึกษาจากการปฏิบัติจริง การ
ท างานอย่างจริงจัง 
๔.ได้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอีกเเบบ 
๕.ได้รู้จักเพ่ือนในชั้นเรียนมาขึ้น 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑.ห้องน้ าไม่พอใช้เเละเวลาอาบพร้อมกันน้ าก็ไม่ค่อยจะพอ
เท่าไหร่ 
๒.การเดินทางข้ึนดอยมีฝุ่นเยอะควรจะมีหน้ากากอนามัย 
๓.เงินบริจารหมดไปกับค่าพาหนะมากเกินไป 
๔.เวลาขึ้นดอยรถบ้างคันคนขับเขาจะรีบๆเราควรจะเป็นห่วง
เรื่องความปลอดภัยก่อน 
๕.ของบริจารควรจะเป็นของที่เขาจ าเป็นจริงๆ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๕ พระสุภัทร์ คุณถทฺ
โท 

รัฐศาสตร์ ๑.โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมปีที่๒จัดขึ้นที่วัด
พระธาตุขุนสอง ต.ขุนสอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่๒๗ถึง
๒๙พศ.๒๕๖๓ 
๒.มีส่วนร่วมก่อนไปอมก๋อยได้จัดเตรียมแยกสิ่งของไว้ขึ้นรถ
แล้วมีส่วนร่วมแจกสิ่งของให้คนเถาคนแก่และเด็ก 
ชาวหมู่บ้านขุนสอง 
๓.ความส าเร็จของโครงการคือได้รู้ค าว่าจิตอาสาคือจิตอา
สามีหน้าที่อุทิศตนเองช่วยงานต่างๆๆของโครงการและรู้จัก
ความสามัคคีในหมู่คณะถึงจะประสบความส าเร็จได้ 
๔.จุดเด่นและข้อดีและข้อพัฒนาของโครงการคือจุดเด่นของ
โครงการได้เห็นบรรอากาศที่ร่มเย็นและได้รู้ความเป็นอยู่ของ
ชาวขุนสองด้วยว่าในชีวิตประจ าวันของชาวดอย 
๕.(ยกตัวอย่างจุดเด่น) 
๑.ประธานประสานงานโครงการคือการขับเคลื่อนคอย



 
๔๒ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ประสานให้ประสบส าเร็จได้ 
๒.ฝ่ายสนับสนุนโครงการคือการหาสิ่งของมารวบร่วมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓.ฝ่ายจิตอาสาของโครงการคือการอุทิศตนเองเพ่ือสังคมคอย
ช่วยแยกสิ่งของต่างๆๆ 
๔.ฝ่ายนิสิตบรรพทิตคือการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมต่างๆๆของ
โครงการ 
๕.ฝ่ายฆาวาสคือมีส่วนร่วมในเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ 
(จุดที่ควรพัฒนา) 
๑.ควรสร้างโรงเรียนในชุมชน 
๒.ควรอธิบายแล้วสอนในด้านการประกอบอาชีพ 
๓.ควรอธิบายเรื่องสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
๔.ควรจัดอธิบายเรื่องการออมทรัพย์ให้รู้จัดวิธีออมเพ่ือให้ใช้
ประโยชน์วันข้างหน้า 
๕.ควรน าครูอาจารย์มาอบรมสอนเด็กๆๆให้อ่านออกเขียนได้ 
 

๖๑๐๔๕๐๑๐๖๑ สามเณร กรวิทย์ 
นายสู่ 

สาขา 
เศรษฐศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม CSR MCU 
Festival ๒๐๒๐ ปีที่ จัดขึ้น ๒ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในโครงการนี้ ผมมีส่วนร่วมในฐานะนิสิตชั้นปี ๒ ได้มีส่วนร่ม
ในการจัดหาของ สบทบทุน และได้ร่วมเดินทางไปบริจาค
ของ ในมุมมองของผมโครงการนี้ถือว่าประสบความส าเร็จ
อย่างมาก เพราะเราได้เห็นถึงความสามัคคีของเหล่านิสิต
ร่วมมือกัน ท างานต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ข้อดี หรือจุดเด่นของโครงการนี้คือ 
๑. ได้เห็นความสามัคคีของเหล่านิสิต 
๒. ได้คืนความดีสู่สังคม 
๓. ได้เห็นความเป็นอยู่อีกด้านหนึ่ง มุมนึงของเพ่ือนมนุษย์ที่
ไม่ได้มีเหมือนเรา 
๔. ได้รู้จักกับค าว่า ผู้ให้ 
๕. ได้เห็นรอยยิ้ม ทั้งผู้ให้ และผู้ที่รับ 
ข้อด้อย หรือจุดที่ต้องพัฒนา คือ 
๑. คืนความดีสู่สังคม ไม่จ าเป็นต้องไปที่เดิมเสมอ อยากให้ไม่



 
๔๓ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ที่อ่ืนบ้าง 
๒. การขนของล าบาก เพราะของบางส่วนไม่สามารถน าไปได้ 
๓. อยากให้มีกิจกรรมร่วมกับคนที่นั่นเยอะกว่านี้ 
๔. อยากให้ไปที่ที่ใกล้กว่านี้หน่อย เพราะเงินส่วนหนึ่งเสียไป
กับค่ารถเยอะมาก 
๕. ไม่อยากให้เป็นแค่กิจกรรมของนิสิตชั้นปี ๒ อยากให้ทุก
ชั้นปีได้มีส่วนร่วม 

๖๑๐๔๕๐๑๐๖๑ สามเณร กรวิทย์ 
นายสู่ 

สาขา 
เศรษฐศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม CSR MCU 
Festival ๒๐๒๐ ปีที่ จัดขึ้น ๒ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในโครงการนี้ ผมมีส่วนร่วมในฐานะนิสิตชั้นปี ๒ ได้มีส่วนร่ม
ในการจัดหาของ สบทบทุน และได้ร่วมเดินทางไปบริจาค
ของ ในมุมมองของผมโครงการนี้ถือว่าประสบความส าเร็จ
อย่างมาก เพราะเราได้เห็นถึงความสามัคคีของเหล่านิสิต
ร่วมมือกัน ท างานต่างๆ จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
ข้อดี หรือจุดเด่นของโครงการนี้คือ 
๑. ได้เห็นความสามัคคีของเหล่านิสิต 
๒. ได้คืนความดีสู่สังคม 
๓. ได้เห็นความเป็นอยู่อีกด้านหนึ่ง มุมนึงของเพ่ือนมนุษย์ที่
ไม่ได้มีเหมือนเรา 
๔. ได้รู้จักกับค าว่า ผู้ให้ 
๕. ได้เห็นรอยยิ้ม ทั้งผู้ให้ และผู้ที่รับ 
ข้อด้อย หรือจุดที่ต้องพัฒนา คือ 
๑. คืนความดีสู่สังคม ไม่จ าเป็นต้องไปที่เดิมเสมอ อยากให้ไม่
ที่อ่ืนบ้าง 
๒. การขนของล าบาก เพราะของบางส่วนไม่สามารถน าไปได้ 
๓. อยากให้มีกิจกรรมร่วมกับคนที่นั่นเยอะกว่านี้ 
๔. อยากให้ไปที่ที่ใกล้กว่านี้หน่อย เพราะเงินส่วนหนึ่งเสียไป
กับค่ารถเยอะมาก 
๕. ไม่อยากให้เป็นแค่กิจกรรมของนิสิตชั้นปี ๒ อยากให้ทุก
ชั้นปีได้มีส่วนร่วม 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๒ สามเณร ชิต
ณรงค์ แพงศรี 

นิติศาสตร์ จัดขึ้น ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 
เมื่อวันที่๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  



 
๔๔ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ผมเป็นก าลังเสริมของก าลังหลัก  
ผมคิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จมากนะ 
เพราะมีเสียงตอบรับจากชาวดอยมาว่าปีนี้ของบริจาคเยอะ
กว่าปีที่แล้วบางคนเดินทางมาไกล 
ได้ของครบทุกคน 
ข้อดี ๕ ข้อ 
๑ ก าลังหลักของโครงการเป็นเสาหลักที่ดี 
๒ โครงการนี้ท าให้นิสิตมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม 
๓ นิสิต มจร มีแต่คนที่มีความสามารถเลยท าให้ผลงาน
ออกมาดี 
๔ โครงการนี้ท าให้เห็นค าว่าจิตอาสา 
๕ โครงการนี้ท าให้เกิดความสามามัคคี 
ข้อด้อย ๕ ข้อ 
๑ เรื่องเงินเราควรเตรียมการก่อนเพราะปีนี้เราเริ่มแต่ไม่มี
เงินสักบาทเลยเวลาหาตังค์มันยาก 
เพราะเราอาจล้มเหลวได้ 
๒ เรื่องของกฎส่วนร่วมจ าเป็นมากบางคนก็ไม่อยู่ใน
กฎระเบียบ 
๓ เรื่องขัดแย้งกันตอนเริ่มโครงการตกลงกันไม่ได้ 
๔ เรื่องการเช็คชื่อไม่ละเอียดบางคนยังไม่ถูกขานชื่อสักครั้ง
อาจจะเกิดการขึ้นรถไม่ทันในเวลาขึ้นรถจะออก 
๕ เราควรเตรียมการไปรัดกุมกว่านี้ไม่ใช่ไปถึงที่บริจาคและ
ค่อยคิดใช่มันประสบความส าเร็จแต่ 
มันวุ่นวายเพราะไม่รู้จะควรท าจุดไหนก่อน จัดต้นสนปลายไม่
ถูกควรแบ่งหน้าที่กันแต่ก่อนจะไปมันจะท 
 

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๖ ส.ณ.ยุทธภูม ิบัว
ระภา 

สังคมวิทยา
และ
มานุษยวิทยา 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ ได้จัดขึ้นที่ 
มจร.ส่วนกลาง ได้รวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยและอุปกรณ์การ
เรียนเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ชาวดอย หมู่บ้านขุน
สอง ต. อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา ในมุมมองของผมค่อนข้างประสบ
ความส าเร็จในระดับที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ขอยก
จุดเด่น ๕ ข้อ 
๑.ได้เห็นถึงความพร้อมตั้งแต่ก่อนไปบริจาคของ คือ เห็น



