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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-1-

คานา
รายงานผลการดาเนิ น โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่ สั งคม ได้รับ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
(เงิน แผ่ น ดิน ) การบริ การวิช าการแก่ สั งคมประจาปีงบประมาณ 2562 โดยศูนย์วิ ทยพัฒ นา มสธ.อุ ดรธานี
ได้ดาเนิ น โครงการดังกล่ าวเรี ย บร้ อยแล้ ว เมื่ อวัน ที่ 29 มีน าคม 2562 ณ สถานพินิจ คุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เมื่อโครงการดังกล่าวดาเนินการเสร็จสิ้น
ได้ประเมินผลของโครงการเพื่อนาผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
5 เมษายน 2562
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
เยาวชนนั บว่าเป็น พลั งอันส าคัญที่จะสามารถช่ว ยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมี
คุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ที่มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งชุมชนตลอดไป ประเทศชาติย่อมมีการพัฒนาไปในทิศทางทีดีอย่างแน่นอน มีเยาวชน
จานวนไม่น้อยที่หลงผิดและเลือกเดินทางผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกชักนาจากผู้ไม่หวังดี โดยใช้ช่องโหว่ ทาง
กฎหมายแสวงประโยชน์จากเยาวชนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการหลงผิดทางด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการ
ค้าประเวณี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้เยาวชนเหล่านั้นต้องจบลงด้วยการดาเนินคดีทางกฎหมาย และทาให้เยาวชน
เหล่านั้นยากที่จะกลับเข้ามาสู่สังคมได้อย่างปกติ สถานพินิจเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดาเนินคดีทางด้านกฎหมายแก่
เยาวชนผู้หลงผิด ดังนั้นการให้การศึกษา การให้กาลังใจการหนุนใจและการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิด
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เหล่านี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะนาเยาวชนเหล่านี้กลับคืนมาสู่สังคมได้อย่างสง่า
งาม ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนเหล่ า นี้ ไ ด้ นั้ น วิ ท ยากรทุ ก ท่ า นจ าเป็ น ต้ อ งมี ศั ก ยภาพทั้ ง ด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ในการชักจูง สั่งสอน โน้มน้าว และเข้าใจเยาวชน
จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 2 ตุลาคม 2561 พบว่ายอดสะสมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทั้งหมดมีจานวน 14,945 คน โดยในจังหวัดอุดรธานี เป็นเยาวชนชายจานวน
314 คน เยาวชนหญิงจานวน 30 คน รวมจานวน 344 คน นับว่าเป็นจานวนที่มากติดอันดับ 10 ของประเทศ
http://www2.djop.go.th/warroom2/showcm.php?year=2018

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ตระหนักถึงการที่จะเป็นส่ว นหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตจากบุคคลที่เคยก้าวพลาด และมองเห็นความสาคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมบาบัด แก้ไข ฟื้น ฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองแด็กและเยาวชนกลั บคืนสู่สั งคม พัฒนา
เยาวชนให้เกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย คิดกว้าง มองไกลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดี
และเป็นคนดีของสังคมได้ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด จึงกาหนดจัดโครงการ
การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์
1. สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า
2. เยาวชนเข้าใจถึงความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
2. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 150 คน
กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผู้รว่ มโครงการเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีภูมิลาเนาอยู่ใน
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู เลย จานวน 264 คน เจ้าหน้าที่ วิทยากรและผู้สังเกตการณ์ 17
คน รวมจานวน 281 คน
ผลการประเมินจากแบบประเมินโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 264 ชุด
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป
1. เพศ
หญิง
ชาย
2.อายุ
15-16 ปี
17-18 ปี
3.สถานภาพ
เยาวชน

จานวน
27
237
จานวน
111
153
จานวน
264
จานวน
264
จานวน
264

4. การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
5.ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด
จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี

ร้อยละ
10.22
89.77
ร้อยละ
42.04
57.95
ร้อยละ
100
ระดับ
100
ร้อยละ
100

จากตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศชายร้อยละ 89.77 เพศหญิงร้อยละ 10.22
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุระหว่าง 15-16 ปี ร้อยละ 42.04 อายุ 17-18 ปี ร้อยละ 57.95
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นเยาวชน ร้อยละ 100
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 100
ตารางที่ 2 แสดงจานวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 264 ชุด)
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ
กระบวนการให้บริการ
6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯมสธ.อุดรธานี

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

65.05
64.05
73.70
84.70
83.70

28.30
28.30
27.30
12.41
11.41

6.65
7.65
00.00
2.89
4.89

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
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7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการเข้าร่วมโครงการ

กระบวนการฝึกอบรม
7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย/ตอบคาถาม
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารประกอบ
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

74.70
68.64
74.64
73.65
69.70

21.41
26.77
21.89
23.05
25.00

3.89
4.59
3.47
1.30
5.30

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00

8.ความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ
ความรู้
8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี ก่อน เข้าร่วมโครงการ
8.1.1 การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
8.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
8.1.3 การเห็นคุณค่าของตนเองและบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
8.1.4 การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
8.1.5 การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
8.1.6 กิจกรรมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสู่สังคม
8.1.7 กิจกรรมสันทนการและวอคแรลลี่
8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลัง เข้าร่วมโครงการ
8.2.1 การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
8.2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
8.2.3 การเห็นคุณค่าของตนเองและบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
8.2.4 การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
8.2.5 การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
8.2.6 กิจกรรมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสู่สังคม
8.2.7 กิจกรรมสันทนการและวอคแรลลี่
9.ท่านสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม

ระดับความรู้
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

10.36
15.36
25.36
24.36
12.36
15.36
10.36

12.00
10.00
10.00
10.00
10.00
14.00
10.00

29.14
39.14
29.14
32.14
32.14
29.14
29.14

28.50
25.50
25.50
23.50
25.50
25.50
30.50

20.00
10.00
10.00
10.00
20.00
16.00
20.00

74.23
62.29
75.70
77.7.
61.29
65.70
79.70
70.55
67.21

21.71
33.82
19.30
18.30
33.82
30.30
16.30
30.05
29.59

4.06
3.89
5.00
4.00
4.89
4.00
4.00
2.40
3.20

00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
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ความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น
รายการ
ความเหมาะสมของกระบวนการให้บริการ
- ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม
- การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
- ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
- ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
- การให้บริการของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
รายการ
ความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรม
- ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม
- ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
- ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย/ตอบคาถาม
- การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ความรู้
- การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
- การสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
- การเห็นคุณค่าของตนเองและบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
- การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
- การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
- กิจกรรมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสู่สังคม
- กิจกรรมสันทนการและวอคแรลลี่
ความรู้และเนื้อหาสาระที่มี ก่อน เข้าร่วมโครงการ
ความรู้และเนื้อหาสาระที่มี หลัง เข้าร่วมโครงการ
ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม
การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ
ร้อยละ

95.58
93.35
92.35
100
97.11
95.11
ร้อยละ
ร้อยละ 95.63
96.11
93.35
94.70
96.53
95.11
ร้อยละ 95.73
95.94
96.11
95.00
96.00
95.11
96.00
96.00
ร้อยละ 37.48
ร้อยละ 94.93
ร้อยละ 96.80
ร้อยละ 97.60

11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่
ควร เพราะเป็นกิจกรรมดีมาก เพราะได้รับฟังแนวคิดดีๆ ได้แสดงออก ได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม หัวเราะ
ผ่อนคลาย
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1.ต้องการได้รับแนวทางแก้ไขสิ่งที่พลาดเหล่านั้นจนกระทั่งประสบความสาเร็จ จากบุคคลที่เคยก้าวพลาด
มาก่อน และสามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้
2. ต้องการได้รับความรู้เพื่อนาไปแก้ไข พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
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13. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. ต้องการได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน
2. ต้องการกาลังใจ ความเข้าใจ พร้อมที่จะไปใช้ในการดารงชีวิตในอนาคต
3. นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาต่อ
14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น
1. ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสารประโยชน์ ได้เปิดโลกกว้าง มีความสุข
2. วิทยากรให้ความรู้/แนะนาข้อมูลชัดเจน
3. สนุกกับกิจกรรม ไม่เบื่อ ได้เจรจา พูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
4. ได้ทราบข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปผลความคิดเห็นตัวชี้วัด โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1.เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ
3.เชิงเวลา :
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4.เชิงต้นทุน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน

คน

150

281

ร้อยละ

86.00

95.58

ร้อยละ
บาท

100
88,930.-

100
88,930.-

ร้อยละ

84.00

97.60

ร้อยละ

86.00

96.80

สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
(แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1.1 ค่าตอบแทน……………….14,100 บาท
1.2 ค่าใช้สอย…………………..47,430 บาท
1.3 ค่าวัสดุ………………………27,400 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้จริง… 88,930.-บาท (แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน )
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สรุปผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
โครงการการศึ ก ษาน าพาพลเมื อ งสู่ สั ง คม เป็ น กิ จ กรรมที่ เ ปิ ด โอกาสให้ เ ยาวชนทุ ก คนที่ ก้ า วพลาด
ได้แสดงออก ได้แสดงความคิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้ได้รับจากบุคคลที่เคยก้าวพลาดมาก่อน นาไปเป็น
แนวทางแก้ไขสิ่งที่พลาดเหล่านั้นจนกระทั่งประสบความสาเร็จ ทากิจกรรมใหม่ๆได้รับความรู้และนาไปใช้ประโยชน์
ได้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีความสุขและได้รอยยิ้มจากทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง มีสารประโยชน์
มีความสุข สนุกกับกิจกรรม ไม่เบื่อ ได้เรียนรู้ทักษะด้านการเป็นผู้ นาที่ดี เพื่อนาไปแก้ไขในสิ่งที่ก้าวพลาด นาไป
พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ได้รู้จักระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้
ตลอดเวลาเมื่อมีความพร้อม ได้รับกาลังใจ ความเข้าใจ สามารถไปใช้ในการดารงชีวิตในอนาคต โครงการดีมากควร
จัดทุกปี
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี
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ภาคผนวก

