
ความภูมิใจในการท างานด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 

 

อาจารย์ทัศนีย์  พุฒสา 

 

 ก่อนที่เราจะเข้ามาท างานชมรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ รับรู้ได้ภายในใจตัวเองว่าเป็นสิ่งที่เราชอบ  และโดย

นิสัยส่วนตัว ก็ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนอยู่แล้ว อะไรที่ท าเป็นประโชน์ต่อสังคม คนอ่ืน เราพร้อมที่จะท าตลอดเวลา

ดังนั้น เมื่อมารับหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมบ าเพ็ญประโยชน์ จึงมีความตั้งใจที่จะให้นักศึกษาของชมรมปฏิบัติ

ตนด้วยใจให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและผู้อื่นจริง ๆ  

 ค าอธิบายความหมายของ “ชมรมบ าเพ็ญประโยชน์” ของเรานั้น  ได้อธิบายให้สมาชิกรับทราบกันว่า เป็น

ชมรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ทั้งในรั้วมหาวิทยาลัยและภายนอก

มหาวิทยาลัย กิจกรรมจะมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคม และส่วนรวม และยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทักษะ

การเป็นผู้น า  และปลูกฝังจิตส านึกสาธารณะ พร้อมที่จะแนะน าและช่วยผู้อ่ืนอยู่เสมอ  แก่นักศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ 
 

 บ าเพ็ญประโยชน์  และจิตอาสา ไม่ใช่เรื่องท่ีต่างกัน   

 “บ าเพ็ญประโยชน์” คือ ช่วยเหลือรับใช้ท างานสร้างสรรค์การที่เป็นประโยชน์  บ าเพ็ญตนให้เป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  น าก าลังความรู้  ความสามารถ  ก าลังกายและก าลังทรัพย์  ออกไปช่วยเหลือผู้อ่ืนตามสมควร

แก่โอกาส  มีหลักธรรมที่ส าคัญอยู่ 2 ข้อ ประกอบด้วย การแบ่งปัน และการเสียสละ     

ส่วน “จิตอาสา”  คือจิตที่ไม่นิ่งดูดายต่อสังคม  หรือความทุกข์ยากของคนอ่ืน  และปรารถนาเข้าไปช่วย 

ไม่ใช่ด้วยการให้ทาน  ให้เงิน แต่ด้วยการสละเวลา สละแรงกายเข้าไปช่วย ด้วยจิตที่เป็นสุขได้ช่วยเหลือผู้อ่ืน  และ

มักจะเน้นว่า ไม่ใช่แค่ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาจิตใจของเราเองด้วย 

ดังนั้น  การท างานชมรมบ าเพ็ญประโยชน์  ในการตั้งชื่อโครงการจะน าค าว่า “จิตอาสา” เข้ามาใช้ และ

พยายามให้นักศึกษาได้คิดโครงการที่จะสร้างประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น  สังคมที่

เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา  โรงเรียน เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ได้รับงบประมาณน้อย  น้องนักเรียน

ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขาดอุปกรณ์การเรียน กิจกรรมที่ชมรมเข้าไปท า เช่น จัดหาสีไปทาสีอาคารเรียน เครื่องเล่น  

โต๊ะกินข้าวในโรงอาหาร น าของอุปกรณ์เครื่องใช้  อุปกรณ์การเรียนไปบริจาค จัดห้องเรียน ห้องสมุด            

สังคมผู้สูงอายุไปเยี่ยมเยียนพูดคุย เลี้ยงอาหาร มอบสื่งของเครื่องใช้  ร้องร าท าเพลงให้ผู้สูงอายุมีความสุข      



สังคมธรรมชาติป่าชายเลน  เรียนรู้การปลูกป่า และลงมือปลูกจริงเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้ชายฝั่ง สังคมผู้พิการ

ทางสายตา  บริจาคแว่นตาให้ผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  สิ่งของขนมแจกให้น้อง ๆ เข้าไปสอนการบ้าน  สังคมของ

ทหารที่ได้รับบาดเจ็บ จากการป้องกันประเทศ จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมพูดคุยและมอบสิ่งของเครื่องใช้  สังคมของ

หมาแมวจรจัด ที่มีผู้ใจบุญและมูลนิธิเลี้ยงดู  เราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลืออาหารสัตว์ ยารักษาโรค และ

อุปกรณ์เครื่องใช้ในการท าความสะอาดสถานที่ สังคมของเด็กก าพร้าที่ต้องการความรักความอบอุ่น ชมรมฯก็เข้า

ไปจัดสันทนาการ  เล่นเกมส์และมอบเสื้อผ้าเครื่องใช้  สังคมชุมชนที่ห่างไกล อยู่ในหุบเขาต้องเดินทางเข้าเมือง