 
๔๕ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
เหล่านิสิตมีการวางแผนและมีการประชุมแสดงความคิดเห็น
อย่างจริงจัง เพ่ือความก้าวหน้าของโครงการฯ 
๒.เห็นถึงความเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า
แก่นิสิตด้วยความเมตตา 
๓.นิสิตทุกคนมีการช่วยเหลือกันรวบรวมทุนทรัพย์ปัจจัยและ
สิ่งของต่างๆ  
๔.เห็นถึงรักสามัคคีของเหล่านิสิตที่ได้ช่วยกันจัดเตรียม
สิ่งของไปบริจาค และเห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและ
กัน 
๕.โครงการฯนี้เป็นที่จัดขึ้นเพ่ือให้เหล่านิตสิตได้ฝึกการเป็น
จิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น เหล่านิสิตจึงได้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการจริงนอกห้องเรียนได้รับทั้งความสุขและความรู้ 
ส่วนจุดที่ควรพัฒนา 
๑.ควรมีการไปสัมรวจพื้นที่หลายๆแหล่งแล้วน ามาประชุมกัน 
ถามความคิดเห็นในที่ประชุมแล้วมาตกลงกันว่าจะไปที่ไหน 
๒.เวลาและความพร้อง เนื่องจากว่านิสิตที่ข้ึนมาท า
โครงการฯนี้ยังเป็นมือใหม่กันอยู่ ความพร้อมในการท างานจึง
ไม่ค่อยมี  
๓.ควรมีการได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่อยงานในการ
ขับลื่อนโครงการฯ 
๔.ควรมีการสอบถามความพึงพอในขอฝเหล่าชาวบ้านที่เรา
ไปบริจาค 
๕.ควรมีการต่อยอดและพัฒนาโครงการฯดีๆแบบนี้ต่อไป 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๕ พระราชศักดิ์ จิรว
ฑฺฒโน 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่าวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีส่วนโดยรับบริจาคปัจจัยสิ่งของจากพระผู้ใหญ่และญาติโยม
ได้ปัจจัยรวมเป็นเงิน ๑๕๐๐๐ กว่าบาท และอุปกรณ์กีฬา
อาหารมาม่า ข้าวสาร และได้แจกสิ่งของบนดอยอยู่โซนแจก
มาม่าและนม โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอาจมีความเสี่ยง
บ้าง ข้อดี ๑.ได้ช่วยเหลือคนขาดโอกาส ๒.ได้รูิจักการสามัคคี
ในหมู่คณะ ๓.ได้เป็นการท าให้รู้จักการเสียสละ ๔.ได้แบ่ง
ความสุขให้ผู้ที่ล าบาก๕.ได้เห็นความเป็นอยู่ของชาวดอย  
ข้อด้อย ๑.ถนนหนทาง๒.ฝุ่น๓.การจัดระเบียบ๔.การเคารพ
เชื่อฟัง ๕.การสอนเด็กๆให้พัฒนาความรู้ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๑ สามเณรภราดร สังคม โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่๒ จัดขึ้นที่



 
๔๖ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
วงค์ตีบ สงเคราะห์ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง. อ าเภออมก๋อย. จังหวัด

เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ ถึง ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
กระผมได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้คือ กระผมได้ท างานอยู่
ฝ่ายบันทึกภาพและวิดีโอ รวมทั้งยังได้ช่วยขนของและรับ
บริจาคของ 
ในมุมมองของกระผมนั้นโครงการนี้ถือว่าประสบส าเร็จ
ความส าเร็จมาก 
โครงการนี้มีจุดเด็น ๕ ข้อคือ 
๑.ท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่นิสิต 
๒.เป็นการไปบริจาคของให้ชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลความเจริญ 
๓.เป็นการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนา 
๔.เป็นการเผยแพร่พระพุทธศาสนา 
๕.เป็นการท าความดีคืนสู่สังคม 
ในข้อด้อยนั้น 
๑.บางครั้งก็เกิดปัญหาในการสื่อสารระหว่างหัวหน้ากับ
คณะท างาน 
๒.ของบริจาคน้อย 
๓.ของบริจาคบางชิ้นก็ไม่ได้คุณภาพ 
๔.การจัดแถวของชาวบ้านไม่เป็นระเบียบ 
๕.นิสิตบางคนไม่เคารพกฎ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๖ Samanera 
mitsaht 
Tuchandeth 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ณ วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ช่วยบริจาคของ ช่วยจัดของ ช่วย
เตรียมของ  
จุดเด่น 
๑ นิสิตมีความร่วมมือกันกับโครงการนี้ 
๒ ของที่เอาไปบริจาคมีคุณภาพดี 
๓ สตาฟและท างานทุกๆคนมีความพร้อมเพรียงกัน 
๔ เห็นน าใจนิสิตเเบ่งปันบุคคลที่ห่างไกล 
๕ โครงการนี่เป็นโครงการที่ดีให้ความสนใจคนห่างงไกล 
จุดที่ควรจะพัฒนา  
๑ วางแผนในทางเดินทางไม่ดีพอเท่าไร 
๒ ให้ขอมุลกันล่าช้าไม่เขาใจกัน 
๓ เวลาตอนลงจากดอยไม่ค่อยพร้อมกัน 



 
๔๗ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๔ มีนิสิตบ่างท่านไม่สนใจในการร่วมมือ 
๕ ควรให้ควรพัฒนาต่อๆไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๒ สามเณรธวัชชัย 
มาเกิด 

รัฐศาตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมปีที่๒ จัดขึ้นเมื่อ
วันที่๒๗-๒๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓ ณ.หมู่บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง 
อ.ออมก๋อย จ.เชียงใหม่ 
ตัวผมเองได้มีส่วนร่วมในการน าเอาซแงผ้าป่าไปกระจายเพ่ือ
ระดมทุมมาช้วยน าเอาข้าวของเครื่ิงใช่มาช้วยเหลื่อและยัง
กระจายข่าวให้เพ่ือนๆหรื่อคยที่รู้จักช้วยกันแชร์และกระจาย
ข่าวในส่วนตัวผมว่า 
สามารถช้วยได้ไม่มาก็น้อย แะยังร่วมท ากิจกรรมต่างๆตามที่
ทางหัวหน้าโครงการได้จัดท าและได้ช้วยน่าจะสุดเท่าท่ีตัวผม
เองจะท าได้ไม่ว่าจะแยกของคัดของหรื่อยกของต่างๆมัน
อาจจะดูไม่ได้ช้วยอ่ะไรเยอะมากนักแต่ก่อท าเต็มที่เท่าที่ผม
จะมีส่วนร่วมได้และท าด้วยความเต็มใจทุกอย่างเมื่อมีส่วน
ไหนที่ผมพอจะมีส่วนร่วมได้ก้อจะน าเอาตัวเองเข้าไปช้วย 
ส่วนในมุมมองของตัวผมเองเกี่ยวกับใครการนี้ว่ามีความ
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด เเรกเลยแค่คิดว่าให้ตัว
ผมเองได้มีส่วนร่วมจนกว่าจะน าของไปสงให้น้องๆคือประสบ
ความส าเร็จแล้วแต่เมื่อถึงเหตุการจริงๆแล้วผมว่ามันมากกว่า
นั้นมันผิดาดจากท่ีตั้งไว้ มันมีค่ามากกว่าการเอาของไปให้
แล้วก่อกลับ ความด้อยโอกาส ความล าบากมันตรึงใจและที่
ส าคัญเลย เมื่อเขาได้รับโอกาสร้อยยิ้มพวกนั้นเสียหัวเราะ
และสายตาเหล่านั้นมันตัดเอาความเหนื่อยล่าออกจนหมดผม
ถือว่ามันประสบความส าเร็จที่สุดและยิ่มไปกว่านัินท าให้ผม
เข้าใจค าว่าจิดอาสาและฝังันไว้ในใจของผมและผมจะไม่เอา
ค านี้ออกจากใจ เพราะร้อยยิ้มของคยท่ีได้รับโอกาสมันมีค่า
ที่สุดเมื่อผมได้รับและสัมผัสกัยตัวเอง 
ขอดีของโครงการ 
-ท าให้คนเหล่านั้นได้รับโอกาส 
-ท าให้นิสิตรู้ถึงค าว่าขิตอาสาที่แท้จริง 
-ท าให้นิสิตได้รู้ว่าคยด้อยโอกาสยังมีมากมาย  
-เราสามารถช้วยพวกเข้าได้หรื่อเชื่อว่าจะมีหน่วยงานอื่นช้วย
อีกเม่ือเห็นข่าวที่เราเเชร์และกระจายไป 
-ท าให้ผู้คนจ านวนมากมีส่วนร่วมในโครงการนี้แิจะนิดๆ
หน่อยๆิตาม 



 
๔๘ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ส่วนข้อด้อยของโครงการ 
- โครงการนี้มีระยะเวลาค่อนข้างน้อย 
-การด าเนินโครงการใช่ทุนเยอะพอสมควร 
-เรายังช้วยคนเหล่านี้ได้ไม่เต็มที่ 
-อยากให้เพ่ิมระยะเวลาอีกสักนิด 
-เราควรหาวิธีการช้วยเหลื่อที่ยั่งยืนแหละมั่นคงให้แก่พวกเขา
คนเหล่านั้น 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๕ ส.ณ.อภิสิทธิ ์แสง
เมือง 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมนี้ จัดขึ้น ณ บ้าน
ขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ จากนิสิตคณะสังคม. ปี๒ 
คณาจารย์ และรุ่นพ่ี ป.โท-เอก 
(สถานที่จัดกิจกรรมจริง จัดที่ลานวัดพระธาตุศรีขุนสอง ต.
ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่)  
ในการมีส่วนร่วมของผม  
โดยส่วนตัว ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ก็เลยท างานแบบ 
ฟรีสไตร์ คือ ช่วยในทุกๆเรื่องที่ช่วยได้ พยายามท าให้เต็มที่ 
โครงการปีนี้ถือว่าประสบความส าเร็จมาก  
ถือว่าเป็นผลส าเร็จเชิงประจักษ์เลยก็ว่าได้ จากความร่วมแรง
ร่วมใจจากทุกๆฝ่าย 
 
โดยส่วนตัว คิดว่า ข้อดีได้แก่ 
- ท าให้ได้เห็นถึงความเสียสละ สามัคคี ของทุกๆคน 
- ท าให้วัดที่ไปจัดกิจกรรมได้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น 
- ท าให้ชาวบ้านที่การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้า  
ไม่ถึง ได้รับการช่วยเหลือ เช่น เครื่องอุปโภค-บริโภค 
- ท าให้นิสิตที่ไป และคนอ่ืนๆได้ประสบการณ์ ทั้งการ  
ท างานและการเดินทาง 
- ท าให้ได้เห็นว่ายังมีอีกหลายชีวิต ที่หน่วยงานของรัฐ  
เข้าไปช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ 
 
ส่วนข้อด้อย ได้แก่ 
-ยังไม่มีการวางระบบงาน การแบ่งงานที่ดีเท่าไหร่ 
- การช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบ  



