


โครงการกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีการศึกษา  2548

1. ชื่อโครงการ	ค่ายวลัยลักษณ์สัมผัสชนบท  ครั้งที่ 4
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. หัวหน้าโครงการ
	นายวัฒนานันท์	สมนึก	46112215 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4. ที่ปรึกษาโครงการ
	1.ดร.โอภาส  ตันติฐากูร  อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
	2.อ.อรอนงค์  ทิพย์พิมล  อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
	1.นางสาวสุจารีย์     ราชประดิษฐ์ 46106555   สำนักวิชาการจัดการ
	2.นางสาวอัจฉรา     ทองนาค        46101440   สำนักวิชาการจัดการ
	3.นางสาวรุสณี         หวันเด็น       46104345   สำนักวิชาการจัดการ
	4.นายสำเร็จ             รัตนอรุณ       46105417   สำนักวิชาการจัดการ
	5.นางสาวอุรารัตน์   สุวรรณศิลป์	  46104615   สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
	6.นายปริญญา         ประเสริฐ        46111837   สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
	7.นายรรรณะชิต        วงศ์หงษ์	46105847   สำนักวิชาการจัดการ
	8.นางสาวนรารักษ์  กำมะหยี่          46104188  สำนักวิชาการจัดการ
6. ระยะเวลาที่ปฏิบัติโครงการ
	-   เตรียมการ	        10  มกราคม – 2  เมษายน  2548
	-   ดำเนินการ	        2-10  เมษายน  2548
	-   สรุปประเมินผล     29  เมษายน  2548

7. สถานที่ปฏิบัติโครงการ
	เกาะพระทอง   อ.คุระบุรี   จ.พังงา    
8. ประเภทโครงการ
	ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ 


9. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
	นักศึกษา                                     67  คน
	อาจารย์			             2  คน
	บุคลากร		              1 คน
	รวม                                            70  คน

10. หลักการและเหตุผล
	เนื่องจากชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำกิจกรรมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ มาโดยตลอดทุกภาคการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็คือ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การทำงานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งนำวิชาความรู้ที่ได้ศึกษามาไปใช้ปฏิบัติจริง  และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม  อีกทั้งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านในชนบท  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนได้สานต่อกิจกรรมที่นักศึกษาได้วางแนวทางไว้ให้  จะได้พัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าต่อไป  ซึ่งกิจกรรมที่ได้ดำเนินผ่านมาทั้งหมด  ได้รับความร่วมมือที่ดีจากนักเรียน  ชาวบ้าน  และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี  ซึ่งได้รับผลที่น่าพอใจและประสบความสำเร็จมาโดยตลอด  และการออกค่ายอาสาพัฒนาในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะพิเศษไปกว่าการออกค่ายในครั้งก่อนๆ คือเราจะไปช่วยเหลือในด้านต่างๆกับผู้ประสบภัย คลื่นสึนามิ  เช่น  ด้านการฟื้นฟูสภาพจิตใจ  ด้านการเรียนการสอนแก่เด็กๆ
	ทางชมรมอาสาพัฒนาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  จึงได้จัดให้มีโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์โดยใช้ชื่อโครงการว่า “ค่ายวลัยลักษณ์สัมผัสชนบท  ครั้งที่ 4” ซึ่งจะดำเนินงานในช่วงปิดภาคเรียนที่ 3 หลังจากการสำรวจพื้นที่ในการออกค่ายเมื่อ วันที่ 8 มกราคม  2548  ทางคณะกรรมการชมรมอาสาพัฒนาฯ  ได้ลงความเห็นว่า  พื้นที่เกาะพระทอง    อ.คุระบุรี    จ.พังงา  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการออกค่ายอาสาพัฒนาในครั้งนี้  จากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ  คลื่นยักษ์ สึนามิ   ได้สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่และชาวบ้านเกาะพระทองอย่างหนัก
อีกทั้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆยังเข้าไม่ทั่วถึง  ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่กับบ้านพักชั่วคราวที่ทำด้วยสังกะสีทั้งหลัง  ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านค่อนข้างสับสน  ไม่มีเงินทองใช้จ่าย  ไม่มีงานทำ    รวมทั้งได้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติและประการณ์อันหลากหลายของท้องถิ่นแห่งนี้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อนักศึกษาในการนำไปพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