- 10 -

ภาคผนวก ก :
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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สรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
(กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
1.ความสาคัญของโครงการ
เยาวชนนั บว่าเป็น พลั งอันส าคัญที่จะสามารถช่ว ยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี
คุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ที่มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามแบบอย่างวั ฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งชุมชนตลอดไป ประเทศชาติย่อมมีการพัฒนาไปในทิศทางทีดีอย่างแน่นอน มีเยาวชน
จานวนไม่น้อยที่หลงผิดและเลือกเดินทางผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกชักนาจากผู้ไม่หวังดี โดยใช้ช่องโหว่ ทาง
กฎหมายแสวงประโยชน์จากเยาวชนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการหลงผิดทางด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการ
ค้าประเวณี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้เยาวชนเหล่านั้นต้องจบลงด้วยการดาเนินคดีทางกฎหมาย และทาให้เยาวชน
เหล่านั้นยากที่จะกลับเข้ามาสู่สังคมได้อย่างปกติ สถานพินิจเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดาเนินคดีทางด้านกฎหมายแก่
เยาวชนผู้หลงผิด ดังนั้นการให้การศึกษา การให้กาลังใจการหนุนใจและการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิด
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เหล่านี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะนาเยาวชนเหล่านี้กลับคืนมาสู่สังคมได้อย่างสง่า
งาม ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนเหล่ า นี้ ไ ด้ นั้ น วิ ท ยากรทุ ก ท่ า นจ าเป็ น ต้ อ งมี ศั ก ยภาพทั้ ง ด้ า นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ ในการชักจูง สั่งสอน โน้มน้าวและเข้าใจเยาวชน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ตระหนักถึงการที่จะเป็นส่ว นหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตจากบุคคลที่เคยก้าวพลาด และมองเห็นความสาคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมบาบัด แก้ไข ฟื้น ฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองแด็กและเยาวชนกลั บคืนสู่สั งคม พัฒนา
เยาวชนให้เกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย คิดกว้าง มองไกลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดี
และเป็นคนดีของสังคมได้ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด จึงกาหนด จัดโครงการ
การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ในปีงบประมาณ 2562
วัตถุประสงค์
1. สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า
2. เยาวชนเข้าใจถึงความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย
4. เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี คิดกว้างมองไกลอย่างมี
เหตุผล
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
2. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย จานวน 150 คน
กาหนดการดาเนินโครงการ วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
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ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผู้ ร่ ว มโครงการเป็ น เยาวชนในสถานพินิ จและคุ้ม ครองเด็ก และเยาวชนจั งหวัด อุด รธานี มีภู มิล าเนา
อยู่ในจังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลาภู เลย 264 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 17 ปี เจ้าหน้าที่ วิทยากร
ผู้สังเกตการณ์ 17 คน รวมจานวน 281 คน
4.ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัด โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม ดังนี้
4.1 ได้ทาบันทึกเชิญไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจฯทราบและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้
- เยาวชนในสถานพินิจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี จานวน 264 คน
- เจ้าหน้าทีส่ ถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 8 คน
- บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 4 คน
- วิทยากร /วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ 4 คน
- ผู้สังเกตการณ์ 1 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณ 150 คนโดยมี ผู้ร่วมกิจกรรมเกินจานวน 131 คน
รวมทั้งสิ้นจานวน 281 คน นับได้ว่า ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ให้ความสนใจ
4.2 การด าเนิ น กิ จ กรรม เนื่ อ งจากมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมจ านวนมาก จึ ง ต้ อ งแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ใหญ่
จานวน 3 ฐานกิจกรรม โดยจะต้องร่วมให้ครบทุกฐานกิจกรรม
5. ผลการดาเนินงาน (ให้เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบ ที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
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ฐานกิจกรรมที่ 1 วิทยากร ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน
การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
การเห็นคุณค่าของตนเองและต้นแบบที่ดีของสังคมการเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
สร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
ประสบการณ์ จ ริ ง จากวิ ท ยากรโดยเริ่ ม จากวั ย รุ่ น ซึ่ ง เป็ น วั ย แห่ ง การเปลี่ ย นแปลง หากรู้ จั ก เข้ า ใจเด็ ก
วัยทีน สิ่งเลวร้ายก็จะไกลจากครอบครัวไทย ปัญหาเหล่านี้ไม่ยากเกินกว่าจะรับมือ หากพ่อแม่ผู้ปกครองต่างเข้าใจว่า
อะไรคือปัจจัยสาคัญที่มีผลกระทบต่อลูกหลาน เพราะเมื่อสมองของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่เต็มที่ก็อาจเกิดความเสี่ยงได้ แต่
ถ้าผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับความท้าทายเชิงบวก หรือชักชวนให้เขาได้ลองทาเรื่องดีๆและประสบความสาเร็จ เขา
ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถที่จะดารงชีวิตเป็นคนคุณภาพในสังคมต่อไปโดยจุดเริ่มต้นของการก้าวพลาดเป็นเพราะ
เดินเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มีพฤติกรรมที่เกเร ติดยา เที่ยวเตร่ไปวันๆออกจากบ้าน 6 โมงเย็น กลับก็ตีสี่ตีห้า พ่อแม่
ต้องคอยโทรตามตลอดเวลา ซึ่งยอมรับเลยว่าตอนนั้นรู้สึกว่าเราเป็นคนสาคัญ ได้รับการยอมรับจากเพื่อน เป็นเหมือน
ผู้นา มีเพื่อนคอยตามเอาอกเอาใจ ยกย่อง ทาให้เรายิ่งรู้สึกฮึกเหิม จึงไม่ได้ห่วงอนาคตตัวเองเท่าไหร่ เพราะไม่ได้คิด
อะไรมาก คิดแค่ว่ามีชีวิ ตอยู่กับเพื่อนแบบนี้ก็มีความสุขแล้ว จนนาไปสู่การถูกจับกุมข้อหาค้ายาและต้องเข้ามาอยู่ใน
สถานพินิจฯ
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง คิดแก้ปัญหาในทางบวก, มองโลกในแง่ดี, วิเคราะห์ และยอมรับข้อดี
ข้อเสียของตัวเอง,ไม่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น, ตั้งเป้าหมายในชีวิต, ให้เวลา และให้โอกาสกับตนเองในการเริ่มต้นใหม่ ,
ดูแลร่างกาย และจิตใจให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ, เลือกรับสื่อที่ดี, มองด้านดีของตัวเอง และใช้คาพูดที่ดีๆกับตนเอง
อย่างสม่าเสมอทุกวัน ดังนั้น จึงกล้าเปลี่ยนแปลง การจะก้าวสู่การเป็นผู้นาที่ประสบความสาเร็จได้นั้น คุณต้องเข้าใจ
ก่อนว่า ไม่ว่าคุณจะทาอะไรย่อมส่งผลต่อองค์กรแน่นอน อย่ากลัวที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้มองว่าเป็นเรื่อง
ท้าทายที่คุณและทีมงานสามารถทาร่วมกันได้ และรู้จักเรียนรู้เพราะการทาธุรกิจคือโลกของการแข่งขัน ในฐานะผู้นา
คุณต้องเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร พยายามเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆและวิธีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ที่สาคัญอย่าลืมปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้ทีมงานของคุณด้วย
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ฐานกิจกรรมที่ 2 การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ วิทยากร นายพิทักษ์ คิดโสดา
การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
ในช่วงวัยเด็ก เราอาจจะมีความฝันมากมาย อยากเป็นคนนั้น อยากทาอาชีพนักร้อง อยากเป็นหมอมันเยอะแยะ
ไปหมด แต่พอโตขึ้นเรามักจะลืมความฝันเหล่านั้นไป ลืมความฝันในวัยเยาว์ อาจจะเป็นเพราะความคุ้นชินกับการที่มีคน
อื่นค่อยตั้งเป้าหมายประจาปีให้ ซึ่งมันมีกระบวนการเกิดขึ้นตั้งแต่การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ หรือจาก
สถาบันการศึกษา ที่พร่าสอนให้พวกเราตั้งใจเรียน เรียนให้ได้คะแนนสูงๆ เรียนให้สูงๆจะได้มีอาชีพดีๆทา และเมื่อเข้า
ทางานก็ต้องตั่งใจทางานในวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา ทุ่มเทด้วยแรงกายแรงใจและมีความเป็นมืออาชีพ การจดจาคาสอน
เมื่อเรียนจบจึงมีพนักงานมืออาชีพหลากหลายสาขาวิชา ที่ต้องค้นหาบริษัทที่มีสวัสดิการดี เงินเดือนสูงๆ แต่ก็ต้อง
ทางานอย่างหนักให้กับนายจ้าง เพื่อแลกกับเงินค่าแรง แถมยังมีรุ่นพี่ๆในบริษัทสอนให้รู้จักการแข่งขัน เพื่อสร้างโอกาส
ในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ถึงจะประสบความสาเร็จในชีวิตการทางาน นั้นคือชีวิตของพนักงานประจา ซึ่งเป็นวัฏจักร
ของคนที่ต้องตื่นตอนเช้าไปทางาน ให้สาเร็จตามเป้าหมายของคนอื่น พอตกเย็นกลับบ้านผักผ่อน เมื่อได้เงินเดือนมาก
ขึ้นจึงมีความสามารถในการก่อหนี้สูงขึ้น เมื่อมีหนี้เพิ่มก็ต้องทางานมากขึ้น
ชีวิตของคนโดยส่วนใหญ่ จึงไร้ซึ่งเป้าหมายในชีวิตเพื่อตนเอง จึงจาเป็นต้องกลายเป็นคนที่คอยถักทอความฝัน
ให้แก่ผู้อื่น ชีวิตของคนที่ขาดเป้าหมายชีวิตมักมีสาเหตุจากความกลัวและชอบการยึดติดความมั่นคงเป็นที่ตั้งจึงไม่รู้ว่า
แท้จริงแล้วชีวิตนี้ ต้องการอะไรกันแน่ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของตนได้ จึงมักจะปล่อยชีวิตไปกับกาลเวลาและ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตา เป้าหมายในชีวิต คือผลลัพธ์ของเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ หลังจากการลงมือตามแผน
จนบรรลุความสาเร็จเช่น การมีรายได้มีเงินมากมายจากการลงทุน แล้วสามารถนาเงินนั้นไปซื้อสิ่งต่างๆเพื่อทาให้ชีวิตมี
ความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นได้ เป้าหมายในชีวิต จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นที่
ยึดเหนี่ยวของจิตใจ ในการต่อสู้กับความท้อแท้ ในช่วงเวลาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา การตั้งเป้าหมายชีวิตเป็นวิธี
สร้างกาลังใจในการทางาน การพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อชีวิตและมีอิสรภาพทางการเงินและเวลา ได้ทาในสิ่งที่ต้องการ
โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น
ฐานกิจกรรมที่ 3 การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ วิทยากร นายอภิชาต ราชคา และนางพรรษชล แข็งขัน
กิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสู่สังคม”
กิจกรรมสันทนการและวอล์คแรลลี่
การเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก โดยการเคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคม และบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือไม่กระทาความผิดตามที่กฎหมายกาหนดจะทาให้รัฐไม่ต้องเสี ยงบประมาณในการ
ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมผู้ที่กระทาความผิ ดมาลงโทษ ทาให้สังคมมีความเป็ นระเบียบ สงบสุขทุกคนอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้ายต่อกัน
เป็นผู้มีเหตุผล และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทุกคนย่อมมีอิสระ เสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการดาเนินงาน จะทาให้ช่วยประสาน ความสัมพันธ์ ทาให้เกิดความเข้าใจอัน
ดีงามต่อกัน ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เมื่อมีความขัดแย้งกันในการดาเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน และจาเป็นต้องตัดสินปัญหาด้วยการใช้เสียงข้างมากเข้าช่ว ย และมติส่วนใหญ่ตกลงว่าอย่างไร ถึงแม้ว่า
จะไม่ตรงกับความคิดของเราๆก็ต้องปฏิบัติตาม เพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้นามีน้าใจประชาธิปไตย
และเห็ น แก่ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม ผู้ ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น จะต้องมีความเสี ยสละ ในเรื่องที่จาเป็น เพื่อ
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ผลประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย เป็นการส่งผลต่อความมั่นคง และความก้าวหน้าของ
องค์กร ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ดังกล่าวก็ย้อนกลับมาสู่สมาชิกของสังคม เช่น การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ถึงแม้ว่าเรา
จะมีอาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่น ค้าขาย แต่ก็ยอมเสียเวลาค้าขายเพื่อไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเรา
ต้องมีน้าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม เช่น การสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้งหรือสมาคมบาเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม
เป็นต้น เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ควรรู้ จักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นบุคคลมีเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็น การพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อื่นให้เสียหาย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ย่อมต้องมีการทางานเป็นหมู่คณะ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบในงานนั้นๆให้สมาชิกแต่ละคนนาไปปฏิบัติตามที่ได้รับหมอบหมายไว้อย่างเต็มที่ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเมืองการปกครอง ในสังคมประชาธิป ไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่ วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการ
ปกครอง เช่น การเลือกตั้ง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยสันติวิธี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม
หลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุมพฤติกรรมของบุคลให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะไม่
มีบทลงโทษใดๆก็ตาม การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง เช่น การใช้สิทธิในกรเลือกตั้งระดับต่างๆเมื่อ มีอายุ
ครบ 18 ปีบริบูรณ์
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ เป็นกิจกรรมกลุ่มที่กระทาควบคู่ไปกับการแทรกสาระเพื่อพัฒนาเยาวชนเหล่านี้โดย
เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัยทักษะและศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์
ในการทางาน การสร้างผลงานเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งจะแทรกเข้าไปในกิจกรรม ถือว่าเป็นกิจกรรม ที่มีความสาคัญที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลักษณะของกิจกรรมแบ่งได้ 2 ลักษณะ ทั้งแบบเชิงสาระและเชิงกึ่งสาระเน้นสันทนาการเป็น
หลัก ซึ่งสองแบบนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทาภารกิจตามฐานต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายของฐานนั้นๆโดยการ
ผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคีและมนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกาย
เข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่จาเป็นต้องมีฐานกิจกรรม เพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้งทางร่างกาย
และจิตใจไปพร้อมกัน อาจจะใช้เพื่อรองรับกลุ่มเยาวชน ซึ่งอาจจะต่างที่มาซึ่งก็จะความหลากหลายทางด้านดาย
ภาพและลักษณะบุคลิก ดังนั้นข้อสาคัญในการจัดกิจกรรมนี้ที่สาคัญยิ่งก็คือ ควรเป็นไปอย่างสนุกสนานและไม่ควร
เบื่อหน่าย เพราะจะทาให้กิจกรรมไม่ น่าสนใจ โดยหลักการสาคัญของ กิจกรรมนั้นต้องเป็นกิจกรรมที่สามารถสรุป
ความและตอบโจทย์ ในแง่ของหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงได้รับ
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5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1.เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ
3.เชิงเวลา :
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4.เชิงต้นทุน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน

คน

150

281

ร้อยละ

86.00

95.58

ร้อยละ
บาท

100
88,930.-

100
88,930.-

ร้อยละ

84.00

97.60

ร้อยละ

86.00

96.80

6. ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ดังนี้
ผู้รับบริการ
โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แสดงออกได้แสดงความ
คิดเห็น ได้ยิ้ม ได้หัวเราะ ได้รับความรู้โดยเฉพาะเรื่องการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด การสร้าง
แรงบั น ดาลใจ ใฝ่ ก ารศึ ก ษาการเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองและบทบาทความเป็ น ผู้ น าที่ ดี การสร้ า งความคุ้ น เคย
แลกเปลี่ยนทัศนคติ การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต กิจกรรมร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา
พลเมืองสู่สังคมกิจกรรมสันทนการและวอล์คแรลลี่ การได้รับความรู้“การเป็นเยาวชนอย่างมีคุณค่า ได้มีทักษะให้
ความส าคั ญ ในการใช้ ชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุ ข ไม่ รู้ สึ ก โดดเดี่ ย ว ไม่ สิ้ น หวั ง ไม่ ท้ อ แท้ มี เ พื่ อ นรอบกาย มี คุ ณ ค่ า มี
ความสาคัญในสั งคม ได้ทากิจกรรมสัมพันธ์นันทการที่เหมาะสม ได้ทากิจกรรมใหม่ๆ ได้รับความรู้ และนาไปใช้
ประโยชน์ ได้มีการพัฒนาทักษะทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับความสุขและรอยยิ้มจากทุกคน ได้เปิดโลกกว้าง มี
สารประโยชน์ ทาให้มีความสุข สนุกกับกิจกรรม ไม่เบื่อ
หน่วยงาน
ศูน ย์ วิ ทยพั ฒ นา มสธ.อุ ดรธานี ได้เ ป็น ส่ ว นหนึ่ งในการช่ ว ยเหลื อพั ฒ นาพลเมื องของสั ง คมจากบุค คล
ที่ก้าวพลาดให้ได้มีการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้น มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยฯเป็นที่รู้จัก
7. สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม ทั้งหมดเป็นเยาวชน และได้ให้ความเห็นที่ตรงกันว่า
โครงการนี้ เ ป็ น ประโยชน์ ม าก แค่ เ พี ย งมาหยิ บ ยื่ น แบ่ ง ปั น รอยยิ้ ม ก็ ท าให้ ทุ ก คนมี ค วามสุ ข และรู้ สึ ก ว่ า ตั ว เอง
มีคุณค่าอย่างมาก ความรู้ที่ได้รับดีมาก
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8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา
ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
9. การจัดทาโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม เป็นการนาความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ
วิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้
ชื่อเรื่อง
การให้บริการ
วิชาการแก่
สังคม

ผลงานที่นาไป
พัฒนา/ปรับปรุง/
บูรณาการ/
การเรียนการสอน/
การวิจัย

โครงการ
ชุดวิชา
การศึกษานาพา พฤติกรรมวัยรุ่น
พลเมืองสู่สังคม (22305)

หลักฐาน
(สนับสนุนเนื้อหา)

หน่วยที่ 1: จิตวิทยากับพฤติกรรมวัยรุ่น
หน่วยที่ 2: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 4: การพัฒนาบุคลิกภาพ อารมณ์และสังคมนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 5: สังคงโรงเรียนกับนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 6: ครอบครัวและชุมชนนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 7: ทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้นักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 8: การประเมินและวิเคราะห์พฤติกรรม
หน่วยที่ 9: กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัยรุ่น
หน่วยที่ 10: การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 11: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 12: การพัฒนาจริยธรรมและค่านิยมของนักเรียนวัยรุ่น
หน่วยที่ 15: ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนวัยรุ่นและแนวทางแก้ไข
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ภาพกิจกรรมโครงการ