 
๔๙ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ชั่วคราว มีเพียงบางอย่างที่ใช้ได้นาน คือ 
แผงโซล่าเซลล์ เเละเครื่องปั่นไฟ 
- ควรจะจัดท าถาวรสถาน เช่นโรงเรียน ส าหรับเด็กๆ 
ที่บอกเพียง ๔ ประการ เพราะโครงการของพ่ีปี๒ แทบไม่มี
ข้อด้อยเลย . 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๕ ส.ณ.อภิสิทธิ ์แสง
เมือง 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมนี้ จัดขึ้น ณ บ้าน
ขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ จากนิสิตคณะสังคม. ปี๒ 
คณาจารย์ และรุ่นพ่ี ป.โท-เอก 
(สถานที่จัดกิจกรรมจริง จัดที่ลานวัดพระธาตุศรีขุนสอง ต.
ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่)  
ในการมีส่วนร่วมของผม  
โดยส่วนตัว ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ ก็เลยท างานแบบ 
ฟรีสไตร์ คือ ช่วยในทุกๆเรื่องที่ช่วยได้ พยายามท าให้เต็มที่ 
โครงการปีนี้ถือว่าประสบความส าเร็จมาก  
ถือว่าเป็นผลส าเร็จเชิงประจักษ์เลยก็ว่าได้ จากความร่วมแรง
ร่วมใจจากทุกๆฝ่าย 
โดยส่วนตัว คิดว่า ข้อดีได้แก่ 
- ท าให้ไดเ้ห็นถึงความเสียสละ สามัคคี ของทุกๆคน 
- ท าให้วัดที่ไปจัดกิจกรรมได้มีสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็น 
- ท าให้ชาวบ้านที่การช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้า  
ไม่ถึง ได้รับการช่วยเหลือ เช่น เครื่องอุปโภค-บริโภค 
- ท าให้นิสิตที่ไป และคนอ่ืนๆได้ประสบการณ์ ทั้งการ  
ท างานและการเดินทาง 
- ท าให้ได้เห็นว่ายังมีอีกหลายชีวิต ที่หน่วยงานของรัฐ  
เข้าไปช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ 
ส่วนข้อด้อย ได้แก่ 
-ยังไม่มีการวางระบบงาน การแบ่งงานที่ดีเท่าไหร่ 
- การช่วยเหลือชาวบ้าน เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบ  
ชั่วคราว มีเพียงบางอย่างที่ใช้ได้นาน คือ 
แผงโซล่าเซลล์ เเละเครื่องปั่นไฟ 
- ควรจะจัดท าถาวรสถาน เช่นโรงเรียน ส าหรับเด็กๆ 
ที่บอกเพียง ๔ ประการ เพราะโครงการของพ่ีปี๒ แทบไม่มี
ข้อด้อยเลย . 



 
๕๐ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๖๑๐๑๕๐๔๐๑๔ สามเณรปรวุฒิ 

ขันทิน 
รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่วัด

ขุนสองศรีวารีราม ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่๒๗-๒๙กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓  
ผมได้มีส่วนร่วมในการจัดหาปัจจัย และลงแรงกาย แรงใจ 
เพ่ือร่วมด้วยช่วยกันกับเพ่ือนนิสิต จนกระทั่งได้เดินทางข้ึน
ดอย เพ่ือแจกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวดอย 
และในมุมมองของผมเองคิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จ
ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์แบบ๑๐๐%  
ข้อดีในโครงการนี้คือ  
๑.นิสิตได้รับรู้ถึงความล าบากของชาวดอย 
๒.นิสิตได้สละเวลาอันมีค่าของตนเองเพ่ือไปท าความดี 
๓.นิสิตได้รู้จักการเสียสละ การท าเพ่ือสังคม 
๔.นิสิตได้พบว่าที่ ที่เราเป็นอยู่มันดีเหลือเกิน เมื่อได้เห็น
ความล าบากของชาวดอย แล้วน ามาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ใช้ชีวิต 
๕. นิสิตได้เห็นถึงความสามัคคีของเพ่ือนนิสิตด้วยกัน การ
ร่วมแรงร่วมใจกันท าโครงการจนส าเร็จ 
ข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) ของโครงการนี้คือ 
๑.เวลาที่อยู่บนดอยน้อยไป เราควรมีเวลามากกว่านี้สัก๒-๓ 
วัน  
๒.การแจกของควรจัดให้เป็นระเบียบกว่านี้ เพราะบางคนได้
เยอะ บางคนไปรับ๑-๒ รอบ 
๓.การจัดรถขึ้นลงควรเว้นระยะหางให้ดีไม่ใช่ให้ออกพร้อมกัน
(ดมฝุ่น)เหมือนที่ผ่านมา 
๔.การท ากิจกรรมให้หัวหน้าโครงการประชุมกับเพ่ือนนิสิต
บ้างไม่ใช่คุยแต่กับพวกตัวเองแล้วมาสั่งๆ(แล้วบอกเพ่ือน
ไม่ให้ความร่วมมือ) 
๕.การแจกของก็แค่การแจก เพราะเราไปแจกเขาก็รอรับ 
อะนี้ท าให้คนท าอะไรไม่เป็น เราควรหาวิธีที่ดีกว่านี้เพื่อสอน
ให้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเอง มิใช่การรอรับเหมือนนโยบายลุงตู่ฯ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๔ Phra Thavatxai 
ZAMIE 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม CSR MCU 
Festival ๒๐๒๐ ปีที่ ๒ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ผมได้มีส่วนร่วมค่ือได้รับของบริจากมาร่วมได้รับช่องมา



 
๕๑ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
บริจาคและได้รวมเดีนทางไปรวมโครงการCSR 
ถือว่าประสบส าเร็จพอสมควร 
จุดเดั่นทีเห็นได้ชัดคือ: 
๑. เงีนที่รับบริจาคถื่อว่าเกีนคาดหมาย 
๒. สิงของที่รับบิริจากเยอะจนเอาไปไม่หมด 
๓. นิสิตที่ไปรวมโครงการCSR มีความสามัคคีและร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี 
๔ .กานเดีนทางและกานกินอยู่ก็ สะดวกสบาย 
๕. โครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ข้อด้อยที่ควร พัฒนา 
๑ การประชาสัมพันธ์สื่อสารระหว่างหัวหน้าโครงการจิต
อาสา staff และ นิสิตไม่ค่อยดีจืงท าให้ไม่เข้าใจกัน 
๒ หัวหน้าโครงการและสต๊าฟควรแบ่งหน้าที่ให้ละเอียด
รอบคอบมากกว่านี้ 
๓. มีนิสิตบางรูปที่ไม่มีความสามัคคีและไม่ให้การร่วมมือ 
๔. มีนิสิต ท าผิดกฎได้ไม่ฟังค าสั่งหัวหน้า  
๕. ที่ไปบริจาคถือว่าล าบากและไกลมาก 

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๑ พระอัษฎา โชติ
ปุญฺโญ 

รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่๒ CSR MCU 
Festival ๒๐๒๐ จัดขึ้นที่ หมู่บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ในฐานะที่ผมเป็นนิสิตชั้นปีที่๒ ซ่ึง
ได้รับมอบหมายให้จัดโครงการนี้ ก็ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการ
หาสิ่งของบริจาค ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัย และสิ่งของ
ต่างๆ ช่วยในเรื่องขนของ คัดแยกสิ่งของ โครงการนี้ถือว่า
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการรับ
บริจาคปัจจัยสิ่งของ การร่วมมือกันท างานของคณะนิสิตชั้นปี
ที๒่ และการแก้ปัญหาต่าง ท าให้โครงการนี้ประสบ
ความส าเร็จ  
จุดเด่น ของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
๑)ช่วยให้เกิดความสามัคคีในการท างานของนิสิต 
๒)ได้ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส 
๓)ปลูกฝังให้นิสิตมีจิตอาสาท างานเพ่ือสังคม 
๔)ได้พัฒนาพ้ืนที่ที่ห่างใกลความเจริญ 
๕)เกิดความรู้และประสบการณ์แก่นิสิต 
จุดที่ควรพัฒนา 



 
๕๒ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๑)ระยะเวลาในการจัดท าโครงการน้อยเกินไปท าให้ได้ท า
กิจกรรมไม่พอ 
๒)ในเรื่องการเดินทางใช้งบมากเกินไปท าให้เหลืองบในการ
จัดท าโครงการไม่เต็มที่ 
๓)ในเรื่องสิ่งของบริจาคคัดแยกยังไม่เป็นระเบียบ 
๔)การแบ่งงานกันท าของนิสิตยังไม่ดีมากนักท าให้การท างาน
เกิดความวุ้นวาย 
๕)ควรจัดให้มีการท าโครงการระยะยาวเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๘ ส.ณ.ฉันทัช ปวน
ทา 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่๒๗-
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กระผมมีส่วนร่วมในโครงการนี้คือ 
ได้รับหน้าที่ให้รับบริจาคของเเละรวบรวมของเริ่มเเรกเดิมที
จะช่วยกันระดมความคิดเพ่ือหาเเนวทางท่ีจะให้โครงการนี้
ด าเนินไปสู่ความส าเร็จเเละเเบ่งหน้าที่กันเเต่ละเเผนกคัดสรร
คนที่มีความสามารถพอที่จะเป็นหัวหน้าเเผนกเเละจัดตั้ง ใน
ส่วนของผมได้ช่วยรวบรวมปัจจัยเเละสิ่งของจากที่
บิณฑบาตรส่งไปยังทีเก็บเเละได้ช่วยเเชร์สื่อของโครงการให้
กระจายไปทั่วบอกกล่าวเเก่ญาติโยมเเละหลังจากนั้นก็ได้ไป
ช่วยเเยกของที่ได้จากการบริจาคออกเป็นส่วนๆคือ ส่วนของ
กิน ส่วนของใช้ เเละนับจ านวนว่ามีเท่าไหร่เพียงพอต่อการ
น าไปไหม ขาดเหลือเราก็น าปัจจัยที่ได้จากการบริจาคไปซื้อ
มาเสริมเพื่อเพียงพอต่อการน าไป พอนับเเล้วเพียงพอต่อการ
น าไปเราก็เเพ็คในเป็นชุดๆ จัดเป็นส่วนๆเพื่อที่จะง่ายต่อการ
บริจาคเเละอยู่ช่วยจนเขาขนรถข้ึนรถเเละน าไปขึ้นไปสู่
เชียงใหม่เเละตามข้ึนไปช่วยกันบริจาค ในส่วนของโครงการนี้
ประสบความส าเร็จอย่างมากในส่วนต่างๆทั้งปัจจัยเเละของ
บริจาคหลั่งไหลมาเรื่อยๆไม่หยุด หากมีเวลามากกว่านี้ก็จะยิ่ิง
ได้เยอะกว่าเดิมได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นองค์กร วัดเเต่วัด พระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ คณา
จาร์ผู้บริหาร ญาติโยมสาธุชน เเละไม่เว้นทั้งนิสิตผู้ร่วม
โครงการเเละในการบริจาคได้รับความรับมือจากญาติโยมผู้
มารับบริจาคอย่างดี ต่อเเถวไม่เเตกเเถวไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
เเละท าให้โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จุดของโครงการนี้
คือ ๑.รากฐานที่ดีคือมีรุ่นพี่เเละอาจารย์จากปีท่ีเเล้วเป็นที่