11. วัตถุประสงค์โครงการ
	1.เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาของกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนประยุกต์วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เป็นประโยชน์
	2.เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  ปลูกจิตสำนึกในการเสียสละ  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่สังคม



	3.ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ สึนามิ 
	4.เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาแนวความคิดในการทำกิจกรรมต่อสังคมอย่างเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์  เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	5. เพื่อเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตและการประกอบาชีพ  ตลอดจนการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
	6.เพื่อทำกิจกรรมในการสอนให้เกิดการเรียนรู้  เพื่อจุดประกายความคิดให้กับเยาวชนให้มีจิตสำนึกทางชุมชน  เมื่อเด็กโตขึ้นจะได้พัฒนาชุมชนของตนต่อไป
	7. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก
12. ลักษณะของกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
	12.1 การสำรวจ  วิเคราะห์และเก็บข้อมูลพื้นที่ในการอกกค่าย  ในวันที่   8 มกราคม  2548  คณะกรรมการชมรม  ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่เกาะพระทอง  พบว่าพื้นที่เกาะพระทอง  จังหวัดพังงา  ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากคลื่นยักษ์ สึนามิ  ชาวบ้านเดือดร้อนกำลังต้องการความช่วยเหลือ  ทางชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การออกค่ายในครั้งนี้     
	  12.2โครงงานและแผนงานตามสภาพหมู่บ้าน
		1.โครงงานก่อสร้าง
			-สร้างห้องสมุด ขนาด  3 x 4  เมตร
		2.โครงงานด้านการศึกษา
			- ส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่ให้แก่นักเรียน
			- การทำสื่อการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียน
			-ปูพื้นฐานและทักษะความรู้ด้านต่างๆให้แก่นักเรียน
			- กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชน
		3.โครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
			-กิจกรรมเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
			-เรียนรู้การจัดการทรัพยากรในชุมชน
			- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
		4.โครงงานเรียนรู้และสัมพันธ์ชุมชน
			- เรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมง จากการทำประมงพื้นบ้าน และเรียนรู้การ				   ประกอบอาชีพของหมู่บ้าน
			- โครงการสำนึกรักบ้านเกิด  ส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักพัฒนาชุมชนของ			   ตนเอง
			- แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระห่างชาวบ้านกับนักศึกษา
		




		5. โครงงานวิชาการ
			- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้านกับนักศึกษา
			- เวทีเสวนา และกิจกรรมนักศึกษา
		6.โครงงานเกษตร
			-ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัว
			-โครงการสร้างแปลงผักให้ชุมชน จำนวน 4 แปลง
			-กิจกรรมแนะแนวการปลูกผักให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ
13.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
	1. นักศึกษาได้รู้กระบวนการวิเคราะห์  แก้ปัญหา  และการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งได้ประยุกต์ใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์
	2. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน  นักศึกษา  และชาวบ้าน
	3.  พื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์ สึนามิ  ได้รับการฟื้นฟู  ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ทั้งด้านจิตใจและการใช้ชีวิตประจำวัน
	4. นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคม  และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
	5. นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาแนวคิดการทำกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์  เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
	6. นักศึกษาได้สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด  มีทัศนคติและความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านและหน่วยงานภายนอก
	7. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป
14. งบประมาณ
	14.1 ค่าวัสดุก่อสร้าง  (งบประมาณส่วนกิจกรรมนักศึกษา)
	