กิจกรรมร้องเพลงและเคารพธงชาติ

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

ผอ.สถานพินิจฯจ.อุดรธานี กล่าวต้อนรับ

วิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยก้าวพลาด

วิทยากรกลุ่มสัมพันธ์นนั ทนาการ

ผูร้ ่วมกิจกรรมถ่ายภาพหมู่ทีร่ ะลึก
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ภาคผนวก ข
บันทึกข้อความและคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
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คาสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ที่ ๕ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ชื่อโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสังคม จัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
ขอแต่งตั้งบุคลากรในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
๑. ประธานดาเนินงาน ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๒.๑ นางพรรษชล แข็งขัน
งานที่รับผิดชอบ ดาเนินกิจกรรม สรุปติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๓. บุคลากรทาหน้าที่รับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์
๓.๑ นายก้องธนัสถ์ โชคเจริญพศุตม์
งานที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน แจกเอกสาร
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
๔.๑ นายคมสัน มูลอามาตย์
งานที่รับผิดชอบ ให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ ถ่ายภาพ
๕. วิทยากร (ตามเอกสารแนบ)
๖. พนักงานขับรถยนต์
๖.๑ นายปิยะทัต อุลานันท์
ทั้งนี้ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม ตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกล่าวต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
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รายชื่อวิทยากรแนบท้ายคาสั่ง
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ชื่อโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสังคม
ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลตามรายชื่อปฏิบัติหน้าที่วิทยากรตามโครงการฯในวันและเวลาดังกล่าว ต่อไป
๑.ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน วิทยากรภายนอก
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๒.นายอภิชาต ราชคา
วิทยากรภายนอก
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๓.นายพิทักษ์ คิดโสดา
วิทยากรภายนอก
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๔.นางพรรษชล แข็งขัน
วิทยากรภายในประจากลุ่ม
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๔๓

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดพร้อมส่งเยาวชนร่วมกิจกรรมและขอใช้สถานที่จัดในการจัดโครงการฯ
เรียน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้ อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเชิญท่านให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมส่งเยาวชนร่วม
กิจกรรมและให้ความอนุเคราะห์ สถานที่จัดในการจัดโครงการฯ ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอความกรุณา
ตอบรับพร้อมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางอีเมล : meka75@hotmail.com
หรือ ไลน์: meka20000 เพื่อสะดวกจัดทาเกียรติบัตรและเตรียมการในส่วน ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
- 23 -

ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๔๔

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยากรในสังกัดเป็นวิทยากร
เรียน ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยากรในสังกัดหน่วยงาน
ของท่านคือ ร้ อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน เป็นวิทยากรโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่ สังคม”ตามวันเวลา
สถานที่ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้
ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๓๖

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเชิญท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการการศึกษานา
พลเมืองสู่สังคม ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๓๗

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยากรในสังกัดเป็นวิทยากร
เรียน รองอธิการบดี ประจาวิทยาเขตสกลนคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยากรในสังกัดหน่วยงาน
ของท่านคือของท่านคือ นายอภิชาต ราชคา เป็นวิทยากรโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”ตามวันเวลา
สถานที่ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้
ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๓๘

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายอภิชาต ราชคา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเชิญท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการการศึกษานา
พลเมืองสู่สังคม ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๓๙

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยากรในสังกัดเป็นวิทยากร
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนอุเทนพัฒนา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็ กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรวิทยากรในสังกัดหน่วยงาน
ของท่านคือ นายพิทักษ์ คิดโสดา เป็น วิทยากรโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สั งคม”ตามวันเวลาสถานที่
ดังกล่าว โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๒๔๐

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๔ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน นายพิทักษ์ คิดโสดา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการโครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”
ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้จัดกิจกรรม
บริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ“การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม”มีวัตถุประสงค์
๔ ประการคือ ๑) สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า ๒) เยาวชนเข้าใจถึง
ความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ๓) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย ๔) เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี
คิดกว้างมองไกลอย่างมีเหตุผล เป้าหมายเป็นเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจานวน ๑๕๐ คน
มีกาหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเชิญท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการการศึกษานา
พลเมืองสู่สังคม ตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘
ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐
โทรสาร ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔
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ผด.บส.1

แบบคาขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ชื่อ โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
2. กลุม่ งานบริการวิชาการ
2.1 งานบริการวิชาการแก่สังคมตามกลุ่มพื้นที่ (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค)
2.2 งานบริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 งานบริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มการดาเนินงานตามศาสตร์พระราชาและเทิดพระเกียรติ
3. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง : ประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
6. หลักการและเหตุผล
เยาวชนนั บว่าเป็น พลั งอันส าคัญที่จะสามารถช่ว ยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ หากได้รับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี
คุณธรรม จริยธรรมศีลธรรมในการดาเนินชีวิต เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นผู้ที่มีเหตุผลรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตามแบบอย่างวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วทั้งชุมชนตลอดไป ประเทศชาติย่อมมีการพัฒนาไปในทิศทางทีดีอย่างแน่นอน มีเยาวชน
จานวนไม่น้อยที่หลงผิดและเลือกเดินทางผิดด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกชักนาจากผู้ไม่หวังดี โดยใช้ช่อง โหว่ทาง
กฎหมายแสวงประโยชน์จากเยาวชนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการหลงผิดทางด้านยาเสพติด การทะเลาะวิวาท และการ
ค้าประเวณี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ทาให้เยาวชนเหล่านั้นต้องจบลงด้วยการดาเนินคดีทางกฎหมาย และทาให้เยาวชน
เหล่านั้นยากที่จะกลับเข้ามาสู่สังคมได้อย่างปกติ สถานพินิจเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดาเนินคดีทางด้านกฎหมายแก่
เยาวชนผู้หลงผิด ดังนั้นการให้การศึกษา การให้กาลังใจการหนุนใจและการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิด
ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เหล่านี้ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะนาเยาวชนเหล่านี้กลับคืนมาสู่สังคมได้อย่างสง่า
งาม ทั้ ง นี้ ก ารที่ จ ะพั ฒ นาเยาวชนเหล่ า นี้ ไ ด้ นั้ น วิ ท ยากรทุ ก ท่ า นจ าเป็ น ต้ อ งมี ศั ก ยภาพทั้ ง ด้ า นความรู้ แ ละมี
ประสบการณ์ในการชักจูง สั่งสอน โน้มน้าว และเข้าใจเยาวชน
จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561-วันที่ 2 ตุลาคม 2561 พบว่ายอดสะสมเด็กและเยาวชนในสถาน
พินิจและคุม้ ครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศทั้งหมดมีจานวน 14,945 คน โดยในจังหวัดอุดรธานี เป็นเยาวชนชาย
จานวน 314 คน เยาวชนหญิงจานวน 30 คน รวมจานวน 344 คน นับว่าเป็นจานวนที่มากติดอันดับ 10 ของ
ประเทศ http://www2.djop.go.th/warroom2/showcm.php?year=2018
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้ตระหนักถึงการที่จะเป็นส่ว นหนึ่งในการช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีทักษะชีวิตที่ดีขึ้น ให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตจากบุคคลที่เคยก้าวพลาด และมองเห็นความสาคัญในการสนับสนุน
กิจกรรมบาบัด แก้ไข ฟื้น ฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองแด็กและเยาวชนกลั บคืนสู่สั งคม พัฒนา
เยาวชนให้เกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย คิดกว้าง มองไกลอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ส่งผลให้เป็นเยาวชนที่ดี
และเป็น คนดีของสังคมได้ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาด จึงกาหนดจัดโครงการ
การศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
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7.วัตถุประสงค์
7.1 สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนผู้หลงผิดเพื่อให้กลับมาสู่สังคมได้อย่างสง่า
7.2 เยาวชนเข้าใจถึงความสาคัญของการศึกษาเป็นแนวทางไปสู่ความสาเร็จในชีวิต
7.3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกันเกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย
7.4 เพื่อให้ได้รู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคม กล้าแสดงออกในทางที่ดี คิดกว้างมองไกลอย่างมี
เหตุผล
8. ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ
เชิงประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จาการบริการ ร้อยละ 86
9. ผลกระทบของการดาเนินโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ที่ได้รับไปใช้การดาเนินชีวิตในปัจจุบัน ตามเป้าหมายได้มาตรฐานและเสริมสร้าง
พลัง
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป
10. ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการข้อที่ 12 บริการวิชาการแก่สังคมกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(12.2 การเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ชีวิต)
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ชานาญการ หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สังกัดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี โทร.8754
12. กลุ่มเป้าหมาย
12.2 กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชน
12.3 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จานวน 150 คน
12.4 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดอุดรธานี
13. และผู้ที่มีส่วนได้เสีย
13.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : เยาวชน
13.2 ภาคท้องถิ่น : ชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
13.3 ภาคประชาชน : เยาวชนในจังหวัดอุดรธานี
13.4 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและธุรกิจต่างๆ
13.5 ภาครัฐ
: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกับการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
14. สถานที่ให้บริการวิชาการ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
15. ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปี พ.ศ. 2562 สิ้นสุดปี พ.ศ.2562 (ไม่ควรเกิน 1 ปี)
(จัดกิจกรรมวันที่ 29 มีนาคม 2562)
16.เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด
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ผลผลิต / ตัวชี้วัด
ผลผลิต:โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ :
1.จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
2.ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
เชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เชิงเวลา :งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะ
เวลาที่กาหนด

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.–มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.–มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

/

คน
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

150
84
86
90

17.แผนการดาเนินงาน (กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง (3ปี) ยั่งยืน (5ปีขึ้นไป) ให้แนบแผนมาด้วย
แผนการดาเนินกิจกรรม 1)
ผลผลิต / กิจกรรม
ผลผลิต:โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
กิจกรรม 1.ด้านความรู้
การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
การสร้างความคุ้นเคย
การตั้งเป้าหมายในชีวิตและการควบคุมตนเอง
ความรู้ด้านกฎหมาย
สร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
กิจกรรมที่ 2: ด้านกระบวนการ
การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
การเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
การเห็นคุณค่าของตนเองและต้นแบบที่ดีของสังคม
กิจกรรมดนตรีสร้างสันทนาการ
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและสรุปผลโครงการ
กิจกรรมที่ 4 : จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ

หน่วย
นับ
ครั้ง/คน

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

/
1/150

1
1
1
1
1

หมายเหตุ
1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ
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18.รายการงบประมาณ
งบรายจ่าย / รายการ

งบประมาณปี พ.ศ.2562
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
ค่าตอบแทน (11,780 บาท)
1.ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (อัตราXชมฺ.Xคน)=(600x3x1)
2.ค่าตอบแทนวิทยากรประจากลุ่ม 2 คน (อัตราXชมฺ.Xคน) =(600x3x2)
3.ค่าพาหนะเหมาจ่ายการเดินทางของวิทยากร/เจ้าหน้าที่ 5 คน
4.ค่าล่วงเวลาจนท.ประสานงาน/ด้านพัสดุวันธรรมดา 3 วันๆละ 150 บาท 2 คน
5.ค่าล่วงเวลาจนท.ประสานงาน/ด้านพัสดุวันหยุดฯ 2 วันๆละ 420 บาท 2 คน
ค่าใช้สอย (43,150 บาท)
6.อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ผู้ร่วมกิจกรรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ รวม 155 คน
2 มื้อๆละ 35 บาท (155x2x35)
7.ค่าอาหารกลางวัน ผู้ร่วมกิจกรรม วิทยากร เจ้าหน้าที่ รวม 155 คน
(อัตราXคนXวัน)=(80x155x1)
8.ค่าเบี้ยเลี้ยงวิทยากร/เจ้าหน้าที่ (อัตราXคนXวัน)=(240x5x2)
9.ค่าที่พักวิทยากร/เจ้าหน้าที่ (อัตราXคนXวัน)=(800x5x2)
10.ค่าเช่าสถานที่จัดโครงการ
11.ค่าน้ามันเชื้อเพลิงไป-กลับ
12.ค่าประมวลผลและจัดทารายงาน (CD/DVD)
13.ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จาเป็น
ค่าวัสดุ (35,000 บาท)
14.ค่าวัสดุตกแต่งเวที/ป้ายไวนิล
15.ค่าเอกสาร/หนังสือ/สื่อจัดฝึกอบรมและวัสดุอุปกรณ์ 150 ชุดๆละ 200 บาท
รวมทั้งสิ้น (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกรายการ

ไตรมาส 2
(ม.ค.–มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.–มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

1,800
3,600
2,000
2,700
1,680

10,850
12,400
2,400
8,000
2,500
1,000
1,000
5,000
5,000
30,000
89,930

19.แผนการเบิกจ่ายเงิน
งวดที่
ภาระงานที่ต้องส่ง
1 1. ประสานงาน/ประชาสัมพันธ์โครงการ/เตรียมการดาเนินโครงการทุกด้าน
2. ดาเนินการจัดโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสู่สังคม
(วันที่ 29 มีนาคม 2562)
2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมและรายงานสรุปผลฉบับสมบูรณ์ (เดือนเมษายน 2562)
รวมทั้งสิ้น (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)

จานวน (บาท)
88,930.1,000.89,930.- 33 -

20.เฉพาะกรณีโครงการที่มุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา / ผลงานวิจัย ให้ระบุด้วยว่าเป็นชุดวิชา
ใดหรือผลงานวิจัยเรื่องใด เช่น
รหัสชุดวิชา.............ชื่อชุดวิชา....................และ/หรือผลงานวิจัยเรื่อง.............................
21. การบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เสนอ
 บูรณาการ/ร่วมมือ
1. บูรณาการแนวดิ่ง:มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนงานระดับต่างๆ ต่อเนื่องและทันสถานการณ์
(มิติวาระAGENDA)
2. บูรณาการแนวนอน : มีเจ้าภาพหลัก ทางานข้ามหน่วยงาน กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผลผลิต สอดคล้องกันและมี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มสธ ระดับสาขาวิชา/สานัก/สถาบัน ………….
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก มสธ ระดับกรมขึ้นไป…………………………………
3. บูรณาการภายในหน่วยงาน/บุคลากร ของมหาวิทยาลัย
 ร่วมกันระดับบุคคลของสาขาวิชานิติศาสตร์……………………………………….
ร่วมกันระดับสาขาวิชา/สานัก/สถาบัน………………………………………………..
 ไม่บูรณาการ/ร่วมมือ
22. ผลลัพธ์เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์ส่งผลต่อชุมชน สังคม หรือประเทศอย่างไร
เยาวชนได้ รั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ มี ภ าวะความเป็ น ผู้ น า
เรี ย นรู้ แ ละเข้ า ใจความส าคั ญ
ของการศึ ก ษา มี แ รงบั น ดาลใจใหม่ ใ นการใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งปกติ ได้ รั บ โอกาสด้ า นการศึ ก ษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีอนาคตที่สดใส มีแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมพฤติกรรม และการเรียนรู้
ให้ครบทุกด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม สังเกตจุดอ่อนและสร้างทักษะใหม่ที่จะเอาชนะจุดอ่อน
เท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย จัดการกับชีวิตอย่างเหมาะสม มีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
การดาเนินชีวิตที่มีการวางแผนการ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างรอบคอบและมีหลักการที่ถูกต้องเวลาเผชิญปัญหา
มี การพัฒ นาทั้ง ด้ านความคิ ด อารมณ์ และได้รับ ทักษะความรู้ต่า งๆให้ ส ามารถปรับใช้ชีวิ ติประจาวั นได้อ ย่างมี
ประโยชน์ และกลับคืนสู่สังคมเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพเป็นกาลังของชาติต่อไป
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23.ตารางกาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา / อบรม
บริการวิชาการแก่สังคม ชื่อโครงการการศึกษานาพาพลเมืองสังคม
สัญญาเลขที่ 4/2562
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
07.30-08.30 น.