 
๕๓ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ปรึกษา ๒.หัวหน้าโครงการไม่ยอมเเพ้เเละไม่ย่อท้อที่กล่าวใน
ที่นี้คือเพราะการจะประสบความเร็จได้หัวหน้าเจออุปสรรค
มากทั้งเเรงกดดัน เเรงกระทบจากค าพูดไหนบางกลุ่มไม่
ช่วยกันเเถมยังต้องท าให้ได้ตามเป้าหมายถ้าไม่เเน่จริง
โครงการล่มเเน่ ๓.ทุกเเผนกเเละหน้าที่มีหัวหน้างานที่ดีคือ 
ผสานงานเเละสื่อสารได้ได้ดีทั้งคือรุ่นนี้มีครบทั้ง ในการท า
วีดีโอจัดท าโปสเตอร์สื่อเพ่ือรับบริจาค เเละประชาสัมพันธ์
เเละสื่ิที่ดีจนน าไปสู่การได้รับเงินบริจาต๓เเสนกว่า ๔.พอถีง
หน้างานคือทุกคนช่วยเหลือกันโดยไม่ต้องสั่งเพราะทุกคนมา
ด้วยจิตอาสา ๕.ไม่มีใครบ่นเลยว่าเหนื่อยว่า เมื่อมาเห็น
ชาวบ้านทุกคนหายเหนื่อยเลยเพราะเขาล าบากกว่าเรา เเละ
จุดด้อยในโครงการนี้คือ ๑.มาตรฐานสูงจนเกือบน าไปสู่การ
ล้มเหลวคือปีที่เเล้วท าไว้ดีเลยมาเป็นเเรงกดดันพอโครงการ
เสร็จ โล่งใจเกินคาดกว่ามาตรฐานเเละได้ท าให้สูงขึ้นกังวลว่า
จะเป็นปัญหาส าหรับรุ่นน้องในภายหลัง ๒.บางกลุ่มไม่ให้
ความร่วมมือเเต่เเรกเริ่มปัญหานี้คงมีกันทุกส่วนทุกโครงการ
จึงให้มีมาตรการต่างๆบีบให้คนเหล่านี้หันมาช่วย ๓.เสื้อผ้าที่
ได้จากการบริจาคส่วนมากมือสองเเต่บางที่ก็ด าเกินเหลื่อง
เกินไป ควรจะเป็นผ้าที่ดีไม่ิขาดหรือด าจนเกินไป ควรบอก
กล่าวเเก่ญาติโยม ๔.ก่อนขึ้นรถจะออกจาก มจร เกือบมีเรื่อง
เพราะบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือเเละการประสานงานที่ไม่
ชัดเจนจนท าให้มีปากเสียงกันควรมีคณาจาร์มาคอยก ากับดู
เเลปัญหาการขึ้นรถ ๕.การข้ึนรถลงรถหรือการเดินไปไหน
ควรบอกกล่าวเเก่หัวหน้าหรือได้รับอนุญาตไม่ควรไปโดย
พลการ จะท าให้เกิดปัญาตามมาเเละมีปัญหากัน 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๒ Lathsamee 
sybounhueang 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่๒ จัดขึ้นที่ อ.
อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่๗ มกราคม
จนถึง๓๐ กุมภาพันธ์รวมวันที่แจกของและออกเที่ยงตาม
สถานที่ต่างๆ โดยกระผมมีส่วนร่วมในโครงการนี้คือ ช่วยทั้ง
ก าลังกายในการขนของยกของแยกของบรรจุลงในกล่อง ให้
ก าลังใจตัวเองเพ่ือนๆทีมงานทั้งคณะและก าลังทรัพท์ช่วยหา
ทุนมาสมทบกับคณะโครงการ ในมุมมองของกระผมโครงการ
นี้ถือว่าได้บรรลุตามจุดประสงค์ผ่านไปด้วยดี 
ตัวอย่าง: จุดเด่นคือ 
๑.ได้เเบ่งเบาความทุกข์ให้สังคม 



 
๕๔ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๒.ทุกคนสามัคคีกันร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
๓.ได้ช่วยแป่งปันน้ าใจในถานะเพ่ือน  
มนุษย์ด้วยกัน 
๔.ทุกคนเกิดจิตอาสา 
๕.ไดสร้างความดีสร้างกุศล. 
จุดอ่อน 
๑.การวางแผนยังไม่ดีเท่าไหร่ 
๒.ในขณะด าเนินการมีการทะเลาะถก  
เถียงกัน 
๓.การแบ่งหน้าที่ระหลวม 
๔.ไม่รักษากฎระเบียบ 
๕.เสียงดังรบกวนเวลานอน. 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๓ Phra KHAMTAI 
VONGSAVATH 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิจจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมCSR 
MCU.Festival ๒๐๒๐.ปีที๒่ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขื้นระหว่างวันที่๒๗-
๒๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓ 
ผมเป็นส่วนหนื่งร่วมกับโครงการนี้ โดยมีพระอาจารย์พระ
มหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ เป็นที่ปืกษาโครงการ และ พระ
มหาอภิสิทธิ์ อมรรังสี เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้เรี่มต้น
จากศูนย์ จนถึงร้อยเปอร์เซ็น ผ่านอุปสรรคและปัญหาหลาย
อย่าง จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในละดับหนื่ง สร้าง
บรรทัดฐานของโครงการนี้ไว้เป็นมาตรฐานเพ่ือให้โครงการนี้
ได้จัดท าขื้นทุกๆปี 
จุดเด่นของโครงการนี้คือ 
๑.สร้างความสามัคคีภายในชั้นเรียน 
๒.สร้างจิตส านืกของนิสิตให้รู้จักค าว่า จิตอาสา 
๓.สร้างเสริมภาพลักษณ์ให้แก่มหาลัย 
๔.มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 
๕.นิสิตสามารถน าประสบการณเ์หล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ าวันและการงานสืบไป 
จุดด้อย(จุดที่ควรพัฒา) 
ไม่มีครบัเพราะการท าโครงการนี้เราเรี่มต้นจากศูนย์ ถึงร้อย 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๙ Samanera tonh 
pathoumphanh 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม CSR MCU 
Festival ๒๐๒๐ ปีที่ ๒ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ 



 
๕๕ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ผมเองก็ได้มีส่วนร่วมหลายอย่างเช่นการ
รับของบริจาค การร่วมบริจาคและการดูแลเอาใจใสคัดกลอง
วัดถุท่ีจะเอาไปบริจาคเป็นต้น 
+จุดเด่น๕อย่าง 
๑.มีความตั้งใจสูง 
๒.เงีนที่รับบริจาคถือว่าเกินคาด 
๓.มีความสามคีเป็นส่วนมาค 
๔.ชาวบ้านมารับของบริจาคมากกว่าปีที่แล้ว 
๕.ภาพรวมถือว่าประสบผลส าเร็จ 
+จุดด้อย 
๑.หัวหน้าโครงการสือสารกับStapไม่ค่อยชัดเจนเท่าไร 
๒.นิสิตบางรูปไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
๓.ขาดความกระตือรือล้นรอฟังแต่หัวหน้า 
๔.stapท างานไม่รอบครอบและรัดกุ่ม 
๕.ของที่เอาไปบริจาคยังมีจ านวนน้อยอยู่ 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๑ Ven. No 
sitthiphone 

เศรษฐศาสตร์ โครงการนิสิจจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมCSR 
MCU.Festival ๒๐๒๐.ปีที๒่ ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดขื้นระหว่างวันที่๒๗-
๒๙กุมภาพันธ์๒๕๖๓ 
ผมเป็นส่วนหนื่งร่วมกับโครงการนี้ โดยมีพระอาจารย์พระ
มหากฤษฎา กิตฺตโิสภโณ เป็นที่ปืกษาโครงการ และ พระ
มหาอภิสิทธิ์ อมรรังสี เป็นหัวหน้าโครงการ โครงการนี้เรี่มต้น
จากศูนย์ จนถึงร้อยเปอร์เซ็น ผ่านอุปสรรคและปัญหาหลาย
อย่าง จนโครงการนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีในละดับหนื่ง สร้าง
บรรทัดฐานของโครงการนี้ไว้เป็นมาตรฐานเพ่ือให้โครงการนี้
ได้จัดท าขื้นทุกๆปี 
จุดเด่นของโครงการนี้คือ 
๑.สร้างความสามัคคีภายในชั้นเรียน 
๒.สร้างจิตส านืกของนิสิตให้รู้จักค าว่า จิตอาสา 
๓.สร้างเสริมภาพลักษณ์ให้แก่มหาลัย 
๔.มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ 
๕.นิสิตสามารถน าประสบการณเ์หล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจ าวันและการงานสืบไป 

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๓ พระกษิดิ์เดช 
(สิริวฑฺฒโก) 

เศรษฐศาสตร ์ โครงการ csr จัดที ่บ้านขุนสอง ต.เปียงยาง 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗-๒๙ ก.พ. ๖๓ 



 
๕๖ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ผมได้มีส่วนร่วม ในการไปหาทุนสมทบจากญาติโยมเพ่ือมา
ด าเนินโครงการ และเครื่องอุปโภคและบริโภค มา
ช่วยกันแพ็คท่ีวัดสุวรรณณาราม ก่อนขนไปที่ มจร.เพ่ือไป
แจกท่ีอมก๋อยกับเพื่อนๆนิสิตที่เป็นฆราวาสและคฤหัสถ์ 
ส่วนตัวผมคิดว่าโครงการนี้ส าเสร็จ เพราะเราได้ลงมือช่วยกัน
คนละนิดคนละหน่อยจนออกมาเป็นอย่างที่เห็นซึ่งตอนแรก
กังวลมากจะท าได้เหมือนที่รุ่นพ่ีท าได้ไหม จนสุดท้ายก็เป็น
ความทรงจ าที่ประทับใจ 
ข้อดีของโครงการ  
๑.ได้ท าความดีแก่สังคม 
๒.ท าให้เกิดความสามัคคี 
๓.รู้จักแบ่งปันแก่คนที่ด้อยกว่า 
๔.ความเสียสละ 
๕.เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ชาวดอย 
ข้อด้อยของโครงการ 
๑.การประสานงานที่ดี 
๒.เวลาน้อยเกินไป 
๓.เสียค่ารถค่อนข้างเยอะ 
๔.ขาดความพร้อม 
๕.นิสิตไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๕ นราธิป ศรีสุวรรณ์ รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคือสังคมจัดขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ 
อ.อมก๋อย ต.บ้านขุนสอง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
สิ่งที่ผมได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ก็คือการจัดหาของบริจาค
และการรวบรวมของบริจาคไปบริจาคให้กับชาวดอยในมุม
ของผมผมมองว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จเป็นอย่างยิ่ง
เพราะได้รับการร่วมมือจากหลายๆฝ่าย 
ข้อดีของโครงการนี้ 
๑.ได้เห็นการร่วมมือร่วมใจของหลายๆคนหลายๆฝ่าย 
๒.ได้เห็นน้ าใจพ่ีน้อง มจร. 
๓.การที่ได้น าของไปบริจาคให้กับชาวดอยช่วยให้ชาวดอยมี
ของกินของใช้ 
๔.ได้ท าความดีเพ่ือสังคม 
๕.ได้สร้างชื่อเสียงให้กับ มจร. 
ข้อด้อยของโครงการนี้ 
๑.ยังประสานงานกันยังไม่ดี 



