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กจิกรรมจิตอาสา : “กต.ร่วมใจทาํความด”ี โดยกลุ่ม Baby marketing 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป อ.รัชนี หาญถาวรชัยกจิ  



กจิกรรมจิตอาสา : “กต.ร่วมใจทาํความด”ี โดยกลุ่ม Baby marketing 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป อ.รัชนี หาญถาวรชัยกจิ  



กิจกรรมจิตอาสา : รักโลก ดว้ยมือเรา 

 ประกอบรายวชิาจิตวทิยาทัว่ไป อ รัชนี หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : รักโลก ดว้ยมือเรา 

 ประกอบรายวชิาจิตวทิยาทัว่ไป อ รัชนี หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวยัในกลุ่มของผูท่ี้มี

ปัญหาสุขภาพ  ความดนั  ไขมนั  ขอ้เข่าเส่ือม 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป  อ. รัชนี   หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งวยัในกลุ่มของผูท่ี้มี

ปัญหาสุขภาพ  ความดนั  ไขมนั  ขอ้เข่าเส่ือม 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป  อ. รัชนี   หาญถาวรชยักิจ 



¡Ô¨¡ÃÃÁ : Playground for kids 
»ÃÐ¡ÍºÃÒÂÇÔªÒ ¨ÔµÇÔ·ÂÒ  
Í.ÃÑª¹Õ ËÒÞ¶ÒÇÃªÑÂ¡Ô¨ 
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กิจกรรมจิตอาสา : นนัทนาการนอ้ง โดยกลุ่มmarketing 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป อ.รัชนี   หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : นนัทนาการนอ้ง โดยกลุ่มmarketing 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป อ.รัชนี   หาญถาวรชยักิจ 



กจิกรรมจิตอาสา :  ปันนํา้ใจแก่เพือ่นรักแสนรู้  โดยกลุ่ม Miyabi 

        ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป  อ.รัชนี  หาญถาวรชัยกจิ   
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กจิกรรมจติอาสา : สอนภาษาองักฤษ มูลนิธิรักลูก 

ประกอบรายวชิา จติวทิยาทัว่ไป อ.รัชนี หาญถาวรชัยกจิ 
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       กจิกรรมจิตอาสา : เยาวชนจิตอาสา พฒันาวดั 

              ประกอบรายวิชา จิตวิทยาทัว่ไป อ.รัชนี  หาญถาวรชยักจิ 



       กจิกรรมจิตอาสา : เยาวชนจิตอาสา พฒันาวดั 

              ประกอบรายวิชา จิตวิทยาทัว่ไป อ.รัชนี  หาญถาวรชยักจิ 



กจิกรรมจิตอาสาซ่อมแซมกลอนประตูหน้าต่างและปรับปรุงสุขา 

โรงเรียนวดัดอนยายหอม โดยกลุ่มไข่ต้ม  

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป อาจารย์รัชนี หาญถาวรชัยกจิ 



กจิกรรมจิตอาสาซ่อมแซมกลอนประตูหน้าต่างและปรับปรุงสุขา 
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ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป อาจารย์รัชนี หาญถาวรชัยกจิ 







กจิกรรมจติอาสา : มูลนธิเิดก็บา้นสานรกั 

ประกอบรายวชิา จติวทิยาท ัว่ไป  อ.รชัน ี หาญถาวรชยักจิ 
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ประกอบรายวชิา จติวทิยาท ัว่ไป  อ.รชัน ี หาญถาวรชยักจิ  



กจกรรมจตอาสา : พชวยนอง  

โดยกลุ่ม น้อยนิดเพือ่ชีวติสดใส 

ประกอบรายวชิา จติวทิยาทัว่ไป อ.รัชนี 

หาญถาวรชัยกจิ 

 

 



    

โดยกลุ่ม น้อยนิดเพือ่ชีวติสดใส 

ประกอบรายวชิา จติวทิยาทัว่ไป  อ.รัชนี 

หาญถาวรชัยกจิ 

 

 



กจิกรรมจิตอาสา : นํา้ใจนี.้...เพือ่น้อง 

ประกอบรายวชิา  จิตวทิยาทัว่ไป   อ.รัชนี   หาญถาวรชัยกจิ 



กจิกรรมจิตอาสา : นํา้ใจนี.้.....เพือ่น้อง 
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กจิกรรมจิตอาสา: สละแรงกายช่วยงานบุญและทาํความสะอาดวดั   

                                     โดยกลุ่มพฒันา  

        ประกอบรายวชิา  จิตวทิยาทัว่ไป   อ.รัชนี  หาญถาวรชัยกจิ 
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        ประกอบรายวชิา  จิตวทิยาทัว่ไป   อ.รัชนี  หาญถาวรชัยกจิ 





 

กิจกรรมจิตอาสา  :  เพื่อนอ้งผูย้ากไร้  

ประกอบรายวชิา 500201 จิตวทิยาทัว่ไป  อ.รัชนี  หาญถาวรชยักิจ 

 



 

กิจกรรมจิตอาสา  : เพื่อนอ้งผูย้ากไร้  

ประกอบรายวชิา 500201 จิตวทิยาทัว่ไป  อ.รัชนี  หาญถาวรชยักิจ 

 



กิจกรรมจิตอาสา : ปันรักใหค้นชรา โดยกลุ่มสะอึก 

ประกอบรายวชิา จิตวยิาทัว่ไป อ.รัชนี หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : ปันรักใหค้นชรา โดยกลุ่มสะอึก 

ประกอบรายวชิา จิตวยิาทัว่ไป อ.รัชนี หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : ขดัวดัเกลาจิตใจ โดยกลุ่มสามคัคีธรรม 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป  อ.รัชนี หาญถาวรชยักิจ 



กิจกรรมจิตอาสา : ขดัวดัเกลาจิตใจ โดยกลุ่มสามคัคีธรรม 

ประกอบรายวชิา จิตวทิยาทัว่ไป  อ.รัชนี หาญถาวรชยักิจ 
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