08.30-09.00 น.

09.00-16.00 น.

ลงทะเบียน/
รับเอกสาร
เคารพธงชาติ
สวดมนต์

กล่าวต้อนรับโดย
พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
กล่าวรายงานโดย นางพรรษชล แข็งขัน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กล่าวเปิดโดย นางเยียรยง ไชยรัตน์
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
แนะนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์

กลุ่มที่ 1 การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคย
ก้าวพลาด
สร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
การเห็นคุณค่าของตนเองและต้นแบบที่ดี
ของสังคมการเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
วิทยากร ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน
กลุ่มที่ 2 การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
การประเมินพฤติกรรมตนเอง การ
ตั้งเป้าหมายในชีวิต
วิทยากร นายพิทักษ์ คิดโสดา
กลุ่มที่ 3 การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา
พลเมืองสู่สังคม”
กิจกรรมสันทนการและวอคแรลลี่
วิทยากร 1.นายอภิชาต ราชคา
2.นางพรรษชล แข็งขัน
16.00-16.30 น. มอบเกียรติบัตร

24.การรายงานผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน ให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงาน
กาหนด
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ภาคผนวก ค
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
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การสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี
แรงบันดาลใจ (inspiration) คือ พลังอานาจในตนเองชนิดหนึ่ง ที่ใช้ในการขับเคลื่อนการคิดและการ
กระทาใดๆที่พึงประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จได้ตามต้อ งการโดยไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจ และยังแปลอีกได้ว่า ลม
หายใจ ตราบใดที่ยังมีแรงบันดาลใจอยู่ก็เปรียบเปรยว่ามนุษย์คนนั้นยังมีลมหายใจอยู่ ถ้าหากว่าพวกคุณกาลังทาบาง
สิ่งแล้วล้มเหลวอยู่ ขอให้คิดในแง่บวกไว้
10 เทคนิคสร้างแรงบันดาลใจพิชิตเป้าหมายในชีวิต
เชื่อว่าทุกคนมีเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การเลือกและหาวิธีการให้ไปถึงเป้าหมายของแต่คนละ
คนก็ย่อมแตกต่างกัน และแรงบันดาลใจเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเป็นเสมือนแรงผลักดันในชีวิต ให้ตัวเราเองให้กล้าที่
จะก้าวผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น
1.มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ก่อนที่เราจะพิชิตเป้าหมายนั้น เราต้องรู้ก่อนว่า เป้าหมายของเรานั้น
คื อ อะไร เป้ า หมายที่ ชั ด เจนท าให้ เ รารู้ ว่ า เราต้ อ งการจะเป็ น อะไรผู้ ที่ ไ ม่ มี เ ป้ า หมายในชี วิ ต ก็ เ หมื อ นคนที่ ไ ม่ มี
แรงผลักดัน ขาดแรงจูงใจ และจะไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต
2.การเขียนเป้าหมาย การสร้างภาพความฝัน ที่ตนเองต้องการอยู่เป็นประจา โดยเฉพาะตอนก่อนเข้านอน
ในโลกนี้มีกฎแห่งการดึงดูด หากคุณหมกมุ่นครุ่นคิดเรื่องใดเป็นประจาคุณก็มั กจะได้สิ่งนั้น ดังนั้นวิธีง่ายๆก็จงคิดถึง
มัน จึงฝันถึงมัน จงจินตนาการถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆแล้วชีวิตของคุณก็จะเดินทางไปสู่เป้าหมายหรือความฝั น
ของตนเองได้สาเร็จในที่สุด
3.การอ่านหนังสือดีๆหนังสือที่ดีสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ โดยเฉพาะกับคนบางคน ผู้นาของ
ประเทศหลายคนทั้งในอดีตและปัจ จุบัน ได้อ่านเรื่องเรื่องของบุคคลสาคัญในประวัติศาสตร์ทางการเมือง ผู้นา
ประเทศเหล่ านั้ น จึ งได้ส ร้ างแรงบั น ดาลใจในตัว เองขึ้น เขาเหล่านั้นจึงเกิดความต้องการที่จะเป็นผู้ นาประเทศ
เหมือนกับชีวประวัติของผู้นาในหนังสือบ้าง
4.จดบันทึก คนประสบความสาเร็จส่วนใหญ่จะใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชม.ต่อวัน ในการคิดเพื่อที่จะคิดอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจดบันทึกจะช่วยให้เราจาสิ่งๆนั้นได้ดีขึ้ นหลายเท่า นอกจากนี้คุณยังสามารถจดบันทึกเรื่องราว
ต่างๆ เช่น ความสาเร็จ ความล้มเหลว ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้เมื่อเราได้ย้อนกลับ
มาอ่านอีกครั้งหนึ่ง
5.การหาแบบอย่างหรือบุคคลตัวอย่างโดยเฉพาะบุคคลที่ประสบความสาเร็จหรือบุคคลที่เราอยากจะมีชีวิต
แบบเขาก็เป็นอีกทางหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจขึ้นภายในตนเอง ศึกษาว่าเขามีแนวคิด แนวปฏิบัติอย่างไรจึง
ประสบความสาเร็จเราก็สามารถนาเอามาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต้นแบบสู่ความสาเร็จของเราได้
6.รู้จักบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและชาญฉลาด ทุกคนในโลกนี้มีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันหมด แต่สิ่ง
ที่ทาให้เกิดความแตกต่างคือ ใครใช้เวลาที่มีอยู่นั้นได้คุ้มค่ากว่ากัน ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับเป้าหมายของตน
หรือไม่ เมื่อตระหนักได้ตามนี้จะทาให้รู้ว่าควรมุ่งมั่นต่อเป้าหมายของตนและดาเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้น
7.ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ ไม่ได้มีไว้ให้เจ็บช้าหรือโศกเศร้าเสียใจ แน่นอนว่าเราทุกคนไม่สามารถห้าม
การเสียใจหรือโศกเศร้าเมื่อเกิดความผิดพลาดได้ แต่สิ่งที่สาคัญกว่าคือ เมื่อรู้ว่าผิดพลาดแล้วให้คิดหาสาเหตุของ
ความผิดพลาดนั้น แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก
8.ควรสร้างทัศนะคติแบบ “ฉันทาได้” นี่คือหนึ่งในทัศนะคติที่สาคัญที่สุดในการที่จะประสบความสาเร็จ
คนเรามีโอกาสเข้ามาในชีวิตมากมายแต่หลาย ๆ คนก็ได้ปฏิเสธโอกาสเหล่านั้นด้วยคาว่า “ทาไม่ได้” ซึ่งทาให้หลายๆ
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คนล้มเหลว เมื่อเราคิดว่า “เราทาได้” ร่างกายทุกอย่างก็จะเกิดการตอบสนองต่อความคิดนี้และเราก็จะเห็นเรา
สามารถทาสิ่งต่างๆได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทาสิ่งต่างๆให้ประสบความสาเร็จ
9.มองโลกในแง่ดี คนมองโลกในแง่ดี มักมีโอกาสดีกว่าคนอื่น เพราะเมื่อมองทุกอย่างเป็นบวก ก็ช่วยให้มี
สุขภาพจิตดี ความคิดโปร่งใส และทาให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นมาได้
10.ทาสิ่งที่ไม่เคยทา ไปในที่ที่ไม่เคยไป เมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตได้ลองทาหรือได้ไปในสถานที่แปลกใหม่ที่น่าตื่น
ตาตื่นใจแล้วล่ะก็ ความเบื่อหน่าย อาการเนือยๆ มันจะหายไปภายในพริบตาเดียว คุณจะรู้สึกว่าชีวิตยังมีอะไรที่น่า
ค้นหาอีกเยอะ แล้วแรงบันดาลใจจะหลั่งไหลพรั่งพรูเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
เมื่อคุณกล้าที่จะเลือกและเดินไปข้างหน้า มองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเป็นเพียงการ
เรียนรู้และประสบการณ์ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการประสบความสาเร็จคือการสร้างความชั ดเจนให้กับตัวเราเองและ
เลือกวิธีที่จะไปให้ถึงเป้าหมายด้วยความกล้าในตัวคุณเอง “เดินไปข้างหน้า คว้ารางวัลแห่งความสาเร็จด้วยความ
มั่นใจ”
การเห็นคุณค่าของตนเองและบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
การเห็นคุณค่าในตนเอง: Self Esteem
การเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกที่บุคคลรับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า นาไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเอง
และการยอมรับนับถือตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเองโดยภาพรวมในด้านความสามารถ ความสาคัญและ
ความสาเร็จของตนเอง และแสดงออกมาในรูปแบบของทัศนคติ ในแง่บวกที่มีต่อตนเอง บุคคลที่เห็นคุณค่าในตนเอง
จะสามารถเผชิญอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ หาแนวทางแก้ปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดี ดังนั้นการเห็นคุณค่าใน
ตนเองจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่ทุกคนควรจะมี แต่หากบุคคลไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจใน
ตนเองแล้ว บุคคลนั้นก็จะไม่มีความมั่นใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของตนและก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพจิตตามมาได้ ลักษณะของผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเอง เช่น มีความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นว่าตนเองมีคุณค่า มี
ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีลักษณะเป็นผู้นามากกว่าผู้ตาม กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวได้ดี
มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่แข็งแรง ฯลฯลักษณะของผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองต่า เช่น ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
ในทางไม่ดี มีความวิตกกังวลสูง ขาดความเชื่อมั่นใจตนเอง ขาดความรับผิดชอบ ไม่มีการวางแผนชีวิต ไม่เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ หมกมุ่นกับความคิดของตนเองไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นฯลฯ แนวทางการเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าในตนเองนั้นสามารถพัฒนาที่ตัวบุคคลได้ โดยการเรียนรู้ที่จะยอมรับตนเอง การให้รางวัลตนเองเมื่อ
ประสบความส าเร็ จ การเลิ กความคิด ที่ ไม่ มี เหตุผ ล และลดการฟั งค าวิพ ากษ์ วิจ ารณ์ ที่ไ ม่ ส ร้ างสรรค์จ ากผู้ อื่ น
ขณะเดียวกันยังต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู สามารถร่วมมือกันเสริมสร้างให้
เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดี โดยองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยพัฒนา และเสริมสร้างการ
เห็นคุณค่าในตนเองให้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นที่สาคัญที่สุดก็คือ “ตนเอง” เพื่อให้ง่ายต่อการทาความ
เข้าใจในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ผู้เขียนจึงแบ่งหลักการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้เรียน คิดแก้ปัญหาในทางบวก, มองโลกในแง่ดี, วิเคราะห์
และยอมรับข้อดีข้อเสียของตัวเอง, ไม่คิดเปรียบเทียบกับคนอื่น, ตั้งเป้าหมายในชีวิต, ให้เวลา และให้โอกาสกับ
ตนเองในการเริ่มต้นใหม่, ดูแลร่างกาย และจิตใจให้สดชื่น แข็งแรงอยู่เสมอ, เลือกรับสื่อที่ดี, มองด้านดีของตัวเอง
และใช้คาพูดที่ดีๆ กับตนเองอย่างสม่าเสมอทุกวัน
บทบาทของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับบุตรหลาน พ่อแม่ควรเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้ลูกเห็น, พ่อแม่ควรอบรมเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความเอื้ออาทร
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, พ่อแม่ควรส่งเสริมให้ลูกเกิด “ปมเด่น” ตามความชอบ ความถนัดของเขา เปิดโอกาสให้ลูกแสดงออก, พ่อแม่ควร
ปรับปรุงความสามารถในแต่ละด้านให้แก่ลูก, พ่อแม่ควรพูดคุย รับฟังสิ่งที่ลูกพูด
บทบาทของครูในการเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองให้กับนักเรียน ครูควรจัดสภาพแวดล้อม และ
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย เข้ าใจ ยอมรับ ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน, ครูควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น, ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนแสดงออกในทางที่เหมาะสม, ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็น
และปฏิบัติตาม, ครูควรจัดวิชากลุ่มสนใจไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเอง
ชอบ, ครูสร้างจิตสานึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม, ครูควรให้กาลังใจ สาหรับนักเรียนที่ทาความดี , ครู
ควรร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาของนักเรียน, ครูเป็นผู้คอยชี้แนะ กระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และเห็น
คุณค่าในตนเอง
การเห็นคุณค่าในตนเอง รู้ว่าตนเองมีคุณค่านั้นมีประโยชน์เช่นไร ในทางพระพุทธศาสนาได้สอนว่า “คนเรา
ต้องเข้าใจตนเอง รู้จักตนเองก่อน แล้วเราจึงจะสามารถเข้าใจคนอื่นได้ ” ดังนั้นถ้าบุคคลเห็นคุณค่าในตนเองแล้วก็
สามารถนาไปสู่เป้าหมายของชีวิตได้อย่างมีความสุข
11 บทบาทของผู้นาที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นาที่ดี
กว่าจะเป็นผู้นา ไม่ว่าจะในระดับองค์การหรือใหญ่โตกว่าองค์การได้นั้นคงไม่มีใครอยากจะบอกว่าเป็นเรื่อง
ง่ายเพราะมองไปในเรื่องใดแล้ว จะเล็กหรือน้อยก็เกี่ยวข้องกับผู้นาผู้บริหารอย่างที่เขาเหล่านั้นไม่อาจปฏิเสธหน้าที่นี้
ได้ เมื่อจะบอกว่าทาไมพนักงานไม่ทางานก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือผู้นาที่จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้นาที่ได้ชื่อว่า
จะเป็นผู้นาที่ดีนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร
1) บทบาทการสร้างเครือข่าย (Networking) คือการพยายามเข้าสังคม เพื่อจะได้พบปะกับบุคคลที่เป็น
แหล่งข้อมูล และพยายามรักษามิตรภาพนั้นไว้อย่างต่อเนื่อง โดยการไปเยี่ยมเยียน พูดคุยทางโทรศัพท์ ให้ความ
ร่วมมือในสิ่งที่เขาร้องขอ ให้ความสนใจ เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ และกิจกรรมทางสังคมที่สาคัญ
2) บทบาทการให้ ก ารสนั บ สนุ น (Supporting) คื อ การที่ ผู้ น าให้ ค วามสนใจและความเป็ น เพื่ อ นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเพื่อนร่วมงาน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจ เห็นใจ และให้การสนับสนุนให้ผู้ที่มีความวิตกกังวล
ในการปฏิบัติงาน ยินดีรับฟังการปรับทุกข์และปัญหาต่าง ๆ รู้ความสนใจของคนอื่น พยายามส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
3) บทบาทการขจัดความขัดแย้งและการสร้างทีมงาน (Managing conflict and team building)
คือ การกระตุ้นและอานวยความสะดวกในการหาหนทางในการแก้ไขความขัดแย้ง ผลักดันให้มีการสร้างทีมงานและ
ความร่วมมือ และสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์การและทีมงาน
4) บทบาทการติดตาม (Monitoring) คือ บทบาทในการติดตามดูแลการดาเนินการและการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อม ทาได้โดยการติดตามดูความก้าวหน้า /คุณภาพของการปฏิบัติงาน ดูความสาเร็จหรือล้มเหลวในแต่
ละโครงการ ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาสารวจความต้องการและค่านิยมของลูกค้ า ติดตาม/วิเคราะห์
ปั จ จั ย ข อ ง สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม อ ง ค์ ก า ร ที่ จ ะ เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ โ อ ก า ส ต่ า ง ๆ
5) บทบาทการให้ข้อมูล (Informing) โดยการบอกให้ทราบถึงข้อมูลและผลการตัดสินใจที่จาเป็นแก่การ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา จัดหาเอกสารทางวิชาการที่จาเป็น ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับเทคนิควิธีในการปฏิบัติการ
และวิธีการที่จะเพิ่มพูนภาพพจน์ หรือชื่อเสียงที่ดีขององค์การ
6) บทบาทในการสร้างความชัดเจน (Clarifying) คือการที่ผู้นาต้องสร้างความชัดเจนในภาระหน้าที่และ
วัตถุประสงค์ของงานต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยการมอบหมายงาน ให้คาชี้แนะวิธีการทางานและความรับผิดชอบต่องาน
นั้น เน้นวัตถุประสงค์ของงาน กาหนดเวลาในการทางานและความคาดหวังต่อผลงานให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบอย่าง
ชัดเจน
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7) บทบาทในการวางแผนและจัดองค์การ (Planning and organizating) คือบทบาทหน้าที่ของผู้นา
ในการเป็นผู้กาหนดวัตถุประสงค์ของแผนระยะยาว และกลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์การต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่ ง แวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอก เสนอกิจ กรรมทุ กขั้ นตอนของการด าเนิ นการของโครงการต่ า งๆ จั ดแบ่ ง
ทรัพยากรตามลาดับความสาคัญของกิจกรรม หรือโครงการ ตัดสินวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตและความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในองค์การ
8) บทบาทในการแก้ปัญหา (Problem solving) โดยชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์หรือผลของปัญหาต่องาน
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุและทางเลือกในการแก้ปัญหา จัดการแก้ปัญหาและวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น
9) บทบาทในการปรึกษาและมอบหมายงาน (Consulting and delegating) คือบทบาทในการที่
จะต้องไต่ถามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา กระตุ้นให้เสนอแนะ
วิธีการปรับปรุง เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานที่สาคัญและ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
10) บทบาทในการสร้างแรงจูงใจ (Motivating) โดยการใช้เทคนิคในการมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ค่านิยม
อันทาให้คนปฏิบัติงานตั้งใจและทุ่มเทความสามารถในการทางานและยอมรับในวัตถุประสงค์ของงาน ชักจูงให้บุคคล
ต่างๆ ให้การสนับสนุน ร่วมมือ ช่วยเหลือและทรัพยากรที่จาเป็น รวมทั้งการกาหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน
11) บทบาทในการประกาศเกียรติคุณ /ให้รางวัล (Recognizing and rewarding) คือ การยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณให้ทราบกันทั่ว และมอบรางวัลสาหรับผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมความสาเร็จตามเป้าหมาย การ
ท าผลประโยชน์ พิ เ ศษแก่ อ งค์ ก าร แสดงก ารยอมรั บ และซาบซึ้ ง ในความส าเร็ จ ของการปฏิ บั ติ ง าน
คุณลักษณะเหล่านี้ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิดสามารถสร้างได้ด้วยการฝึกฝนและประสบการณ์ของผู้นา
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การสร้างความคุ้นเคย
การตั้งเป้าหมายในชีวิต
นายพิทักษ์ คิดโสดา
การสร้างเสริมสัมพันธภาพ
การมีสั มพั น ธภาพที่ดี กับ สมาชิก ในครอบครัว เพื่อ น และบุค คลอื่นในสั งคม จะท าให้ เกิดมิ ตรภาพที่ ดี
ระหว่างกัน สร้างความอบอุ่นในครอบครัว สร้างความยอมรับ ความรักใคร่สมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือใน
กลุ่มเพื่อนและบุคคลรอบข้าง ดังนั้นการสร้างเสริมสัมพันธภาพจึงเป็นสิ่งที่นักเรียนควรเรียนรู้และนาไปปฏิบัติเพื่อจะ
ได้เกิดความสาเร็จและความสุขในการดาเนินชีวิต