 
๕๗ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๒.ระยะเวลาจัดการโครงการน้อยไป 
๓.ไม่มีการแบ่งงานที่ชัดเจน 
๔.บางคนไม่มีความร่วมมือร่วมใจในการท างาน 
๕.ที่พักอาศัยไม่เพียงพอ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๒ พระ วรากร 
วรญาโณ 

เศรษฐศาสตร์ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น
โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ เพ่ือน า
เครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้แก่ชาวบ้านขุนสอง ต าบล
ยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉันมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ได้
เข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจและช่วยจัดเครื่องอุปโภค
บริโภค เตรียมความพร้อมก่อนน าไปบริจาคให้ชาวบ้านและ
คิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จมาก ส่วนข้อดี (จุดเด่น) 
มี ๑)ท าความดีให้สังคม ๒) เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ปันน ้าใจให้คนไทย
ด้วยกัน ๓) มีความสามัคคีของหม่ิคณะ ๔) มีการช่วยเหลือใน
ส่วนต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และบริจาค
เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ๕) ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านบนดอย และข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) 
๑) อากาศมีความหนาวมาก เครื่องนุ่งห่มเตรียมไปไม่พอใช้ 
๒) ห้องสุขา (ห้องน ้า) มีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้ ๓) การ
เดินทางไกลเกินไป ๔) ไฟฟ้าส าหรับใช้งานไม่เพียงพอ ๕) 
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการนี้ กลับก่อนก าหนดการ ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการเดินทาง 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๖ สามเณรสุธินันท์ 
แก้วสุข 

รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปี๒ เป็นกิจกรรา
มอบทุนการศึกษา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การ
เรียน และกิจกรรมอาสา แก่เด็ก เยาวชน และชาวบ้าน 
บ้านขุนสอง ต าลบยางเปียง อ าเภอโองก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ได้มีส่วนร่วมกับโครงการจิตอาสาในการจัดหาสิ่งของแล้วการ
ล าเรียงสิ่งของแล้วการบริจากทุนทัรพย์เพ่ือท าหน้าทีของ
นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่๒ให้มีคุณภาพ 
จุดเด่น คื่อ๑.การรวบรวมสมัครใจในการท างานร่วมกันให้
ประสบผลส าเร็จ 
๒.ได้ให้สิ่งที่ส าคัญและก าลังใจเพื่อสร้างอานาคตของชาติที่ดี
แก่พ่ีน้องชาวออมก๋อย 
๓.การท าตามกฎระเบียบที่ได้ตั้งใว้เพื่อความปลอดภัยขอนิสิต 



 
๕๘ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๔.เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
๕.การที่ได้ลงมือภาคปฏิบัติเพ่ือเป็นความรู้เบื่องต้นในก่อน
ปฏิบัติงานเพื่อสังคมคือต้องมีความเสียสละเป็นหลัก 
จุดอ่อน ๑การด าเนินล่าช้าแล้วการมอบหมายหน้าที่ไม่
ชัดเจน 
๒.การเดินทางมีความล าบากแล้วอันตรายต่อการเดินทาง 
๓การร่วมไม่ร่วมมือในการน าเนินงานส่วนน้อย 
๔ส่งของที่มีเสื่อผ้ามากเกินจึงท าให้ขนไปไม่หมดจึงท าให้
เสื้อผ้าที่รับมาไม่เกิดประโยชน์ 
๕.การที่นับของทุกชิ้นท าให้ใช่เวลานานในการแยกสิ่งของ 

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๒ Lathsamee 
sybounhueang 

เศรษฐศาสตร์ ในการด าเนินธุรกิจมี ๔ ประเภท หรือที่เรียกว่า ๔M ได้แก่ 
๑) คน (Man) :: ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด เพราะธุรกิจ
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิดของคน มีคนเป็นผู้ด าเนิน 
การหรือจัดการท าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ 
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจนั้นๆ 
๒) เงิน (Money) :: เป็นปัจจัยในการด าเนินธุรกิจอีกชนิด
หนึ่งที่ต้องน ามาประกอบเพื่อให้เกิดธุรกิจ ซ่ึงแต่ละธรุกิจจะ 
ใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจนั้นมีขนาดเล็ก
หรือใหญ่  
๓) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) :: ซึ่งในการผลิตสินค้า ต้อง
อาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น ผู้บริหารต้องรู้จักบริหาร 
วัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ า และท าให้
ธุรกิจได้ผลก าไรสูงสุด 
๔) วิธีปฏิบัติงาน (Method) :: ซึ่งการปฏิบัติงานในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินธุรกิจ ควรมีการวางแผน และควบคุม 
ให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๔ ส.ณ.จิรมิตร อุ
ปทุม 

สังคม
สงเคราะห์ 

โครงการนิสิตจิตอา ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่ บ้านขุนสอง ต าบล 
ยางเปียง อ าเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 
๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
กระผม ส.ณ. จิรมิตร อุปทุม ได้ร่วมบริจาค ปัจจัย สิ่งของ 
ตลอดถึงได้ช่วยจัดข้าวของ เพื่อที่จะไปบริจาค และท างาน
ตามท่ีหัวหน้ามอบหมายอย่างสุดก าลัง  
ในโครงการนี้ผมมีความคิดเห็นว่าโครงการนี้ประสบผลส าเร็จ
เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ โดยจะยกท้ังข้อดีและข้อเสีย อย่าง
ละ ๕ ข้อ ดังนี้ 



 
๕๙ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
*ข้อดี* 
๑.ความสามัคคีของนิสิต 
๒.ทุกรูป/คน ความมีน้ าใจ 
๓.ทุกรูป/คน ความไม่เห็นแก่ตัว 
๔.ทุกรูป/คน มีความอดทนต่อความล าบาก 
๕.ทุกรูป/คน มีความเอาใจใส่ 
*ข้อเสีย* 
๑.ไม่เคารพกฎที่ก าหนดไว้ 
๒.การประสานงานต้องให้ดีกว่านี้ 
๓.หัวหน้าต้องเสมอต้นเสมอปลายกัน 
๔.ที่พักผ่อนควรจัดให้เป็นระเบียบ 
๕.บอกสภาพอากาศ ให้ทราบทั่วถึงกัน(หนาวมากๆ) 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๒ พระ วรากร 
วรญาโณ 

เศรษฐศาสตร์ จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเป็น
โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ เพ่ือน า
เครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคให้แก่ชาวบ้านขุนสอง ต าบล
ยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ 
เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ฉันมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ ได้
เข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจและช่วยจัดเครื่องอุปโภค
บริโภค เตรียมความพร้อมก่อนน าไปบริจาคให้ชาวบ้านและ
คิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จมาก ส่วนข้อดี (จุดเด่น) 
มี ๑)ท าความดีให้สังคม ๒) เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ปันน ้าใจให้คนไทย
ด้วยกัน ๓) มีความสามัคคีของหมู่คณะ ๔) มีการช่วยเหลือใน
ส่วนต่าง ๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และบริจาค
เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น ๕) ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านบนดอย และข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) 
๑) อากาศมีความหนาวมาก เครื่องนุ่งห่มเตรียมไปไม่พอใช้ 
๒) ห้องสุขา (ห้องน ้า) มีน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้ ๓) การ
เดินทางไกลเกินไป ๔) ไฟฟ้าส าหรับใช้งานไม่เพียงพอ ๕) 
นิสิตที่เข้าร่วมโครงการนี้ กลับก่อนก าหนดการ ท าให้เกิด
ความไม่สะดวกในการเดินทาง 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๐ พระ ธนรัตน์ คิด
อ่าน 

นิติศาสตร์ ตอบ  
๑.โครงการจิตอาสาท าความดีคือสู่สังคม คณะสังคมศาสตร์
ชั้นปีที่๒ จัดขึ้นที่ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภอ อม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
๒.จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 



 
๖๐ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๓.มีส่วนร่วมกับโครงการ ในการรับบริจาคของและบริจาค
ปัจจัยช่วยโครงการรวมถึงการขนย้ายสิ่งของด้วยความเต็มใจ
และมีความสุขมาก 
๔.มุมมองว่าโครงการนี้ประสมความส าเร็จมากเพราะเรามี
เวลาน้อยมากในการเตรียมของ แต่ขอถึงวันใกล้จะไปบริจาค
ของทุกคนก็ให้ความร่วมมือกันดีมาก ถือว่าโครงการนี้ประ
ความส าเร็จมาก ทั้งสร้างความสามัคคีในรุ่น 
๕.ข้อดี(ข้อเด่น) ของโครงการ ๕ ข้อ 
๑.ได้เห็นความเดือดร้อนของคนในพ้ืนที่ 
๒.ได้ช่วยเหลือและมอบสิ่งของ 
๓.ได้เห็นความล าบากในการเดินทางไปเรียน 
และการรักษาพยาบาลของคนในพื้นท่ี 
(จากการสอบถาม) 
๔.ได้ช่วยให้นิสิตนักศักษารู้จักความสามัครในหมู่คณะและมี
ส่วนร่วมทุกรูป/คน 
๕.ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เรื่องเครื่องอุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์เรียนการสอน เป็นต้น 
 
ข้อด้อยของโครงการ 
๑.เวลาการเตรียมของ 
๒.ระบบจัดการยังไม่เป็นระบบ 
๓.ค่าใช่จ่ายในการเดินทางค่อยข้างสูง 
๔.นิตินักษาบางรูป/คนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
๕.การเดินทางอันตราย 