ลำดับที่
รายการ
ราคาต่อหน่วย(บาท)
จำนวน
รวม(บาท)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ปูนซีเมนต์
หิน
เหล็กเส้น 6 มม.
ทรายหยาบ
สีทากำแพง
ลวดผูกเหล็ก
อิฐบล๊อก
ไม้แบบ
เหล็กเส้น 9 มม.
ตะปู
กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50*1.20 ม.
คลอบมุงกระเบื้องลอนคู่
ขอยึดกระเบื้องสลักเกลียว
สีน้ำมัน
ทินเนอร์
ไม้คานขนาด 1.5*3 นิ้ว
ชุดวงกบบานประตูไม้เนื้อแข็งขนาด
0.7*1.80 ม.
ชุดวงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็งขนาด
0.5*0.8 ม. 3  ช่อง
เสาสำเร็จรูปเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.15 *0.15*3.00 ม.
ไม้กระดานอัด
ผ้าสำหรับเขียนป้าย
สีเขียนป้าย
โปสเตอร์
กระดาษสี
กาวกระป๋องใหญ่
สีเมจิก
เทปกาวสองหน้า
ดินสอ
ปากกา
กระดาษ A 4
เมล็ดพันธุ์พืช

120
389
38
214
550
320
5
200
73
25
44
37
1.50
380
230
200
1,000

1,000

300

400
25
150
15
5
85
25
35
25
198
105
50
45 กระสอบ
2  ลบ.ม.
18  เส้น
3 ลบ.ม.
4  ถัง
5  ม้วน
530  ก้อน
 2 ตารางเมตร
15 เส้น
12 กก.
100 แผ่น
20 แผ่น
130 ตัว
1 แกลลอน
2 แกลลอน
60  เมตร
2 ชุด

2 ชุด

6 ท่อน

4 แผ่น
30เมตร
4 กระป๋อง
12 แผ่น
30 แผ่น
2 กระป๋อง
10 กล่อง
6 ม้วน
20 กล่อง
4 กล่อง
6 รีม
6 กระป๋อง

5,400 
778
684
642
2,200
1,600
2,650
400
1,095
300
4,400
740
195
380
460
12,000
2,000

2,000

1,800

1,600
750
600
180
150
170
250
210
500
792
630
300



รวม


45,856


	
14.2 ค่าอาหาร  (งบประมาณสภานักศึกษา)
	14.2.1    ค่าอาหาร   20บาท/คน/มื้อ
		  ค่าอาหารชุดเตรียมค่าย	15คน/2วัน		1,800     บาท
		  ค่าอาหารชาวค่าย             70คน/9วัน		37,800  บาท
					รวม			39,600    บาท






14.3 ค่ายานพาหนะ  (งบประมาณส่วนกิจกรรมนักศึกษา)
ค่าเดินทางชุดเตรียมค่าย
              ค่าน้ำมันรถตู้  1  คันไป- กลับ 2.2 บาท/หน่วยx 350  กม.             1,540     บาท
	ค่าตอบแทนพนักงานขับรถตู้				          200     บาท
    	ค่าน้ำมันรถกระบะ 1 คัน   ไป- กลับ 1.8 บาท/หน่วยx350 กม.      1,260    บาท
	ค่าตอบแทนพนักงานขับรถกระบะ 200/วัน จำนวน 11วัน	       2,200     บาท
		ค่าเหมาจ่ายรถบัส ไป-กลับ				       8,000     บาท
						รวม 			     10,000    บาท
		สำรองจ่าย 5 %  รวม	500    บาท
				                            รวมทั้งสิ้น                             13,200    บาท
		รวมค่าใช้จ่ายทั้งโครงการรวม                                                       98,656   บาท
( ถั่วเฉลี่ยทุกรายการ)
	


ลงชื่อ.......................................			            ลงชื่อ............................................
         (                                 )				         (                                      )
            หัวหน้าโครงการ					              ที่ปรึกษาโครงการ



15.ความเห็นนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
							
               						      ลงชื่อ............................................
	   (                                        )
                                                                                                    ตำแหน่ง...........................................
	                   ......../......../........








16.ความเห็นประธานสภานักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                         
	  ลงชื่อ........................................
		(                                    )
                                                                                                   ตำแหน่ง....................................
                                                                                                                     ......../......./........                
18.ความเห็นของงานกิจกรรมนักศึกษา
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                               ลงชื่อ..............................................
(                                       )ตำแหน่ง..............................................
		               ......../......./.......

18.ความเห็นของส่วนกิจการนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

							ลงชื่อ................................................
								(                                      )
							ตำแหน่ง..........................................
						                                 ......../......./.......







19.ความเห็นของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                               ลงชื่อ..............................................
(                                       )ตำแหน่ง..............................................
								          ......./....../.......