ความหมายและความสาคัญของสัมพันธภาพ
สัมพันธภาพ (relationship) หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล อันจะทาให้เกิดความรัก ความนับ
ถือ และความร่วมมือ หรืออีกความหมายหนึ่งคือ การอยู่ร่ วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข มนุษย์ไม่สามารถที่จะ
อยู่อย่างโดดเดี่ยวตามลาพังได้ จาเป็นต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม จึงมีต้องการติดต่อสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล
อื่นจะทาให้การติดต่อ และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้ด้วยดีทาให้เกิดความสุขการดาเนินชีวิตในที่สุด
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หลักการสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีของบุคคล
การสร้างเสริมสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่ดีกับผู้อื่นนั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเอง โดยจะต้องรู้จักปรับปรุง
ตนเองก่อน ซึ่งหลักทั่วไปในการ ปฏิบัติมีดังนี้
1. การสร้างหรือแก้ไขหรือทาให้ตัวเองมีอารมณ์เป็ นผู้ใหญ่ ได้แก่ การเป็นคนมีอารมณ์หนักแน่น ไม่มี
ความหวาดกลัว หวาดระแวง ไม่อ่อนแอจนต้องพึ่งผู้อื่นตลอดเวลา แต่ก็ไม่ใช่เป็นคนแข็งจนกระด้าง และ ลักษณะ
เช่นนี้จะต้องมีความสมบูรณ์ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงผันแปรง่าย
2. การรู้จักปรับตนเองให้เข้ากับบุคคล เหตุการณ์ และสถานที่ การรู้จักปรับปรุงตนเองให้ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ หรือให้สอดคล้องกับความผันแปรของสังคมนับว่าเป็นสิ่งจาเป็นมาก ถ้าเรารู้จัก บทบาท
ของตนเองว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรในโอกาสไหนแล้ว ก็ย่อมจะไม่มีข้อขัดแย้งกับใคร
3. การรู้จักสังเกต รู้จด และรู้จา การสังเกตจะช่วยให้เราสามารถเข้ากับทุกคน ทุกชั้น ทุกเพศ และทุกวัย
ได้ดี เช่น มารยาทในสังคมจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ดีจะอยู่ที่การสังเกตแล้วนามาปฏิบัติถ้าหมั่นสังเกตก็จะจาได้ แต่ถ้าจา
ไม่ได้ก็ควรจดบันทึกไว้แม้กระทั่งผู้ที่เคยพบกันหรือขอความช่วยเหลือจากเขาเพื่อกันลื ม เพราะถ้าหามลืมหรือจาเขา
ไม่ได้อาจถูกตาหนิได้ว่าเป็นคนหยิ่งยโสหรือลืมคุณคนทาให้เกิดความขัดเคืองใจกันได้
4. การรู้จักตนเอง รู้จักประมาณตน และรู้จักสถานการณ์ของตน คุณลักษณะเช่นนี้จะทาให้คนรู้จักลดทิฐิ
และเห็นความสาคัญของผู้อื่น ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้แก่เขาด้วย
5. การรู้จักสาเหตุและใช้เหตุผล การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์วู่วาม จะทาให้การคบหา
สมาคมหรือปฏิบัติงานร่วมกันดาเนินไปด้วยดี
6. การมีความมั่นใจในตนเอง รู้จักเป็นตัวของตัวเอง
การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว
การได้อยู่ในครอบครัวที่มีความสัมพันธภาพอบอุ่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะ
ปรารถนาและเป็นกุญแจสาคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา
หรือลูกก็ตามที่ได้อยู่ในครอบครัวอันอบอุ่นจะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเมื่อเลิกงานหรือเลิกเรียน อยากมีกิจกรรมกับคน
ที่บ้ า น เช่น รั บ ประทานอาหารเย็ น ร่ ว มกัน เล่ น กีฬ าร่ว มกัน มี ข่าวร้ายข่า วดีอ ยากบอกคนที่บ้า น เพื่อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือหรือร่วมดีอกดีใจด้วย

ส่วนครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไม่ดีนั้นไม่มีใครอยากอยู่บ้าน ไม่มีใครอยากปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับใครทุกคน
ไขว่ ค ว้ า หาความสุ ข นอกบ้ า น จะกลั บ บ้ า นเมื่ อ จ าเป็ น เช่ น เงิ น หมด หรื อ ต้ อ งการพั ก ผ่ อ นนอนหลั บ เท่ า นั้ น
สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มต้นจากความรักความอบอุ่นของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นจะขยาย
ไปสู่ลูก เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประกอบกับมีความผูกพันทางสายเลือด
ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรัก ความอบอุ่นที่สาคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆ การสร้าง
เสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
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1. ความผูกพันในครอบครัว สามีภรรยาต้องช่วยกับประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นมั่นคงและ
ช่วยกันเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันใหม่ๆ ความผูกพันฉันสามีภรรยาและพ่อ
แม่ลูกที่เคยมีถูกตัดหายไป คนเหล่านี้จะรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเด็ก
ที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้จะรู้สึกว้าเหว่มาก ดังนั้นการที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัวจึงจาเป็นต้องรักษา
ความผูกพันไว้เป็นอันดับแรก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นด้วยการที่แม่เป็นผู้ให้
กาเนิดและฟูมฟักดูแลจนลูกเจริญเติบโต ส่วนผู้เป็นพ่อนั้นมีความผูกพันการลูกด้วยการช่วยเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครอง
เป็นตัวอย่าง และชี้แนะแนวทางให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง สาหรับผู้เป็นลูกนั้นก็ควรให้ความเคารพเชื่อฟังคาสั่งสอน
อบรมของพ่อแม่ และแสดงความรักต่อพ่อแม่โดยการขยันหมั่นเพียรในการศึ กษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี
ช่วยพ่อแม่ทางานบ้าน ไม่เกเร เสพสารเสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมภายในยามว่างร่วมกับครอบครัว
เช่น ออกกาลังกายร่วมกัน ไปเที่ยวนอกบ้านด้วยกัน นอกจากนี้ความผูกพันที่ครอบครัวไม่ควรละเลยอีกประการ
หนึ่ง คือ ความกตัญญูต่อปู่ย่าตายาย การให้ความรักเอาใจใส่ ตอบแทนพระคุณท่านที่ได้เลี้ยงดูแลเรามา
2.การเอาใจใส่ คือ การให้ความสนใจและสนับสนุนตามความต้องการอย่างเหมาะสม การเอาใจใส่ต้องมี
ความพอดี เช่น ลูกจะเรียนแล้วกลับบ้านกี่โมงก็ได้ไม่มีใครสนใจ จะทาให้ครอบครัวมีสภาพเหมือนต่างคนต่างอ ยู่
การเอาใจใส่มากเกินไปก็จะทาให้ราคาญ ไม่เป็นตัวของตัวเองนอกจากนี้การเอาใจใส่ต้องมีความเป็นธรรม ได้รับ
ความสาคัญเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกก็ตาม การเอาใจใส่ที่ควรระมัดระวัง คือ การใช้เงินทดแทน
การเอาใจใส่ พ่อแม่ไม่มีเวลาก็ให้เงินลูกไว้ใช้เที่ ยวเตร่หรือซื้อของตามที่ต้องการ เมื่อถึงวันเกิดก็ซื้อของมียี่ห้อราคา
แพงให้เพื่อแสดงถึงความสนใจใส่ใจของพ่อแม่ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความอบอุ่นแบบจอมปลอมและความเป็นนักวัตถุ
นิยมให้แก่ลูก
3.ความเข้าใจ คานี้เป็นปัญหาสาหรับครอบครัวเสมอมา สามีภรรยาไม่เข้าใจกัน พ่อแม่ ไม่เข้าใจลูกลูกไม่
เข้าใจพ่อแม่ สิ่งที่ครอบครัวควรเข้าใจกันก็คือ ลักษณะนิสัยใจคอ ข้อดี ข้อบกพร่องของแต่ละคนเพื่อเป็นพื้นฐานใน
การอยู่ร่วมกันหรือปรับตัวเข้าหากัน เช่น พ่อชอบบ้านที่เงียบสงบแต่แม่ชอบบ่น พ่ออาจจะต้องพูดคุยกับแม่ถึงเรื่อง
หรือสาเหตุที่ทาให้แม่ราคาญใจ ส่วนพ่อก็ปรับปรุงแก้นิสัยของตนเองให้แม่เกิดความพอใจ เมื่อพ่อแก้ไขแล้วแม่ก็ควร
ลดหรือหยุดพฤติกรรมการบ่น
4.การพูดจา เป็นสิ่งสาคัญที่จะสร้างหรือทาลายสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครัว นอกจากการพูด
จาสุภาพและให้เกียรติกันแล้ว สมาชิกในครอบครัวควรรู้จัก แสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน เช่น การแสดงความรัก คา
ชมเชย การให้กาลังใจ การปลอบใจ การพูดถึงข้อดีและข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง ส่วนเมื่อเกิดความไม่พอใจหรือ
ความขัดแย้ง ควรหาโอกาสพูดหรือสื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้เข้าใจถึงความรู้สึก เพื่อปรับความเข้าใจกัน ใน
ครอบครัวจะไม่มีการพู ดจาเกิดขึ้นเลยถ้าไม่มีการฟัง ดังนั้นนอกจากการพูดแล้วทุกคนควรยอมรับการรับฟังและ
ความคิดเห็นของกันและกันด้วย
สิ่งที่มักจะเป็นอุปสรรคสาคัญของการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว ได้แก่
1.การอ้างว่าไม่มีเวลา ต้องทามาหากิน แต่ถ้าเห็นสัมพันธภาพที่อบอุ่นของครอบครัวมีคุณค่าต่อจิตใจของ
ทุกคนในครอบครัว คากล่าวอ้างนั้นอาจหายไปหรือลดน้อยลง
2.การอ้างว่าให้แล้ว เช่น ให้เงินลูกแล้วอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเอง ให้เวลากับครอบครัวแล้วแต่เวลาที่ให้
คือดูรายการโทรทัศน์ร่วมกัน
3.การอ้างว่าจะทาให้เหลิง คานี้มักเป็นคาอ้างของพ่อที่ไม่อยากแสดงท่าทางให้ลูกรู้ว่าพ่อรักลูก ทาให้ลูก
กลัวไม่กล้าใกล้ชิดพ่อ ซึ่งบางครั้งกว่าจะถึงเวลาที่พ่อบอกว่ารักลูกก็สายเกินไปเสียแล้ว ความรักความอบอุ่นเป็นสิ่งที่
ทุกคนต้องการ ดังนั้นต้องช่วยกันสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นเพื่อความสุขของทุกๆคนในครอบครัว
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การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อน
เพื่อนมีความจาเป็นต่อคนเรา เพราะเราไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงลาพังได้ โดยเฉพาะวัยรุ่นจะให้
ความสาคัญกับเพื่อนเป็นอย่างมาก การได้อยู่กับเพื่อนวัยเดียวกันจะทาให้วัยรุ่นมีผู้ที่คอยร่วมทุกข์ร่ว มสุข ปรับ
ทุกข์ เพราะต่างก็มีปัญหาคล้ายกัน ดังนั้น วัยรุ่นจึงมีความปรารถนาที่จะมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน เพราะจะ
นามาซึ่งการยอมรับนับถือ ความสัครสมานสามัคคี และร่วมมือกันระหว่างกัน

การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับเพื่อนมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น นักเรียนต้องมีความเข้าใจในความต้องการของตนและของเพื่อน ยอมรับ
สภาพความเป็นจริงของตน ไม่ยึดถือข้อบกพร่องใดๆ ในร่างกายของตนเป็นปมด้อยจนขาดความมั่นใจในการคบหา
กับผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างในตัวเพื่อนกับตัวเอง ไม่อิจฉาริษยาเพื่อนที่มีฐานะดีกว่าหรือมีความสามารถ
มากกว่า และไม่ยกตนข่มท่านหรือดูถูกเหยียดหยามเพื่อนที่ด้อยกว่าตน แต่ให้ยินดีกับความสาเร็จของเพื่อน และ
คอยช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนหากมีโอกาส
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักพูด รู้จักฟัง เรียนรู้ที่จะพูดเรื่องต่างๆในจังหวะที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้
เพื่อนได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน เอาใจใส่ในตัวเพื่อน และให้ความสาคัญกับเพื่อน
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ตลอดจนมีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อเพื่อน
3. มองโลกในแง่ที่เป็นจริง ไม่มองในแง่ดีจนเกินไป อันอาจถูกหลอกหลวงและคดโกงได้ แต่ก็ไม่ควรมอง
คนในแง่ร้ายจนเกินไป เพราะจะทาให้เป็นคนใจแคบ ไม่รู้จักการให้อภัย
4.มีน้าใจนักกีฬา ยอมรับผิดเมื่อรู้ว่าตนผิด ปฏิเสธในสิ่งที่ตนไม่สามารถทาได้ เมื่อให้สัญญาอย่างไรไว้กับ
ใครก็ ต้ อ งพยายามท าตามสั ญ ญานั้ น ให้ ดี ที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งรู้ จั ก เสี ย สละและให้ อ ภั ย แก่ เ พื่ อ นเมื่ อ เกิ ด
ข้อผิดพลาด โดยทาความเข้าใจถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดข้อผิดพลาดนั้น และร่วมมือกับปรับปรุงแก้ไขตามเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นต่อไป
5.รู้ จั ก แนะน าและชั ก ชวนเพื่ อ นปฏิ บั ติ กิ จ กรรมที่ ดี มี ป ระโยชน์ เช่ น เล่ น กี ฬ า เล่ น ดนตรี เรี ย น
ภาษาอังกฤษ เรียนคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในชุมชุน โดยเลือกตามความสนใจและมีความ
เหมาะสมกับตนเอง จะได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลทั่วไป
การมีสัมพันธภาพอันดีกับบุคคลอื่นในสัง คมจะทาให้เราเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือ ความพอใจรัก
ใคร่ ความร่วมมือที่ดี และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคล
ทั่วไปมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1.รู้จักยอมรับคาติชม เช่น รับฟังความคิดเห็นหรือคาวิพากษ์วิจ ารณ์ของผู้อื่นเกี่ยวกับตัวเราเองด้วยความ
เต็มใจ เป็นธรรม ไม่ลาเอียงเข้าข้างตัวเอง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้
2.รู้จักมีอารมณ์ขัน มองโลกในแง่ดี และควรเป็นคนยิ้มง่าย การที่มีใบหน้ายิ้มแย้ม กิริยาท่าทางร่าเริง
แจ่มใสและเป็นผู้ที่มรอารมณ์ขัน เป็นบุคลิกลักษณะที่ดีและเป็นเสน่ห์ที่ทาให้ผู้พบเห็นหรือคบหาสมาคมด้วยรู้สึก
นิยมชมชอบ เกิดความสุขความสบายใจ นับเป็นสิ่งสาคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่นาไปสู่การต้อนรับและความร่วมมือที่ดี
3.รู้จั กอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่คุย โอ้อวดความสามารถของตน ไม่พูดจาดูถูกหรือยกตนข่มผู้ อื่นและรู้จัก
ยอมรับข้อบกพร่องหรือความด้อยของตนเองในด้านต่างๆ
4.รู้จักรับผิด ชอบต่อหน้าที่ เช่น หน้าที่สาคัญของนักเรียน คือ เรียน ครูมีหน้าที่ให้การศึกษาอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษา ถ้าทุกคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วปัญหายุ่งยากต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น
5.รู้ จั ก ประนี ป ระนอม เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคขึ้ น ควรมี ก ารประนี ป ระนอมหรื อ รอมชอมกั น
ซึ่งแนววิธีการที่คนเราตกลงกันได้อย่างยุติธรรมและมีเหตุผล
6.รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ให้คิดเสมอว่าอะไรที่เราเองไม่ชอบ ไม่ต้องการให้ผู้อื่นกระทาต่อเรา ก็จงอย่า
กระทาสิ่งนั้นต่อบุคคลอื่น และถ้าต้องการให้บุคคลอื่นกระทาสิ่งใดต่อเรา ก็จงกระทาสิ่งนั้นต่อเขา
7.รู้จักให้กาลังคนอื่น เช่น ยกย่องให้เกียรติ ให้กาลังใจผู้อื่นด้วยความชมเชย รู้จักแสดงความชื่นชมยินดีต่อ
ความสาเร็จของเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนร่วมงาน
8.รู้จักไว้วางใจคนอื่น คือ รู้จักไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นบ้างพอสมควร เพราะคนอื่นอาจจะมีความสามารถด้าน
ต่างๆได้เช่นเดียวกับเรา นอกจากนี้บางครั้งการประเมินค่าความสามารถของผู้อื่นด้อยเกินไปอาจนามาซึ่งความผิด
หวังได้ด้วย
9.รู้ จั ก ร่ ว มมื อ กั บ คนอื่ น เช่ น การให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หมู่ ค ณะในการประกอบกิ จ กรรมต่ า งๆ
ของส่วนรวมด้วยความเต็มใจ เพราะการเป็นผู้ที่เห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ได้ย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม
10.รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น เช่น ไม่ควรใช่ทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นโดยพลการ ไม่ก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิซึ่ง
เป็นผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้อื่น
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การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
เรามักได้ยินคาว่าเป้าหมายจนคุ้นหู แต่ไม่เคยเข้าใจมันอย่างแท้จริงแล้ วนามันมาใช้กับชีวิตสักที่ เป็นการ
เดินทางที่ไร้ซึ่ง เป้าหมายในชีวิต แต่เราคงคุ้นชินคาว่าเป้าหมายจากที่ทางานกับคาว่า KPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ว่า ตัวเรามีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการทางานดีมากหรือน้อยเพียงใด สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจุดแข็ง
ใดเพิ่มเติมด้านใดบ้าง ซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ของนายจ้างที่จะได้รับอย่างสูงสุด โดยพวกเขาจะมุ่งเน้นการดึงศักยภาพของ
พนักงานออกใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร ซ้าร้ายหากเจ้านายพบว่า ผลการประเมินพนักงานนั้นไม่มี
ศักยภาพพอ ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพได้อีกแล้ ว ก็อาจจะถูกเชิญให้ออกจากองค์กรไปในที่สุด อันนี้แหละคือ
เป้าหมายคนอื่น แต่เราคือผู้ส่งเสริมให้คนอื่นประสบความสาเร็จ
ความหมายเป้าหมายของงานประจาคือ สิ่งที่พนักงานทุกๆ คนต้องปฏิบัติตามและต้องทาให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายที่กาหนด โดยมีกรอบระยะเวลาและวิธีปฏิบัติ ที่นายจ้างได้กาหนดทิศทางไว้ ให้ทุกคนต้องเดินตามอย่าง
ชัดเจน โดยมีความสอดคล้องตามเป้าหมายหลักหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร
แล้วเราเคยมีความฝันหรือ เป้าหมายในชีวิตหรือไม่
ในช่วงวัยเด็ก เราอาจจะมีความฝันมากมาย อยากเป็นคนนั้น อยากทาอาชีพนักร้อง อยากเป็นหมอมันเยอะแยะ
ไปหมด แต่พอโตขึ้นเรามักจะลืมความฝันเหล่านั้นไป ลืมความฝันในวัยเยาว์ อาจจะเป็นเพราะความคุ้นชินกับการที่มีคน
อื่นค่อยตั้งเป้าหมายประจาปีให้ ซึ่งมันมีกระบวนการเกิดขึ้นตั้งแต่การอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์ หรือจาก
สถาบันการศึกษา ที่พร่าสอนให้พวกเราตั้งใจเรียน เรียนให้ได้คะแนนสูงๆ เรียนให้สูงๆจะได้มีอาชีพดีๆทา และเมื่อเข้า
ทางานก็ต้องตั่งใจทางานในวิชาชีพที่ได้เล่าเรียนมา ทุ่มเทด้วยแรงกายและใจ และมีความเป็นมืออาชีพ
การจดจาคาสอน เมื่อเรียนจบจึงมีพนักงานมืออาชีพหลากหลายสาขาวิชา ที่ต้องค้นหาบริษัทที่มีสวัสดิการดี
เงินเดือนสูงๆ แต่ก็ต้องทางานอย่างหนักให้กับนายจ้าง เพื่อแลกกับเงินค่าแรง แถมยังมีรุ่นพี่ๆ ในบริษัท สอนให้รู้จักการ
แข่งขัน เพื่อสร้างโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง ถึงจะประสบความส าเร็จในชีวิตการทางาน นั้นคือ ชีวิตของ
พนักงานประจา ซึ่งเป็นวัฏจักร ของคนที่ต้องตื่นตอนเช้า ไปทางาน ให้สาเร็จตามเป้าหมายของคนอื่น พอตกเย็นกลับ
บ้านผักผ่อน เมื่อได้เงินเดือนมากขึ้น จึงมีความสามารถในการก่อหนี้สูงขึ้น เมื่อมีหนี้เพิ่มก็ต้องทางานมากขึ้น
ชีวิตของคนโดยส่วนใหญ่ จึงไร้ซึ่งเป้าหมายในชีวิตเพื่อตนเอง จึงจาเป็นต้องกลายเป็นคนที่คอยทักทอความฝัน
ให้แก่ผู้อื่น ชีวิตของคนที่ขาดเป้าหมายชีวิตมักมีสาเหตุจากความกลัวและชอบการยึดติดความมั่นคงเป็นที่ตั้ง จึงไม่รู้ว่า
แท้จริงแล้วชีวิตนี้ ต้องการอะไรกันแน่ เพื่อสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของตนได้ จึงมักจะปล่อยชีวิตไปกับกาลเวลาและ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตา
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เป้าหมายในชีวิต
เป้าหมายในชีวิต หมายถึง สิ่งที่ต้องคือผลลัพธ์ของเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้ หลังจากการลงมือตามแผนจนบรรลุ
ความสาเร็จเช่น การมีรายได้มีเงินมากมายจากการลงทุน แล้วสามารถนาเงินนั้นไปซื้อสิ่งต่างๆ เพื่อทาให้ชีวิตมีความสุข
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถแบ่งปันความสุขให้แก่คนอื่นๆได้ เป้าหมายในชีวิต จึงเป็นแรงบันดาลใจและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวของจิตใจ ในการต่อสู้กับความท้อแท้ ในช่วงเวลาต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหา การตั้งเป้าหมายชีวิตเป็นวิธีสร้าง
กาลังใจในการทางานและการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตและการมีอิสระภาพ ทางการเงินและเวลา ได้ทาในสิ่งที่
ต้องการโดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น
ประโยชน์การตั้งเป้าหมายในชีวิต
 ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถทาให้เรารู้ว่ากลยุทธ์หรือวิธีการทางาน ที่กาลังทาอยู่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชีวิตหรือไม่
 ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถจัดลาดับความสาคัญของงาน ที่กาลังจะลงมือปฏิบัติมีความเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด
 รู้ว่าเป้าหมายของกิจกรรม ที่กาลังทาอยู่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตหรือไม่
 ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถทาให้ตนเองบรรลุความต้องการของชีวิต การมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนย่อมทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชีวิตตนเอง เป้าหมายจะทาให้เกิดแผนปฏิบัติ รู้ว่าตนเองจะทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
 ตั้งเป้าหมายในชีวิ ต จะช่ วยส ารวจตนเองว่ า ณ ปั จจุบั นตนเอง อยู่ ไกลจากเป้าหมายของชี วิ ตมากน้อยอย่างไร
สามารถสะท้อนตนเองได้ หากจะประสบความสาเร็จและก้าวไปข้างหน้าได้ ต้องทาอย่างไร ต้องมีความรู้ใดเพิ่มเติม
จะได้พัฒนาตนให้ก้าวไปจุดนั้นๆ
 ตั้งเป้าหมายในชีวิต สามารถโน้มน้าวจิตใจ สามารถสร้างแรงจูงใจให้ตนเองได้ เพราะรู้ว่าตนเองจะได้รับรางวัลอะไร
เป็นการตอบแทน เมื่อลงมือทาจนประสบความสาเร็จ
ถึ งแม้ ว่ าจะเลื อกเกิ ดไม่ ได้ แต่ เลื อ กรู ปแบบของชี วิ ต ได้ การตั้ งเป้ าหมายในชี วิ ตคื อ จิ นตนาการ มี ความ
คาดหวัง โดยเป้าหมายในชีวิตของคนส่วนใหญ่ มักจะเกี่ยวข้องกับเงิน เพราะการมีเงิน คือการบรรลุเป้าหมายความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ คงไม่มีใครปฏิเสธอานาจของเงินได้ เพราะมันสามารถบันดาลความสุขได้เช่น เงินสามารถ
ซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม เงินสามารถซื้อสิ่งอานวยความสะดวกในชีวิตได้ ถึงเงินไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างที่
ซื้อต้องใช้เงิน ถึงแม้ว่าการมีเงินไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างว่า ชีวิตมีความสุข แต่ความสุขในชีวิตสามารถซื้อแลกเปลี่ยน
มาได้ด้วยเงิน เงินคือ อานาจแห่งความสุข
การตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจ
สมมติถ้ าคุ ณมี อิ สรภาพและมี ความมั่ งคั่ งทางการเงิ น คุ ณอยากได้ ชี วิตอย่างไร อยากท าอะไรบ้ าง ลองมา
ตั้งเป้าหมายไปพร้อมๆกัน อย่าลืมเป้าหมายชีวิตใคร คนๆนั้นต้องเป็นคนรับผิดชอบ เป้าหมายในชีวิตไม่มีใครสามารถ
สร้างแทนเราได้นอกจากตัวเราเอง การตั้งเป้าหมายไม่มีข้อจากัด เขียนออกมาให้ได้มากที่สุด แล้วเลือกเอาจุดหมายที่
เหมาะกับตัวตนของเราให้มากที่สุด เช่น
1. ในชีวิตนี้อยากมีบ้านในฝัน บ้านหลังใหญ่ มีห้องนั่งเล่น พื้นทาด้วยหินภูเขาไฟ ห้องน้ามีอ่างจากุซซี่ หลังบ้านมี
พื้นที่ปลูกผักผลไม้กินเอง หน้าบ้านมีสวนหย่อม ข้างบ้านฝั่งตะวันตกมีลาธารจากต้นน้าและภูเขา แล้วข้างๆลาธารเราจะ
สร้างสระว่ายน้า ในด้านตะวันออกก็จะมีสนามหญ้ากว้าง เอาไว้ออกกาลังกายตอนเช้า มีม้านั่งเอาไว้จิบกาแฟสาหรับช่วง
เช้า นั่งดูพระอาทิตย์ที่ค่อยๆโพล่ออกมาที่ละนิดๆ ถึงบ้านจะเป็นแค่ปัจจัยพื้นฐาน จากทฤษฎีลาดับความต้องการของ
มาสโลว์ แต่การมีบ้านที่สวยงาม จะให้เรามีแต่ความสุขในการใช้ชีวิต
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2. ในชีวิตนี้อยากมีรถที่อยากได้ ดังเช่นในภาพ ไม่ใช่มีเพียงแค่รถพอใช้ สามารถอานวยความสะดวกได้ การมี
รถไม่อยากเป็นรถมือสองเก่าๆ ขณะที่ขับไปต้องเตรียมน้าติดไปกับตัวรถ เพื่อเอาไว้เติมหม้อน้า ซึ่งอาจจะแห้งระหว่าง
เดินทาง รถยนต์ในฝันคือ โรสรอย ลัมโบกินี่ รถยนต์เหล่านี้ไม่ได้ตอบสองแค่ความต้องการ แค่อานวยความสะดวกใน
การเดินทางเท่านั้น แต่ยังมีความแข็งแกร่ง มีความรวดเร็วและที่สาคัญคือ ความปลอดภัยในการเดินทาง
3. ในชีวิตนี้อยากเดินทางท่องเที่ยวไปในโลกที่กว้างใหญ่ ฝันที่ใหญ่คือการเหยียบดินแดนอันอัศจรรย์ เช่น 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก อยากเป็นคนของโลกจริงๆ ไม่ใช่แค่คนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่ไม่สามารถไปไหนได้ เพราะการไม่มีเงิน
บนโลกใบนี้มีสิ่งแปลกและสวยงามมากมาย ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หากได้
ไปสัมผัสกับของจริงได้คงไม่เสียชาติเกิด
4. ในชีวิตนี้อยากมีเงินและเวลาที่สามารถตอบแทนผู้มีพระคุณได้ สามารถดูแลท่าน เพื่อให้ท่านมีความสุข
สามารถพาท่านท่องเที่ยวไปบนโลกที่สวยงาม สามารถซื้ออาหารเสริมให้พ่อแม่ได้รับประทาน เพื่อให้ท่านมีสุขภาพดี
แข็งแรง เป็นคนแก่ที่มีคุณภาพชีวิตดี ยังเดินหรือสามารถวิ่งได้ยิ่งดี สามารถทาให้ท่านอยู่กับเราไปอีกนาน ปัจจุบันจะ
เห็นได้ว่าคนเราเป็นโรคเสื่อมต่างๆเมื่ออายุยังน้อย เนื่องจากการทานอาหารปกติไม่สามารถทาให้เรา ได้รับสารอาหารที่
เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายได้ ลองคิดดูหากผู้มีพระคุณของเราเริ่มแก่แล้ว จะมีร่างกายที่ทรุดโทรมรวดเร็ว
เพียงใด
5. ในชีวิตนี้หากมีลูก ก็อยากให้ลูกได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพดี เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพ เพื่อบ่ม
เพาะให้ลูกสร้างเสริมพัฒนาการที่ดีเหมาะสมกับวัย หากเขาโตขึ้นลูกจะได้มีความพร้อม เพื่อการเผชิญกับโลกภายนอก
มีความรู้ความสามารถ การเล่าเรียนสถานศึกษาที่ดี ย่อมมีคุณภาพในการสร้างคน ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถ รู้
วิธีในการสร้างเงิน ที่สาคัญเราต้องสร้างความรู้ทางการเงินให้กับลูก เพื่อให้พวกเขาเข้าใจความสาคัญของเงิน และเรียนรู้
กระบวนสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเงิน
6. ในชีวิตนี้อยากซื้ออะไรก็มีอิสระซื้อได้ดั่งใจ สามารถมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆได้เช่น การซื้อเสื้อผ้าเครื่อง
แต่งกาย สร้อยแหวน นาฬิกามาเสริมแต่งให้ตัวเองดูดี ดูเท่ห์ มีเสน่ห์ หากเราสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่อยากได้ เราจะมีอายุ
ยืนยาว เพราะการสร้างความสุขทางจิตใจ ทาให้สมองหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุข
7. ในชีวิตนี้มีเงินมากพอที่จะเป็นผู้ให้ได้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น สามารถทาบุญได้ตามใจที่เรา
อยากจะทา สามารถสร้างโบสถ์ สร้างวิหาร สร้างพระ สร้างถนน สร้างโรงทาน ให้ทานคนจน สร้างกองทุนเพื่อให้ผู้คนอยู่
ดีมีสุข การเป็นผู้ให้ก่อนจะช่วยทาให้เราได้รับมากกว่าสิ่งที่เราให้ บุญไม่ต้องรอชาตินี้เราจะได้รับผลของบุญทันทีที่ได้ลง
มือทา ผลของบุญคือ เมื่อคิดถึงสิ่งดีๆ ที่เราสร้างไว้ จะช่วยทาให้เรามีความสุข สบายใจและเกิดความภาคภูมิใจ
8. ในชีวิตนี้อยากจะทาอะไรก็ได้ทาตามที่ใจต้องการ ทาตามใจที่เราต้องการอยากทาจริงๆ เป็นจิตกร ต้องการ
ไต่ที่สูงเช่น ปืนภูเขาหิมาลัย ฯลฯ ลาดับความต้องการสูงสุดของมนุษย์ที่มาสโลว์ได้กล่าวไว้คือ ความสามารถในการ
ค้นหาและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของตน สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้
9. ในชีวิตนี้ต้องการมีอิสรภาพเงินและเวลา ที่จะสามารถทากิจกรรมต่างๆได้ทุกอย่าง ที่เราอยากทา สามารถ
เดินทางได้อย่างง่าย สะดวกรวดเร็วไม่ต้องไปเบียดเสียดกับใคร มีรถหรูๆให้นั่ง สามารถขึ้นเครื่องบินชั้น First Class ได้
ความต้องการของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด หากได้สิ่งหนึ่ง ย่อมต้องการสิ่งที่ดีกว่าเสมอ การมีชีวิตที่มีความสะดวกสบายโดยไม่
มีความกังวลใดๆ เท่ากับ ได้อยู่บนสวรรค์บนดิน
10. ในชีวิตนี้ต้องการมีอิสรภาพด้านเวลา ที่สามารถอยู่กับคนที่เรารักได้ตลอด ชีวิตของคนโดยทั่วไปหากเลือก
อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ต้องแลกหรือเสียสิ่งหนึ่ง เมื่อใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงิน ก็ย่อมไม่มีเวลา ก็จะมีเพียงแต่การมีอิสภาพ
ทางการเงินเท่านั้น จึงจะสามารถช่วยให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้ สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ มีความรักให้กันและกัน
มีครอบครัวที่อบอุ่น
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การตั้งเป้าหมายข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่าง ที่สามารถนาไปใช้เป็นเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ แต่คนเรามักจะมี
ความฝันที่ไม่เหมือนกันซะทุกเรื่อง ตั้งเป้าหมายชีวิตโดยไม่จาเป็นต้องตอบคาถามของใคร เขียนลงในกระดาษ แล้วนาไป
ติดไว้ข้างผนังที่สามารถมองเห็นมันได้ง่าย เป็นวิธีตอกย้าเป้าหมายให้กับจิตใต้สานึกทุกๆวัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ
ก้าวไปสู่จุดหมาย “
มนุษย์ย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต แต่มี 2 สาเหตุด้วยกันที่ทาให้เรากลายเป็นคนล้มเหลว นั่นก้อคือ 1. ขาด
โอกาสที่จะได้เรียนรู้ 2. รับทราบแต่ไม่เข้าใจและมีชีวิตแบบไร้ซึ่งเป้าหมายชีวิต ไม่จุดมุ่งหมาย จึงไม่มีวันที่จะประสบ
ความสาเร็จ
สุดท้ายความฝันหรือเป้าหมายจะไม่สาเร็จได้ ถ้าไร้ซึ่งการลงมือทา ลงมือตรวจเช็คสภาพตนเองในปัจจุบัน มี
ความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด สามารถตอบสนองฝันได้หรือไม่ ถ้าคาตอบคือไม่ ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต ค้นหา
วิธีการและอาชีพที่จะก้าวไปให้ถึงฝันได้ ลงมือทาอย่างเชื่อมั่นและตั้งใจ เชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของตนเอง คิด
เชิงบวกที่เป็นไปได้ คนอื่นทาได้ เราต้องทาได้ อย่ามัวรอแต่โอกาส จงสร้างโอกาส เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้ทั้งชีวิต คิดบวก
เชิงสร้างสรรค์ว่าการมีชีวิตยืนอยู่บนโลกนี้จะต้องมีคุณภาพชีวิตชั้นหนึ่ง ด้วยกลยุทธ์การ ตั้งเป้าหมายชีวิต Besterlife
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ร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์พัฒนาพลเมืองสู่สังคม
สันทนการและวอล์คแรลลี่
นายอภิชาต ราชคา และนางพรรษชล แข็งขัน
แนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ และสังคม
เพื่อที่จะได้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียนและชุมชน แนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดี
มีดังนี้
1.การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ในครอบครัวจะประกอบด้วยสมาชิกที่สาคัญ ได้แก่ พ่อ แม่ และลูก ในบางครอบครัวคนอื่นๆร่วมอยู่ด้วย
เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย เมื่อเราอยูร่ ่วมกันในครอบครัว สมาชิกทุกคนต่างก็มีบทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ เช่น
หน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
- หารายได้มาเลี้ยงครอบครัว อบรมสั่งสอน ให้การศึกษาแก่ลูก และอื่นๆ
หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่
- ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ และอื่นๆนอกจากการปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าที่ในฐานะของสมาชิกที่ดีของครอบครัวแล้ว ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อตกลงของครอบครัว และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุข
2.การเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน
เมื่อเราอยู่ในโรงเรียน เราทุกคนมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อโรงเรียน เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ ซึ่ง
เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นเราจึงจาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องเรียนและโรงเรียน
เพื่อทีจ่ ะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น
- เมื่อมาโรงเรียน เราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน เช่น แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ มาให้ทัน
เข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้า
- เมื่ออยู่ในโรงเรียน เราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องเรียนและในบริเวณต่างๆของโรงเรียน ทิ้งขยะ
ลงในถังขยะที่โรงเรียนจัดให้
- ให้ความเคารพเชื่อฟังครูอาจารย์ ตั้งใจเรียนหนังสือ รวมทั้งทางานต่างๆที่ครูมอบหมายด้วยความตั้งใจ
และเอาใจใส่
นอกจากนีเ้ ราควรปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน เช่น
- ปฏิบัติในการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ต้องรู้ว่าเมือ่ เราเป็นผู้นาในการทากิจกรรมต่างๆควรปฏิบัติตนอย่างไร
และเมื่อเป็นผู้ตามควรปฏิบัติตนอย่างไร
- รู้จักแสดงความคิด เห็นตามสิทธิของตนเอง รวมทั้งรู้ จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพข้อตกลง
ของคนส่วนใหญ่
- ถ้าเกิดข้อขัดแย้งกัน ให้แก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผลไม่ใช้อารมณ์หรือพละกาลังในการแก้ปัญหา เพราะไม่ใช่
วิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง แต่กลับจะทาให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา
- ในการแข่งขันทากิจกรรมต่าง ๆของโรงเรียน เช่น การแข่งกีฬา การประกวดในด้านต่างๆต้องฝึกฝน
ตนเองให้เป็นผู้รู้จักแพ้ ชนะและให้อภัย รวมทั้งยอมรับในคาตัดสินของคณะกรรมการ
3.การเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน
การปฏิบัติตนในฐานะตนในฐานะสมาชิกของชุมชน สามารถทาได้หลายวิธี ซึ่งในวัยของนักเรียนควร
ปฏิบัติดังนี้
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1.ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของชุมชน เช่น ปฏิบัติตามกฎจราจร โดยข้ามถนนตรงทางม้าลายหรือ
สะพานลอย ไม่วิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถ ไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะ ไม่ทาลายสิ่งของที่เป็นของสาธารณะและทรัพย์สิน
ส่วนตัวของผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายเพราะความสนุกสนานของตนเอง
2.เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เพื่อช่วยรักษาและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไว้ ในแต่ละ
ชุมชนจะมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ ปฏิบัติสืบทอดกันมา เช่น ประเพณีการทาบุญเมื่อถึงวันสาคัญทางศาสนา
ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีวันลอยกระทง
3.บาเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน เช่น ช่วยเก็บเศษขยะที่พบเห็นในบริเวณต่างๆช่วยดูแลต้นไม้ ดอกไม้ใน
สวนสาธารณะของชุมชน
4.ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดยให้ทุกคนในชุมชนมีจิตสานึกใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชนที่มีป่าชายเลน ควรจะร่วมใจกันอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อให้เป็นที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ
รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยของลูกสัตว์น้าอีกด้ วย ชุมชนที่อยู่ติดชายทะเล ควรร่วมใจกันรักษาความสะอาดของ
ชายหาด เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนควร
เป็นความร่วมมือกันหลายฝ่ายระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน
4. การเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก
1. เคารพกฎหมายและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบัง คับของสังคม เมื่อพลเมืองทุกคนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับของสังคมและบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น ไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือไม่กระทาความผิด
ตามที่กฎหมายกาหนดก็จะทาให้รัฐไม่ต้องเสียงบประมาณในการป้องกันปราบปรามและจับกุมผู้ที่กระทาความผิดมา
ลงโทษ นอกจากนี้ยังทาให้สังคมมีความเป็นระเบียบสงบสุขทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไม่หวาดระแวงคิดร้าย
ต่อกัน
2.เป็นผู้มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทุกคนย่อมมีอิสรเสรีภาพในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งการรู้จักการใช้เหตุผลในการดาเนินงานจะทาให้ช่วยประสานความสัมพันธ์ทาให้เกิดความ
เข้าใจอันดีงามต่อกัน
3.ยอมรับมติของเสียงส่วนใหญ่ เมื่อมีความขัดแย้งกันในการดาเนินกิจกรรมอันเกิดจากความคิดเห็น
ที่ แ ตกต่ า งกั น และจ าเป็ น ต้ อ งตั ด สิ น ปั ญ หาด้ ว ยการใช้ เ สี ย งข้ า งมากเข้ า ช่ วย และมติ ส่ ว นใหญ่ ต กลงว่ า
อย่างไร ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับความคิดของเรา เราก็ต้องปฏิบัติตามเพราะเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่นั้น
4.เป็นผู้นามีน้าใจประชาธิปไตยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ผู้ที่มีความเป็นประชาธิปไตยนั้น
จะต้องมีความเสียสละในเรื่องที่จาเป็น เพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและรักษาไว้ซึ่งสังคมประชาธิปไตย เป็นการ
ส่งผลต่อความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กร ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ดังกล่า วก็ย้อนกลับมาสู่สมาชิกของ
สังคม เช่น การไปใช้สิ ทธิ์เลือกตั้ง ถึงแม้ว่าเราจะมีอาชีพบางอย่างที่มีรายได้ตลอดเวลา เช่น ค้าขาย แต่ก็ยอม
เสียเวลาค้าขายเพื่อไปลงสิทธิ์เลือกตั้ง บางครั้งเราต้องมีน้าใจช่วยเหลือกิจกรรมส่วนร่วม เช่นการสมัครเป็นกรรมการ
เลือกตั้ง หรือสมาคมบาเพ็ญประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น
5.เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ควรรูจักเคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นเช่นบุคคลมีเสรีภาพใน
การแสดงความคิดเห็น การพูด แต่ต้องไม่เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ใส่ร้ายผู้อื่นให้เสียหาย
6.มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมต้องมีการ
ทางานเป็นหมู่คณะ จึงต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนั้นๆให้สมาชิกแต่ละคนนาไปปฏิบัติตามที่ได้รับ
หมอบหมายไว้อย่างเต็มที่
7.มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง ในสังคมประชาธิป ไตยนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเมืองการปกครอง เช่น การเลือกตั้ง เป็นต้น
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8.มีส่ ว นร่ ว มในการป้ องกัน แก้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ สั งคม การเมืองการปกครอง ช่ว ยสอดส่ อ ง
พฤติกรรมมั่วสุมของเยาวชนในสถานบันเทิงต่าง ไม่หลงเชื่อข่าวลือคากล่าวร้ายโจมตี ไม่มองผู้ที่ไม่เห็ นด้วยกับเรา
เป็นศัตรู รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆด้วยสันติวิธี
9.มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัตติ นตามหลักธรรม ทุกคนควรมีศีลธรรมไว้เป็นหลักในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคลให้ดาเนินไปอย่างเหมาะสม ถึงแม้จะไม่มีบทลงโทษใดๆก็ตาม
การมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถมี
ส่วนร่วมได้ดังนี้
1.การใช้สิทธิในกรเลือกตั้งระดับต่างๆเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ทุกคนต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งใน
ระดับประเทศ เช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
เช่น การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อเลือกตัวแทนไปทาหน้าที่
บริหารประเทศหรือท้องถิ่นทั่วไป
2.การมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการใช้ อ านาจรั ฐ ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยนั้ น
ประชาชนทุกคนล้วนมีส่วนร่วมมือกันสอดส่องดูแลการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือตรวจสอบการทางาน
ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรต่างๆ เพื่อไม่ให้อานาจไปในทางที่ไม่ถูกต้อง
3.การเป็นแกนนาปลุกจิตสานึกให้แก่ผู้อื่นในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง ได้แก่การใช้
สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอานาจของรัฐ โดยการเป็นแกนนานั้น สามารถปฏิบัติได้หลายอย่าง
เช่น ประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ การเข้าไปชี้แจงเป็นรายบุคคลการจัดให้มีการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ
ประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม
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กิจกรรมสันทนาการและวอล์คแรลลี่
กิจ กรรมกลุ่ มที่ กระทาควบคู่ ไปกั บการแทรกสาระ เพื่อ พัฒ นาบุ คคลากรและองค์กร ให้ เ หมาะสมกั บ
บุคลากร วัฒนธรรมองค์กรและสภาพเศรษฐกิจสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้น
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะและศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ใน
การทางาน หรือการสร้างผลงาน เชิงสัญลักษณ์ ซึ่งจะแทรกเข้าไปในกิจกรรม วอล์ คแรลลี่ ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อ
องค์กรทาให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ ทั้งแบบเชิงสาระและเชิงกึ่งสาระ เน้นสันทนา
การเป็นหลัก ซึ่งทั้งสองแบบนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ทาภารกิจตามฐานต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายของฐาน
นั้นๆโดยการผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ ไหวพริบ สมรรถภาพ
ทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่จาเป็นต้องมีฐานกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะและเพิ่มศักยภาพทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน เพื่อรองรับกลุ่มบุคคลต่างๆซึ่งอาจจะต่างที่มา โดยเน้นไปในความหลากหลายไม่
ควรเบื่อหน่าย เพราะเป็นเหตุอันจะทาให้กิจกรรมไม่น่าสนใจ โดยหลักการสาคัญของกิจกรรมวอล์คแรลลี่นั้นต้อง
เป็นกิจกรรมที่สามารถสรุปความและตอบโจทย์ ในแง่ของหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงได้รับนั่นเอง
การจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ 2 ลักษณะ
1.ฐานที่อยู่กับที่หรือฐานกิจกรรมแบบถาวร มีกรรมวิธีในการเล่นกิจกรรมภายในฐานวอล์คแรลลี่แบบถาวร
หลากหลายขึ้นอยู่กับวิทยากร จะปรับวิธีการเล่นให้ได้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ตามหัวข้อหรือหลักสูตรที่กาหนด
ขึ้นในการอบรม โดยมักจะเป็น ฐานกิจกรรมที่มีอยู่ตามโรงแรม หรือที่พักและสถานที่สาหรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ
แต่โ ดยทั่วไปจะมีไม่มากนัก หรื ออาจเป็ นฐานกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานเน้น
สันทนาการเป็นหลักและอาจารย์วิทยากรสามารถปรับฐานกิจกรรมนั้นๆให้เข้ากับหลักสูตรในการการอบรมได้
2.ฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่ หรือเกมวอล์คแรลลี่ อีกรูปแบบหนึ่งคือ ฐานลอย หมายถึงฐานที่ทีมงานอาจารย์
วิทยากร ที่จัดกิจกรรมสัมมนาวอล์คแรลลี่สร้างหรือคิดขึ้นและนามาใช้ มีทั้งฐานกิจกรรมแบบนามธรรมและแบบ
รูปธรรม เพราะกิจกรรมวอล์คแรลลี่บางกิจกรรม ไม่จาเป็นต้องมีอุปกรณ์ฐาน อาจมีแต่เทคนิคและวิ ธีการดาเนินเกม
ของอาจารย์วิทยากรเอง โดยมีหลากหลายกิจกรรม ลักษณะและวิธีการเล่น โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้หลักการ
และแนวทางที่เป็นประโยชน์ และ จะสอดคล้องกับหัวข้อหรือหลักสูตรในการอบรมครั้งนั้น
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
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วันที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จัดบริการวิชาการแก่สังคม
กลุ่ ม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต "โครงการการศึ ก ษาน าพาพลเมื อ งสู่ สั ง คม" จั ด กิ จ กรรม
ณ สถานพินิจ คุ้มครองเด็ กและเยาวชนจัง หวัด อุด รธานี มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อสร้ างแรงบั นดาลใจ
สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของการศึกษา แลกเปลี่ ยนประสบการณ์และรู้เท่าทั นต่อความ
เปลี่ยนแปลงในสังคม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันกลับสู่สังคมได้อย่างสง่า ในการนี้ พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์
ประธานธุรารักษ์ ผู้อานวยการสถานพินิจฯกล่าวต้อนรับ นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.อุดรธานี กล่าวเปิดงาน ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี) นายอภิชาต ราชคา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร) นายพิทักษ์ คิดโสดา (โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม) นางพรรษชล แข็งขัน
ศู น ย์ วิ ท ยพั ฒ นา มสธ.อุ ด รธานี เป็ น วิ ท ยากร กิ จ กรรมมี ก ารแนะแนวการศึ ก ษาทางไกล มสธ.
การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด การสร้างแรงบันดาลใจใฝ่การศึกษา สันทนาการ/
วอล์คแรลลี่ ผู้ เข้าร่ว มกิจกรรมเป็น เยาวชนในสถานพินิ จคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจั งหวัด อุ ดรธานี
(มี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นจั ง หวั ด อุ ด รธานี หนองบั ว ล าภู เลย หนองคาย บึ ง กาฬ )วิ ท ยากร เจ้ า หน้ า ที่
และผู้สังเกตการณ์ รวม 281 คน