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๒ นาย สิรวิชญ์ สัก
คุณา 

สังคม
สงเคราะห์ 

จัดขึ้นที่หมู่บ้านขุน สอง อ าเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
ระหว่าง วัน ที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็น เวลา ๓ วัน  
อาจ จะส าเร็จ เเต่อาจจะไม่ทั่วถึง อาจจะทูรัตน์ทุเรบ้าง 
อาจจะล าบากหรืออาจ จะมีความขัดแย้งกัน บ้าง แต่ ทุก
อย่าง ก็ผ่านไปด้วย ดี เพราะ ทุกคน มีจิต ใจ ที่ อยากจะ ไป
ช่วย กันจริง พอ แจก ของไป ก็ จะเห็นถึงความ ล าบาก 
จริงๆ แต่ทุกคนที่มารับของ ก็จะ มีรอย ยิ้ม และ น้ าตา ที่ส่ง 
ผ่านความรู้สึก ว่า ขอบ คุณ คับ ขอบคุณค่ะ โดยผ่านจาก 
เล็นกล้องหรือ รูปถ่าย 
และกิจกรรม อีกมากมาย ที่ได้ท า กับชาว บ้าน และเด็กท่ี
น่ารัก โดยเด็กๆ เด็กพวกนั้น อาจจะ มี  



 
๖๑ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ความ ฝันแต่ ขอแค่ได้ รับ โอกาส หรือแรง บันดาลใจในการ 
สานต่อฝัน ต่อ พวกเด็กๆ คนให้ก็ มีความ สุข คน รับก็มี
ความสุข ช่วยกันพัฒนาต่อไปนะคับ 
ข้อดีของโครงการนี้  
๑หลักๆเลย ความ สามัคคี 
๒ความเชื่อใจ  
๓การจัด การ การ บริหาร การ ว่าง แผน ในเวลา ที่จ ากัด  
ข้อเสีย  
คือข้อมูลไม่ชัดเจนมาก พอ 
กฎระเบียบ มีคนฝ่าฝืน และก็ เวลาที่บีดบังคับ 
ท าให้นิสิตเตรียมตัวไม่ค่อยจะทันกัน จบคับ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๕ Ven.KIMLENG 
NOB 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
หมูบ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ผมมีส่วน
ร่วมกับโครงการนี้เช่น ช่วยยกของขึ้นรถจัดของที่ได้จากการ
บริจาคของสาธุชนทั้งหลายเป็นชุดเพ่ือสะดวกเอาไป
สนับสนุนเด็ก เยาวชน ชาวบ้านขุนสอง ช่วยหาอาหารแห้ง 
อุปกรณ์การเรียน บริจาคเงิน และได้เดินทส่งไปร่วมกิจกรรม
ด้วยเพื่อให้ก าลังใจชาวดอย ข้อดี(จุดเด่น)๕ ข้อคือ 
๑.ความสามัคคี 
๒.ความรับผิดชอบ  
๓.ความรักกัน  
๔.ประสบการณ์ด้วยตรง 
๕.ได้ท าความดีช่วยเหลือสังคม 
ข้อด้อย(จุดที่ควรพัฒนา)๕ข้อคือ 
๑.ข่าใช้จ่ายแยะ 
๒.ระยะเวลาสั้น 
๓.เดินทางมีความเสียง 
๔.ควรท าโรงเรียนให้เด็กได้เรียน 
๕.ควรให้หมอได้ไปตรวจสุขภาพประชาชนบนดอย 

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๗ ส.ณ.เปรมชัย พงา
ตุนัด 

รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่
หมู่บ้านยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่
๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ มีส่วนร่วมในการหาของ
บริจาคจากพระในวัด และช่วยแยกของบริจาค น าของ
บริจาคไปส่ง ณ วัดราชสิงขร โครงการนี้ถือว่าประสบ



 
๖๒ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก ด้วยที่พวกเรายังถือว่าเป็นมือใหม่
อ่อนประสบการณ์ไม่ช านาญการมากนัก เหมือนแม่ทัพ
ช านาญพิชัยยุทธแต่ไม่เคยออกศึกเมื่อได้รับบัญชาให้ออกรบ
กลับชนะได้โดยพ่ึงทฤษฎีที่ได้เรียนมาแต่ประสบการณ์ยัง
น้อยในสนามรบ 
ข้อดี (จุดเด่น) ของโครงการ 
๑.ความสามัคคี 
๒.ได้ประสบการณ์ในการท างานเป็นทีม 
๓.ได้รับรู้ภูมิประเทศดินฟ้าอากาศของคนชาวเขา 
๔.ไดร้ับรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชาวเขา 
๕.ได้รับรู้ความยากล าบากของชาวเขา 
ข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) ของโครงการ 
๑.การสือสารยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
๒.การให้ความรวมมือของนิสิตบ้างท่านยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
๓.กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน 
๔.ผู้น าไม่ควรตัดสินใจไวจนเกินไปต้องพิจารณาด้วยหลักเหตุ
และผล 
๕.ผู้น าไม่ควรตัดสินใจด้วยอารมณ์ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๐ VEN.SOTHEA 
RUN 

รัฐศาสตร์ โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
บ.ขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่เมื่อวันที่ ๒๗-
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ***ส่วนกระผมเองได้ช่วยหาธน
ทรัพย์มาบริจาคในโครงการ พร้อมทั้งช่วยจัดของยกของ
ตลอดจนจบโครงการ**ในมุมมองของผมคิดว่าโครงการนี้
ประสบความส าเร็จมาก 
** มีความร่วมมือช่วยกันโดยไม่เก่ียงกัน 
**มีความสามัคคีกันทั้งนิสิตคณาจารย์และสาธุชน 
**มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ถูกมอบหมาย 
**ได้ประสบการในการช่วยเหลือสังคม 
**เพ่ิมความรู้นอกห้องเรียนเพ่ือวิสัยทัศน์อันยาวไกล 
สิ่งที่ควรปรับปรุง-ค่าใช้จ่ายเยอะ -ระยะเวลาสั้น 
-เดินทางไกลมีความเสี่ยง-จัดของให้เป็นชุดต่อคน-สร้างแล่ง
ความรู้แก่เด็กๆ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๙ พระมหาอรรถพล 
โกมล 

นิติศาสตร์ *โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ 
บ้านขุนสอง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย  
จ. เชียงใหม่  



 
๖๓ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
*เมื่อวันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
*กระผมได้มีส่วนร่วมในการจัดหาทุนทรัพย์ในการเดินทาง 
และร่วมจัดหาของใช้จ าเป็นเช่น เวชภัณฑ์ เป็นต้น  
*โครงการนี้ส าเร็จลุล่วงลงด้วยดี(จุดเด่น)คือ 
๑.ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ได้ท าให้เขาเหล่านั้นเข้าถึง
และจับต้องได้ในสิ่งที่นิสิตมอบให้ ฯ 
๒.ท าให้นิสิตรู้รักสามัคคี ได้มีส่วนร่วมทุกรูป/คน  
๓.ได้ท าให้นิสิตได้เข้าไปซึมซับเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นเช่น 
จารีตประเพณี การถือผี อาหารการกิน ฯลฯ 
๔.ท าให้นิสิตได้ออกจาก Comfort Zone ได้ไปรับรู้ถึงความ
ยากล าบาก และเป็นการฝึกต้นเองให้รู้จักการท างานร่วมกัน 
ฯ 
๕.ท าให้นิสิตได้มองเห็นเป้าหมายการพัฒนาตนเองให้มี
ความสุขอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
*ข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) 
๑.ระบบการจัดยังไม่เป็นระบบ ต้องแบ่งแยกและมอบหน้าที่
ให้ชัดเจน 
๒.ระบบการขนส่งล าเรียง(โลจีสติกส์)ยังไม่ดีเท่าที่ควร การ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องดีกว่าเดิม 
๓.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่อนข้างสูง  
๔.นิสิตบางคนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร(ตั้งแต่เริ่มจนจบ
โครงการ) ควรมีข้อบังคับ 
๕.ในปีต่อๆ ไปควรจะเปลี่ยนสถานที่ไปจัดโครงการเผื่อ
กระจายความช่วยเหลือให้แก่ท้องถิ่นต่างๆและจะได้เป็นการ
เผยแผ่สถาบันของเราด้วย ส่วนนิสิตบางสาขาจะได้น า
ประสบการณ์ไปต่อยอดองค์ความรู้ได้ฯ 

๖๑๐๑๕๐๔๑๑๐ Samera 
Sengthien 
Jidthisane 

เศรษฐศาสตร์ โครงการจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมปีที่ ๒ จัดขึ้นที่ บ้าน
ขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
วันที่ ๒๗-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ในส่วนร่วมของผมคือ การที่ได้ช่วยจัดของที่จะน าไปบริจาก
ให้เรียบร้อย จัดการเตียมคือช่วยขนของขื้นรถให้การร่วมมือ 
จัดเตียมของที่จะแจกจ่ายให้ชาวบ้านในตอนช้าว เป็นต้น. 
ในมุมมองของผมเองคิดว่าโครงการนี้ประสบความส าเร็จเป็น
อย่างดีสมบูรณ์ ราบรื่น แต่ก็อาจมีข้อบกพร่องอยู่อบ้างเช่น 
ข้อดี (จุดเด่น) ของโครงการ 



 
๖๔ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 
๑. นิสิตมีการร่วมมือเป็นอย่างดี. 
๒. นิสิตมีความตั้งใจเอาใจใส่เต็มที่. 
๓. นิสิตมีความสามัคคีเป็นส่วนมาก. 
๔. สร้างเสรีมภาพลักษณ์ให้แก่มหาลัย. 
๕. นิสิตสามารถน าประสบการณ์เหล่านี้น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้. 
ข้อด้อย (จุดที่ควรพัฒนา) ของโครงการมา 
๑. นิสิตบางรูปขาดความสามัคคี. 
๒. นิสิตบางรูปยังไม่มีความกระตือรืร้น. 
๓. นิสิตบางรูป หรือ สตาฟ ยังขาดความเอาใจใส่. 
๔. นิสิตบางรูปไม่ฟังทีมงานหรือหัวหน้าโครงการ. 
๕. เส้นทางในการไปอาจล าบากแต่ก็ตอบแทนมาได้ความสุข
และรอยยิ้ม. 

 
๓.๑ มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ๓.๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
  ๓.๑.๑.๑ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานหมาย ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 
๒ อ านวยการประสานงานทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง มจร. วังน้อย ด าเนินการแล้ว 

๓ พาหนะในการเดินทางคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต มจร. วังน้อย – จังหวัดเชียงใหม ่ ด าเนินการแล้ว 

๔ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 
   

  ๓.๑.๑.๒ อ.ดร.ประเสริฐ ธลิาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ก ากับดูแล ประสานงานที่พักผู้เข้าร่วม

โครงการ 
บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ด าเนินการแล้ว 

   

  ๓.๑.๑.๓ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ พิธีกรในการด าเนินโครงการนิสิตจิตอาสา

ท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง 
ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ด าเนินการแล้ว 

 
 



 
๖๕ 

 ๓.๑.๒ ฝ่ายด าเนินงาน 
  ๓.๑.๒.๑ อ.ดร.ประเสริฐ ธิลาว 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงาน เตรียมสถานที่/ 

อุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้อง 
ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

  ๓.๑.๒.๒ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ติดต่อประสานงานดูแลผู้เข้าร่วมโครงการ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์  ด าเนินการแล้ว 

๒ ลงทะเบียนตอบรับผู้เข้าร่วม ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 
 

  ๓.๑.๒.๓ นายสุภัทรชัย สีสะใบ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ แบบประเมินโครงการ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

๒ สรุปโครงการอบรม ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 
 
 

  ๓.๑.๒.๔ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ บันทึกแจ้งประกาศและอาราธนา/เชิญ

ผู้เข้าร่วม 
ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

๒ บันทึกขอความอนุเคราะห์ส่วนงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

๓ บันทึกขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

๔ อาหารและเครื่องดื่ม บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ด าเนินการแล้ว 

 

๓.๑.๒.๕ พระสมนึก ธีรปญฺโญ 
ที ่ เรื่อง สถานที่ด าเนินงาน การปฏิบัติ 
๑ ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

๒ แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะด าเนินงาน ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

๓ รายชื่อผู้ลงทะเบียน ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ด าเนินการแล้ว 

 
 
 
 
 
 



 
๖๖ 

๓.๒ ขั้นตอนการเตรียมงาน 
 ๓.๒.๑ เสนอโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 

 

 
 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
๒. ชื่อหน่วยงาน : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
     องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตรการเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน  

๕. หลักการและเหตุผล 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการ

เรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ซึ่งทางคณะได้จัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี  อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าว คือ มีการผลิตบัณฑิตที่
เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่
สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวและเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และนโยบายของ
คณะฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้เพ่ือให้นิสิตที่ศึกษาคณะดังกล่าวนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์ตรงในการศึกษามากยิ่งขึ้นหลังจากศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน ซึ่งการศึกษาดูงานครั้ง



 
๖๗ 

นี้ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการเปิดสอนคณะฯได้พิจารณาให้จัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมคณะ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับ
สังคมไทย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม 
(CSR) และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา ซึ่งให้ความรู้การจัดการศึกษา การด าเนินโรงเรียน
การกุศล และการพัฒนาหลักคุณธรรมในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธ  ซึ่งเป็นบูรณราการการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้กับการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และผู้มีประสบการณ์ตรงที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
พันธกิจทีค่ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จักได้ด าเนินการต่อไป   
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากนอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์
ความรู้ ความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 

๖.๒ เพ่ือเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาการการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่   

๖.๓ เพ่ือให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิต
ที่มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในคณะฯ นี้  

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมของคณะสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

๘. เป้าหมายผลผลิต  
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดการโดยใช้เทคนิค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการบริหาร
กิจการในพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ซึ่งจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการตามคณะต่อไป 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: นิสิตคณะสังคมศาสตร์จ านวน ๑๕๐ รูป/คน พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจ าคณะฯ นี้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา  

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น ๑ วัน  

๙. งบประมาณ :  
   ๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

     ๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์  
     ๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  



 
๖๘ 

  ๒) ค่าอาหาร 
  ๓) ค่าพาหนะ 
  ๔) ค่าติดต่อประสานงาน 
  ๕) ค่าสรุปเล่มโครงการ 
  ๖) ค่าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี่ยตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 
๑๐. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 

กระบวนดารด าเนินการโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม โดยใช้กระบวนการ 
PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (Plan) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าคณะและ
นิสิต เพ่ือจัดท าโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม เพ่ือขออนุมัติคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ปรากฏในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ 

ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๓) 

สัปดาห์  
๑-๒ 

สัปดาห์  
๓-๔ 

สัปดาห์  
๕-๖ 

สัปดาห์  
๗-๘ 

สัปดาห์  
๙-๑๐ 

สัปดาห์ 
๑๑-๑๒ 

P ประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

      

P จัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัตมิหาวิทยาลัย 

      

P จัดท าหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      

D ด าเนินตามแผนโครงการที่
ก าหนด 

      

C สรุปและประเมินผล       
A รายงานต่อมหาวิทยาลัย       

๑๑. ตัวช้ีวัด 
๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 

๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มข้ึน
และมีผสานเชิงประจักษ์ 



 
๖๙ 

๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อ
โครงการฯ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน

การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม  (CSR) และ
การบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์เขียนบทความวิชาการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ และ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหารกิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาคณะนี้ได้เรียนเสริมคณะสังคมศาสตร์ ในส่วนของการบริหาร

สถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑๒.๒ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาคณะนี้ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการโดยใช้เทคนิคความ

รับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา    
๑๒.๓ ท าให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษา

ตามคณะนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๒.๔ นิสิตได้เรียนรู้ และเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในความร่วมมือของนิสิต การบริหาร

จัดการโรงเรียนการกุศลของวัด การถอดบทเรียนการบริหารการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  
  ๑๒.๕ ท าให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ . ที่

คณะฯ นี้ก าหนดให้มีขึ้นและได้น าเสนอ สกอ. เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
๗๐ 

๓.๒.๒ คณะสังคมศาสตร์ ขออนุมัติโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้าน
ขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 



 
๗๑ 

 
 



 
๗๒ 

 



 
๗๓ 
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๓.๓ สรุปผลการด าเนินโครงการ 
สรุปผลกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม  
ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผลดังนี้ 

ที ่ รายด้านที่ประเมิน 
ผลการประเมิน 

  S.D ระดับ 
๑ การวางแผนการด าเนินงาน ๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 
๒ รูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่

สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ (P+D+C+A) 

๔.๑๙ ๐.๓๕ ดี 

๓ กิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุน
สอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

๔.๒๐ ๐.๓๖ ดี 

๔ ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม ๔.๑๘ ๐.๓๙ ดี 

รวม (ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ๔.๑๘ ๐.๑๙ ดี 
 

จากตาราง แสดงว่า ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่
สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี   
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๘ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  นิสิตมีความคิดเห็นต่อโครงการนิสิตจิต
อาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่   
ตามเกณฑ์ มคอ. ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อยู่ในระดับดีทุกด้าน  โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกิจกรรมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการด าเนินงาน 
และรูปแบบและขั้นตอนของโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม ณ บ้านขุนสอง ต าบลยาง
เปียง อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  (P+D+C+A) มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๙  เท่ากัน  และน้อยที่สุดคือ 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย ๔.๑๓ 
 
๓.๔ สรุปงบประมาณด าเนินการ 

งบประมาณ 
 ก. รายรับ 
 งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) 
 ข. รายจ่าย 
 งบประมาณสนับสนุนจากคณะฯ/นิสิต/ประชาชนทั่วไป จ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองแสนบาทถ้วน) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดคีืนสู่สังคม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
๗๗ 

 
 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
๑. ชื่อโครงการ  : โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
๒. ชื่อหน่วยงาน : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๓. ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐาน สกอ. : องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
     องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตรการเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน  

๕. หลักการและเหตุผล 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการ

เรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๒๖ เป็นต้นมา ซึ่งทางคณะได้จัดการเรียนการ
สอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีความรับผิดชอบ  
มีคุณธรรม ท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้เป็นอย่างดี สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี อันสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าว คือ มีการผลิตบัณฑิตที่
เพียบพร้อมทั้งองค์ความรู้ ควบคู่กับคุณธรรม มีระบบกลไกการพัฒนาและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและพัฒนาสังคม มีระบบกลไกการส่งเสริมให้นิสิตได้บริการวิชาการสู่
สังคม เพ่ือพัฒนาจิตสาธารณะแก่นิสิต สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม ศิลปะวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ พร้อมกับมีระบบการบริหารจัดการคณะเพ่ือพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมสู่สังคมต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ดังกล่าวและเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และนโยบายของ
คณะฯ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้เพ่ือให้นิสิตที่ศึกษาคณะดังกล่าวนี้ได้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์ตรงในการศึกษามากยิ่งขึ้นหลังจากศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน  โดยคณะกรรมการ
บริหารโครงการเปิดสอนคณะฯได้พิจารณาให้จัดโครงการจัดกิจกรรมเสริมคณะศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนามหาวิทยาลัยสงฆ์กับสังคมไทย ทั้งนี้
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ความ
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เข้าใจ ในเรื่องการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการ
บริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา ซึ่งให้ความรู้การจัดการศึกษา การด าเนินโรงเรียนการกุศล และ
การพัฒนาหลักคุณธรรมในฐานะโรงเรียนวิถีพุทธ   ซึ่งเป็นบูรณราการการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา มาปรับใช้กับการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และผู้มีประสบการณ์ตรงที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็น
พันธกิจทีค่ณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จักได้ด าเนินการต่อไป   
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้จากนอกห้องเรียน และเสริมสร้างประสบการณ์
ความรู้ ความเข้าใจระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ 

๖.๒ เพ่ือเป็นการศึกษาดูงานนอกสถานที่ด้านการพัฒนาการการจัดการศึกษา การจัดการ
ศึกษาพระพุทธศาสนา และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่   

๖.๓ เพ่ือให้นิสิตคณะสังคมศาสตร์ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิต
ที่มีความเสียสละ เอ้ือเฟ้ือ และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ 

๖.๔ เพ่ือจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ มคอ.๒ ที่ก าหนดไว้ในคณะฯ นี้  

๗. ลักษณะโครงการ 
เป็นโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคมของคณะสังคมศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

๘. เป้าหมายผลผลิต  
๘.๑ เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการจัดการโดยใช้เทคนิค

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR) และการบริหาร
กิจการในพระพุทธศาสนา ได้มีความรู้ ทักษะ และมีประสบการณ์ตรงจากสถานที่จริง ซึ่งจะน าไปสู่
การประยุกต์ใช้ เพ่ือการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการตามคณะต่อไป 

๘.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ: นิสิตคณะสังคมศาสตร์จ านวน ๑๕๐ รูป/คน พร้อมด้วย
คณาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ และอาจารย์ประจ าคณะฯ นี้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา  

๘.๓ เป้าหมายเชิงเวลา : ระยะเวลาด าเนินการ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ รวมระยะเวลา
ทั้งสิ้น ๑ วัน  

๙. งบประมาณ :  
   ๙.๑ จ านวนงบประมาณ : ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

     ๙.๒ ที่มาของงบประมาณ    : งบประมาณสนับสนุนจากคณะสังคมศาสตร์  
     ๙.๓ การใช้จ่ายงบประมาณ :  ๑) ค่าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

  ๒) ค่าอาหาร 
  ๓) ค่าพาหนะ 
  ๔) ค่าติดต่อประสานงาน 
  ๕) ค่าสรุปเล่มโครงการ 
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  ๖) ค่าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้เป็นการใช้จ่ายระบบแบบถั่วเฉลี่ยตามเกณฑ์

ของมหาวิทยาลัย 
๑๐. ขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ 

กระบวนดารด าเนินการโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม โดยใช้กระบวนการ 
PDCA คือ 