เป็นระยะทางท่ีไกล ได้เข้าช่วยท าฝายชะลอน้ า สานสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน  เป็นต้น 

 

 บ าเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา  การเป็น “ผู้ให”้ เป็นความสุขแบบหนึ่งของชีวิต 

 จากการท ากิจกรรมโครงการเสร็จเรียบร้อย ได้พูดคุยกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เกือบทุกคนมี

ความรู้สึกคล้ายกันที่ว่า มีความสุขมากที่มีโอกาสได้ท าประโยชน์ต่อสังคมและผู้อ่ืน  ไม่เคยมีโอกาสที่จะท ากิจกรรม

แบบนี้มากนัก  ท าให้รู้ว่ามีคนอีกมากที่ด้อยโอกาสกว่าเรา บางครั้งกิจกรรมที่ท าให้นั้น สถานที่พัก จะล าบากแต่ก็มี

ความสุขที่เป็นผู้ให้ ที่ส าคัญนักศึกษาได้จิตส านึกท่ีจะช่วยเหลือผู้อ่ืน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสียสละก าลังกาย

ก าลังทรัพย์ด้วยความเต็มใจ 

 ถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีก  การให้ของเราให้เพียงนิดเดียว แต่สิ่งที่เราได้กลับมามากมายมหาศาล เราออกไป

ค่ายต่างจังหวัด ท าให้เราได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน  เปิดโลกทัศน์และแง่มุมใหม่ ๆ ทุกชีวิตและสังคมที่พบเจอ

ไม่ว่าชาวบ้าน ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน  เด็กก าพร้า ทุกคนเป็นครู  เป็นประสบการณ์ของเราทั้งสิ้น  และการที่เราท า

จิตอาสา บ าเพ็ญประโยชน์ จะสอนให้เราอ่อนน้อมถ่อมตน ทั้งที่เราอยู่ในฐานะผู้ให้ แต่เราก็ต้องขอบคุณคนที่เรา

ช่วยเหลือ เพราะเขาเปิดโอกาสให้เราได้รู้จักความสุขที่เกิดจากการให้ 

 

 

    ------------------------------------------------------------- 

  



โครงการจิตอาสาปันยิ้มผุ้สูงวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านนครปฐม จ.นครปฐม 



โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อน้อง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6  จ.อ่างทอง 



โครงการสานสัมพันธ์ชาวบ าเพ็ญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมใจท าดี 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  หมู่บ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียง จ.น่าน 



โครงการสานสัมพันธ์ชาวบ าเพ็ญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมใจท าดี 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  หมู่บ้านดงป่าสัก อ.ภูเพียง จ.น่าน 



โครงการอาสาสร้างสุขแก่ผู้พิการทางสายตา 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 



โครงการจิตอาสาคืนลมหายใจให้ชายฝั่ง 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม มหาชัยฝั่งตะวันออก จ.สมุทรสาคร 



โครงการ 9 ท าดีเพื่อพ่อหลวง “ช่วยเหลือโรงเรียนน้อง” 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน  อ.เมือง  จ.ตาก 



โครงการจิตอาสาส่งก าลังใจให้พี่ทหาร 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ตึก มวก.5 



กิจกรรม/โครงการ ของสายงานกิจการนักศึกษา 

พิธีประสาทปริญญาบัตร 



กิจกรรม/โครงการ ของสายงานกิจการนักศึกษา 

การแข่งขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกุฎ 

กิจกรรมท าบุญตกับาตรวนัขึน้ปีใหม่ 



กิจกรรม/โครงการ ของสายงานกิจการนักศึกษา 

กิจกรรมวัฒนธรรมไทยจีน 

ค่ายประกวดนักศกึาษานพรัตน์ทองค า 



กิจกรรม/โครงการ ของสายงานกิจการนักศึกษา 

รางวัลของชมรมบ าเพญ็ประโยชน ์





โครงการจิตอาสาจากใจถึงใจ...เพื่อพี่ทหาร 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ณ  โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ตึก มวก.5 



โครงการจิตอาสาคาราวานปลูกป่าเพิ่มโลกสีเขียว 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ณ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ 



โครงการจิตอาสาส่งสุขผู้สูงวัย 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ณ  บ้านพักคนชราหญิง มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ จ.ปทุมธานี 



โครงการจิตอาสาปันยิ้ม...สู่น้อง 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ณ  โรงเรียนบ้านรางพยอม อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 



โครงการสานสัมพันธ์ชาวบ าเพ็ญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมใจท าดี 

ประจ าปีการศึกษา 2558 

ณ  ฤทธิมาศรีชุมแสงริเวอร์ไซด์รีสอร์ท และโรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี 