ภาพที่ 1 เยาวชนเข้าร่วมโครงการ จานวน 264 คน เคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น.
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ภาพที่ 2-3 เยาวชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จานวน 264 คน

ภาพที่ 4 นางพรรษชล แข็งขัน ให้ข้อมูลโครงการ ภาพที่ 5 ผู้บริหารให้เกียรติร่วมกิจกรรม

ภาพ 6-7 พันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผอ.สถานพินิจฯจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ
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ภาพที่ 8-9 นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ประธานเปิดงาน

ภาพที่ 10-11 นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี แนะแนวการศึกษาทางไกล

ภาพ 12-13 ร้อยโทเดชาชัย ศรีนนท์เคน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี วิทยากรกลุ่มที่ 1 ให้ความรู้
การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาดสร้างแรงบันดาลใจใฝ่การศึกษา
การเห็นคุณค่าของตนเองและต้นแบบที่ดีของสังคมการเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
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ภาพที่ 14-19 นายพิทักษ์ คิดโสดา วิทยากรกลุ่มที่ 2 ให้ความรู้และฝึกปฏิบตั ิ

การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวติ
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ภาพ 20-24 กลุม่ ที่ 3 กิจกรรมร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสูส่ ังคม
นายอภิชาต ราชคา นางพรรษชล แข็งขัน วิทยากร
และทีมงานสร้างสรรค์ความสุขให้กับเยาวชน
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ภาพ 25-27 กิจกรรมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ให้ผลงานออกมาประสบความสาเร็จอย่างลงตัว

ภาพ 28-31 กิจกรรมสร้างความร่วมมือ ความสามัคคี ให้ผลงานออกมาประสบความสาเร็จอย่างลงตัว
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ภาพ 32-33 วิทยากรแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผิดพลาดและให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติอีกครั้งให้ถูกต้อง

ภาพ 34-35 ผู้ร่วมกิจกรรมวางแผนและร่วมมือปฏิบัตอิ ีกครั้งสามารถแก้ไขได้ถูกต้องจนประสบผลสาเร็จ

ภาพ 36 คณะวิทยากรได้สรุปภาพรวมการกิจกรรม โดยทุกกคนมีความสุขกับการร่วมกิจกรรมมาก
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ภาพ 37-40 มอบของที่ระลึก เกียรติบัตรแด่ผู้ร่วมกิจกรรม/คณะวิทยากรและถ่ายภาพที่ระลึก
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ภาพ 41 คณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ของสถานพิจฯจังหวัดอุดรธานี และบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี

ภาพ 42 บุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ทีมงานที่เข้มแข็งในการดาเนินการจัดกิจกรรม
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม)
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แบบประเมินการ“บริการวิชาการแก่สังคม โครงการการศึกษานาพาพลเมืองสังคม
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี
------------------------------------------------------------------กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงใน
หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ ………… ปี
3.
จบการศึกษาศึกษา ระดับ ..........................................................
4. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม .................................................
5. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯนี้จากแหล่งใด .....................................
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุตามรอยวิถีแห่งความพอเพียง
กระบวนการให้บริการ

ระดับ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

น้อย

น้อยที่สุด

น้อย

น้อยที่สุด

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี
7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการ

กระบวนการฝึกอบรม

ระดับ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบคาถาม
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม
8.ความรูก้ ่อน และ หลัง ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ

ความรู้

ระดับ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี ก่อน เข้าร่วมโครงการ
8.1.1 การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
8.1.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
8.1.3 การเห็นคุณค่าของตนเองและบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
8.1.4 การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
8.1.5 การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
8.1.6 กิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสู่สังคม”
8.1.7 กิจกรรมสันทนการและวอคแรลลี่
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ระดับ

ความรู้

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลังเข้าร่วมโครงการ
8.2.1 การถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตจากผู้ที่เคยก้าวพลาด
8.2.2 การสร้างแรงบันดาลใจ ใฝ่การศึกษา
8.2.3 การเห็นคุณค่าของตนเองและบทบาทความเป็นผู้นาที่ดี
8.2.4 การสร้างความคุ้นเคย แลกเปลี่ยนทัศนคติ
8.2.5 การประเมินพฤติกรรมตนเอง การตั้งเป้าหมายในชีวิต
8.2.6 กิจกรรม “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาพลเมืองสู่สังคม”
8.2.7 กิจกรรมสันทนการและวอคแรลลี่
9.ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด

10. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่
1) ควร
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………….............................................
2) ไม่ควร
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………...............................................
11. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ....
12. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
.................................................................................................................................................................................. ....
......................................................................................................................................................................................
13. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ที่ท่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (โปรดระบุชื่อโครงการ /
กิจกรรม)
.................................................................................................................................................................................. ....
......................................................................................................................................................................................
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)
......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ....
.................................................................................................................................................................................. ....
ขอบพระคุณที่ให้เกียรติ
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ภาคผนวก ฉ
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ
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