๑๐.๑ การวางแผน (Plan) ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างคณาจารย์ประจ าคณะและ
นิสิต เพ่ือจัดท าโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม เพ่ือขออนุมัติคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตลอดถึงท าหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ การด าเนินงาน (DO) มีการปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ ภายใต้กรอบระยะเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  

๑๐.๓ สรุปและประเมินโครงการ (CHECK) โดยมีการประชุมสรุปโครงการ ปรากฏใน
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ 

๑๐.๔ น าผลสรุปและข้อเสนอแนะ (ACT) ไปด าเนินการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
ปรากฏในรายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ 

ตารางแผนปฏิบัติการโครางการ 

กระบวนการ กิจกรรมด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ (ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๓) 

สัปดาห์  
๑-๒ 

สัปดาห์  
๓-๔ 

สัปดาห์  
๕-๖ 

สัปดาห์  
๗-๘ 

สัปดาห์  
๙-๑๐ 

สัปดาห์ 
๑๑-๑๒ 

P ประชุมระดมความคิดเห็น
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

      

P จัดท าโครงการเสนอขอ
อนุมัตมิหาวิทยาลัย 

      

P จัดท าหนังสือไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      

D ด าเนินตามแผนโครงการที่
ก าหนด 

      

C สรุปและประเมินผล       
A รายงานต่อมหาวิทยาลัย       

 
๑๑. ตัวช้ีวัด 

๑๑.๑ ผลผลิต (Output) 
๑) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เพิ่มข้ึน

และมีผสานเชิงประจักษ์ 
๒) ร้อยละ ๘๐ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีพึงพอใจต่อ

โครงการฯ 
 



 
๘๐ 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์ เจ้าหน้าที ่และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงใน

การเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิคความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม  (CSR) และ
การบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 
 

๑๑.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
๑) คณาจารย์เขียนบทความวิชาการถอดบทเรียนจากการไปศึกษาดูงาน เจ้าหน้าที่ และ

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้จากประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการโดยใช้เทคนิค
ความรับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหารกิจการในพระพุทธศาสนา 

๒) การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๒.๑ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาคณะนี้ได้เรียนเสริมคณะสังคมศาสตร์ ในส่วนของการบริหาร

สถานศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
๑๒.๒ ท าให้นิสิตผู้ศึกษาคณะนี้ได้มีโอกาสศึกษาดูงาน การจัดการโดยใช้เทคนิคความ

รับผิดชอบขององค์การธุรกิจต่อสังคม (CSR)  และการบริหาร กิจการในพระพุทธศาสนา    
๑๒.๓ ท าให้นิสิตมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการศึกษา

ตามคณะนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๑๒.๔ นิสิตได้เรียนรู้ และเข้าใจจากประสบการณ์ตรงในความร่วมมือของนิสิต การบริหาร

จัดการโรงเรียนการกุศลของวัด การถอดบทเรียนการบริหารการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  
  ๑๒.๕ ท าให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ . ที่

คณะฯ นี้ก าหนดให้มีขึ้นและได้น าเสนอ สกอ. เพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว 
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ภาคผนวก ข 
ก าหนดการโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สงัคม 
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ก าหนดการ 

โครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
*********** 

 

วันพุธ ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 เวลา ๒๔.๐๐ น. พร้อมกันท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

 เวลา ๐๑.๐๐ น. รถบัสออกจากมหาวิทยาลัยฯ 

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า จังหวัดล าปาง 
เวลา ๑๐.๐๐ น. ศึกษาดูงานส านักปฏิบัติธรรมประจ าจังหวัดเชียงใหม่ วัด

พระธาตุศรีจอมทอง อ าเภอศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 

เวลา ๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางไปที่ว่าการอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางถึงที่ว่าการอ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 ต่อรถโฟวิลไปยังหมู่บ้านขุนสอง ต าบลยางเปียง อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง) 

เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึงหมู่บ้านยังสอง กางเต็นท์ส าหรับจ าวัด 

เวลา ๒๐.๐๐ น. ท าวัตรสวดมนต์เย็น/ชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม 

เวลา ๒๑.๐๐ น. เสร็จภารกิจ/จ าวัด 

วันศุกร์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๕.๐๐ น. ท าวัตรเช้า/เตรียมสิ่งของส าหรับแจกชาวบ้าน 

 เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า 



 
๘๓ 

 เวลา ๐๘.๐๐ น. กิจกรรม CSR  

 เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับจากบ้านขุนสอง ถึงที่ว่าการอ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลา ๑๘.๐๐ น. กราบสักการะ พระเทพสิงหวราจารย์, ดร. เจ้าอาวาสวัด
พระสิงห์ฯ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. พักวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ 
วันเสาร์ ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๕.๐๐ น. ท าวัตรเช้า 

 เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า 

เวลา ๐๘.๐๐ น. เดินทางไปสักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ 

 เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล 

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยฯ  

วันอาทิตย์ ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 เวลา ๐๕.๐๐ น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

************************ 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการนิสิตจิตอาสาท าความดีคืนสู่สังคม 
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๘๗ 

บัญชีรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 
นิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 

 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ลงช่ือ 

๖๑๐๑๕๐๓๐๒๘ Bounhom Keoboudsy เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๓๐๗๑ ส.ณ วีวัฒน์ ตั้งตรง รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๒ สามเณรธวัชชัย มาเกิด รัฐศาตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๓ สามเณรวายุ หร่อแก้ว รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๔ ส.ณ.วุฒิชัย จันทาธาตุ รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๕ นิติพล เอมะรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๖ สามเณรธนชิต รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๗ ส.ณ.เปรมชัย พงาตุนัด รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๘ สณ.เทียนชัย พรมพิลา รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๐๙ สามเณรอาทิตย์ บุตรศรี รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๐ ส.ณ.นรเศรษฐ์ อ้นมี รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๑ นาย สง่า สิงห์เสน นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๒ สามเณรประกิติภูมิ สุวรรณ ์ เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๓ นายธีรวัฒน ์ม่วงสาย นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๔ สามเณรปรวุฒิ ขันทิน รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๕ สามเณรอิงครัต ถุนาพรรณ์ นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๑๖ สามเณรณรงค์ฤทธิ์ ใจค า รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๐ พระมหากิติพัธ กิตฺติภทฺโท ค าสุข รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๑ พระสมัคร อติภทฺโท รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๓ สามเณรอลงกรณ์ พิทักษ์วงค์ นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๔ นาย รุ่งทิวา ทองอ่อน นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๕ พระสุภัทร์ คุณถทฺโท รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๗ Samanera Sangkhom Sengsouk เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๘ พระอภิศักดิ์. ปญฺญาวโร รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๒๙ พระยุทธนา ชยเมธี รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๓๐ พระ อภิสิทธิ์ โพธิ์ระหงษ์ สังคมสงเคราะห์   



 
๘๘ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ลงช่ือ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๓๙ วิภาวัลย ์วิรุณพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๐ พระ ธนรัตน์ คิดอ่าน นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๑ สามเณรวิริยะ ดีประเสริฐ รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๒ นาย สิรวิชญ์ สักคุณา สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๓ Phra KHAMTAI VONGSAVATH เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๔ Phra Thavatxai ZAMIE เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๕ นราธิป ศรีสุวรรณ์ รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๖ พระมหาธวัชชัย ธชธมฺมเมธี รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๔๙ พัลลภ มะลัยทอง สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๑ สามเณรศุภวิชย์ พงสุระ รัฐประศาสนศาตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๒ พระวิษณุ ปญฺญาวโร รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๓ สามเณร วีรพล ศรีวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๔ สามเณรพงษ์ถาวร ดวงแก้ว รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๕ นายศุภโชค ค าภิระ รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๖ ส.ณ.ยุทธภูม ิบัวระภา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   

๖๑๐๑๕๐๔๐๕๙ พระมหาอรรถพล โกมล นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๑ สามเณรภราดร วงค์ตีบ สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๒ สามเณร ชิตณรงค์ แพงศรี นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๓ พระกษิดิ์เดช (สิริวฑฺฒโก) เศรษฐศาสตร ์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๕ ส.ณ.อภิสิทธิ ์แสงเมือง รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๕ ส.ณ.อภิสิทธิ ์แสงเมือง รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๖ Samanera mitsaht Tuchandeth เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๗ สามเณร ชัยภัทร ข าจันทร์ นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๘ กิตติวัฒน์ จันทร์หัวนา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๖๙ สามเณรสมเกียรติ ค าบ่อ สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๐ พระวีรศักดิ์ อริญฺชโย รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๒ ส.ณ.วีระภูมิ นิยมวงษ์ รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๔ ส.ณ.จิรมิตร อุปทุม สังคมสงเคราะห์   



 
๘๙ 

รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ลงช่ือ 

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๕ นายเปรมปรี โชติกะนาวิน สังคมวิทยา   

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๖ สามเณรสุธินันท์ แก้วสุข รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๗ สามเณรเมธานนท์ สุขมั่น รัฐศ   

๖๑๐๑๕๐๔๐๗๘ Phramah Ley(Polin) Penh รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๐ VEN.SOTHEA RUN รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๑ พระอัษฎา โชติปุญฺโญ รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๔ น.ส.สุพัฒตรา ดวงสี รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๘ ส.ณ.ฉันทัช ปวนทา รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๘๙ พระมหาอภิสิทธิ์ พินิจ รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๑ พระมหาภูธิป อภิปุณฺโณ สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๒ พระ วรากร วรญาโณ เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๒ พระ วรากร วรญาโณ เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๓ ส.ณ มนตรี ใจปิง รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๕ Ven.KIMLENG NOB รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๗ พระวิวัฒน์ บัวศิร ิ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๐๙๙ ธันวา ประทุมวัน รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๐ พระมหาธนรัตน์ ธนรตโน รัฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๑ Ven. No sitthiphone เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๒ Lathsamee sybounhueang เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๒ Lathsamee sybounhueang เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๕ พระราชศักดิ์ จิรวฑฺฒโน รัฐประศาสนศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๖ สามเณรวัชรพล แสศิริ นิติศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๘ นายสุทธิพงษ์ อุบลบาน สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๘ นายสุทธิพงษ์ อุบลบาน สังคมสงเคราะห์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๐๙ Samanera tonh pathoumphanh เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๑๕๐๔๑๑๐ Samera Sengthien Jidthisane เศรษฐศาสตร์   

๖๑๐๔๕๐๑๐๖๑ สามเณร กรวิทย์ นายสู่ สาขา เศรษฐศาสตร์   

๖๒๐๑๔๐๔๐๓๔ พระพยับ สทฺธาโภ รัฐศาสตร์   
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