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แนะนำกลุ่มจิ ตอำสำนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน (ODOS VOLUNTEER)
หลักกำรและเหตุผลของกลุ่มจิ ตอำสำ
เนื่องจากในปัจจุบัน มีผ้ ูท่สี าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยทุนรัฐบาลตามโครงการ 1 อาเภอ
1 ทุน รุ่นที่ 1 - 4 แล้ วจานวนมากกว่า 2,000 ราย ซึ่งสาเร็จการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
กว่า 47 ประเทศทั่วโลก ถือเป็ นจานวนที่มากพอสมควรที่จะสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยกันพัฒนาและทา
คุณประโยชน์ตอบแทนประเทศชาติได้ ตามวัตถุประสงค์หนึ่งของโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน คือเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งเป็ นเยาวชนของประเทศ อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะยาว อีกทั้งยังได้ กลับไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้ วย
ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น สิ่งหนึ่งที่จะรวมตัวกันเพื่อทาประโยชน์แก่ประเทศได้ คือ การทา
กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือและพั ฒนาสังคม ซึ่งไม่เพี ยงแต่จะเป็ นการพั ฒนาสังคมแล้ ว ยังเป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ นักเรียนทุน ฯ ได้ มาพบปะพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ร่ วมกัน เพื่อเป็ นแนวคิด
และแรงจูงใจในการผลักดันให้ สามารถต่อยอดพัฒนาประเทศไทยให้ ก้าวหน้ าในอนาคตได้
ดังนั้น กลุ่มจิตอาสาจึงได้ นาเสนอและริเริ่มที่จะทากิจกรรมด้ วยการรวมกลุ่มของผู้ท่สี นใจ โดยตั้ง
ชื่ อ กลุ่ ม จิ ต อาสาว่ า “กลุ่ ม จิ ต อาสานั ก เรี ย นทุ น 1 อ าเภอ 1 ทุ น ” และใช้ ช่ื อ ภาษาอังกฤษว่ า “ODOS
VOLUNTEER” และสโลแกนคื อ “ODOS รวมใจสานสายใยคื น สู่สังคม” โดยเพื่ อ ให้ กิจกรรมมีค วาม
ทั่ว ถึ งและครอบคลุ ม มากขึ้ น กิ จ กรรมที่จ ะจั ด ขึ้ น จึ งมี ท้ังกิจ กรรมเกี่ ยวกั บ การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ด้ อ ยโอกาส
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การอนุ รักษ์และรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม การบูรณะซ่ อมแซม ฟื้ นฟู สร้ าง
สิ่งก่ อ สร้ า งในโรงเรี ย นและวั ด รวมไปถึ งการท าจิ ต อาสาด้ า นการเกษตร สัต ว์ เลี้ ยง ด้ า นสุข ภาพและ
สาธารณสุข ด้ านการศึกษาเรียนรู้และฝึ กอบรม ด้ านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆ ด้ วย
กลุ่มจิตอาสานี้ ต้ องการให้ ทุกคนทุ กกลุ่มมีส่วนร่ วมในกิจกรรมได้ จึงเปิ ดโอกาสให้ ไม่ ว่าใครก็
สามารถเข้ าร่ วมกิจ กรรมได้ โดยไม่ แ บ่ งแยกรุ่ น ไม่ แ บ่ งแยกประเทศที่ไปศึ ก ษา และนอกจากนี้ ยังเปิ ด
โอกาสให้ บุคคลทั่วไปที่สนใจอยากเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มจิตอาสา สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วย
เพื่ อหวังว่ าทุกคนจะได้ เข้ ามาร่ วมเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่ มจิตอาสา เป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้น และ
เป็ นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและนาพาประเทศไทยให้ น่าอยู่ ก้ าวไปข้ างหน้ าอย่างยั่งยืนและถาวร สืบไป

วัตถุประสงค์ของกลุ่มจิ ตอำสำ
1. เพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของวัตถุประสงค์และแนวคิดของโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน
2. เพื่อเป็ นการตอบแทนประเทศชาติและภาษีของประชาชนที่ให้ โอกาสในการศึกษาต่อทั้งในและ
ต่างประเทศจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อทากิจกรรมต่างๆ ผลักดันให้ สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ นึ
4. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกของนักเรียนทุนและผู้สนใจเข้ าร่วมกิจกรรม ให้ มีความเสียสละ บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ รู้จักการให้ และการทาความดี และมีจิตอาสาพัฒนาสังคมไทย
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนทุน มีสมั พันธไมตรีท่ดี ีต่อกัน และมีโอกาสได้ มาพบปะ
พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
6. เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกันระหว่างเพื่อนนักเรียนทุน ระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้ อง และบุคคลภายนอก
7. เพื่อให้ ผ้ ูคนรู้จักโครงการ 1 อาเภอ 1 ทุน มากขึ้น และผลักดันให้ เกิดโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต
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กิจกรรมทีผ่ ่ำนมำ
1. กิจกรรม “ทาความสะอาด (เก็บขยะ) หาดบางแสน” วันอาทิตย์ท่ี 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
ณ ชายหาดบางแสน ตาบลแสนสุข อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
(เก็บขยะตามพื้นที่รอบๆ ชายหาด และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน)
2. กิจ กรรม “ปลู ก ป่ าชายเลน คื น สมบู รณ์ สู่ผืน ป่ า เฉลิ มพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชิ นี (ใน
รั ชกาลที่ 9)” วั น อาทิตย์ ท่ี 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ศู น ย์ศึ กษาธรรมชาติกองทัพ บก
(บางปู) ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
(แนะนาศูนย์ฯ ลงมือปลูกต้ นโกงกางและแสมอย่างละ 135 ต้ น เก็บขยะรอบๆ ศูนย์ สรุปกิจกรรม)
3. กิจกรรม “มอบอุ ป กรณ์ ก ารเรี ยน มอบกาลั งใจให้ แก่เด็กๆ บ้ านนกขมิ้น ”วั นเสาร์ ท่ี 22 เดือน
กันยายน พ.ศ.2561 ณ มูลนิธบิ ้ านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
(เล่นกิจกรรมสันทนาการ สอนการบ้ าน มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน จิตอาสาทา
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน)
4. กิจกรรม “จิตอาสาสมุดเพื่อน้ อง ทาสมุดทามือจากกระดาษรีไซเคิล” วันอาทิตย์ท่ี 7 เดือนตุลาคม
พ.ศ.2561 ณ บ้ านจิตอาสา มูลนิธบิ ูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กทม.
(ทาสมุดจากกระดาษรีไซเคิล ตกแต่งหน้ าปก ให้ มูลนิธินาไปมอบแก่เด็กๆ ในชนบท จิตอาสามอง
ย้ อนกลับไปดูกจิ กรรมที่ทามาและแสดงความคิดเห็นร่วมกัน)
5. กิจ กรรม “ODOS & เด็กก าพร้ าสัม พั น ธ์ ครั้ งที่ 1” (จิ ตอาสาสมทบ จ.สตู ล) วั น อาทิตย์ท่ี 14
เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
(มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน เล่นเกม และทากิจกรรมร่วมกัน)
6. กิจ กรรม “สอนการบ้ า น อ่ านหนั งสือ ให้ น้ อ งๆ ผู้ พิ ก ารทางสายตาฟั ง ” วั น เสาร์ ท่ี 22 เดื อ น
ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนราช
วิถี แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กทม.
(สอนการบ้ านวิชาต่างๆ อ่านหนังสือเสียง ทาสื่อการเรียนการสอน พูดคุยให้ กาลังใจ บริจาคเงิน
ช่วยเหลือ และจิ ตอาสาทากิจกรรมเชื่อมความสัมพั น ธ์ กิจกรรมระดมความคิด สรุป ผลการทา
กิจกรรม)
7. กิจ กรรม “ปั่ น ปลู ก ปั้ น หา RC ท าผ้ า มั ด ย้ อ ม คื น สายน้า บางกะเจ้ า ” วั น อาทิ ต ย์ ท่ี 24 เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และตลาดนา้ บางนา้ ผึ้ง (บางกะเจ้ า) อาเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
(ปั้ น ลู ก EM บอล ย้ ายกล้ า ท าผ้ ามั ดย้ อ ม พู ด คุ ยเกี่ ยวกับ กิจ กรรม มอบเกียรติ บั ตร จิ ตอาสา
ร่วมกันกล่าวคาปณิธาน)
8. กิจกรรม “รดนา้ ดาหัววันสงกรานต์ เลี้ยงอาหารคนชรา (อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม)” วันอาทิตย์ท่ี
5 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ สถานสงเคราะห์ คนชราเฉลิ มราชกุ ม ารี (หลวงพ่ อเปิ่ นอุป ถัมภ์ )
อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
(กิจกรรมนันทนาการและพูดคุยกับผู้สูงอายุ รดน้าดาหัวผู้สูงอายุ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบสิ่งของ
บริจาค ศึกษาดูงานวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย และตลาดนา้ ดอนหวาย)
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9. กิจกรรม “ยิงเมล็ดพันธุ์พืช Seed Bomb และสร้ างฝายให้ ช้างได้ มีนา้ ใช้ ” วันเสาร์ท่ี 6 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่ าเขาน้าพุ ตาบลท่ากระดาน อาเภอศรี สวั สดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี
(กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ ทาฝายชะลอนา้ ยิงเมล็ดพันธ์พืช ศึกษาดูงานสะพานเหล็กข้ ามแม่นา้ แคว)

สถิติผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม

