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ค าน า  
 

             รายงานสรุปผลการดําเนินการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข  ซึ่งศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ. อุดรธานี จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ให้บริการของ
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ให้ได้รับความรู้ตามวัต ถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นสร้างความ
เข้าใจในการส่งเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเองซ่ึงส่งผลกระทบต่อบุคคลอ่ืนและสังคม  สามารถสร้างเกราะปูองกัน
ตัวเองจากป๎ญหายาเสพติดได้และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ส่งเสริมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างความเข้าใจในนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ Democracy ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย  Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย  และ  Drug-
Free   ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด ได้รู้จักวิธีการ กระบวนการที่เป็นรูปธรรม 
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
            เมื่อโครงการดังกล่าวดําเนินการเสร็จสิ้น ได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือนําผลที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้
จึงได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานในโครงการฯดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการจัดการโครงการ
ในครั้งถัดไป 

 

ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ. อุดรธานี 
                                                                             28 มกราคม 2556 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

- 3 - 

 

สารบัญ   
  

 หน้า 
หลักการและเหตุผล 4 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล   
          ความรุนแรงด้านป๎ญหายาเสพติดในประเทศไทยได้ทวีมากข้ึนทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา 
ประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความม่ันคงของประเทศ  หลัง
การประกาศสงครามยาเสพติด  สภาพป๎ญหายาเสพติดได้กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมตามลําดับ  
เยาวชนคือกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
บุคคลอื่นและสังคม  สามารถสร้างเกราะปูองกันตัวเองจากป๎ญหายาเสพติดได้และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี จึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดี
สร้างสุข โดยยึดหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและ
การให้คําปรึกษา  (PROMISE)  ประกอบด้วย  Positive reinforcement (การเสริมแรงทางบวก ) Result 
based management  (หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ) Optimism (การมองโลกแง่ดี )  
Motivation (การสร้างแรงจูงใจ ) Individual or client center (การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง ) 
Self  esteems (หลักการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง) พร้อมนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้น
ภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย  และ Drug-Free   ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด อีกท้ังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการ
ให้บริการแก่สังคมและชุมชน  

วัตถุประสงค ์ 

7.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีการปฏิเสธ การปูองกันตนเอง  
7.2 เพ่ือเป็นแกนนําในการปูองกันแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
7.3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนร่วมใจสร้างความดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ 
7.4 เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อคนอ่ืนทั้งในสังคมของโรงเรียน ชุมชนที่อาศัยอยู่  

กลุ่มเปูาหมาย  

 เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ในเขตพ้ืนที่บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ . อุดรธานี 

ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย  

จํานวน 120 คน 
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ก าหนดการด าเนินโครงการ  

ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์แฟนตาซี  อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
       ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2556  

ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 

         ผลการประเมินจากแบบประเมินการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 153 ชุด 

ตารางที ่1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
1. เพศชาย จํานวน  82  คน  เพศหญิง จํานวน 71 คน 
2. อายุเฉลี่ย 15 ปี 
3. สถานะภาพ เยาวชน/นักเรียน จํานวน  153 คน    
4. ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากท่ีใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          จากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี  22 คน จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี  153  คน 

จากรายการวิทยุฯ มสธ.อุดรธานี 7 คน 
5. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
          นักเรียน/เยาวชน   
6. อาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          นักเรียน         

จากตารางท่ี 1 ผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
         ผูเ้ข้าร่วมโครงการเป็น เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.59 เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 46.40 มีอายุเฉลี่ย 15 ปี 
เป็นเยาวชน/นักเรียนร้อยละ 100 ด้านการได้รับข่าวสาร จากจดหมายเชิญ จาก มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 100 
จากเว็ปไซต์ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 14.37 และจากรายการวิทยุของ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 4.57 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 153 ชุด ) 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม  77.53 14.32 8.15 00 00 
7.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 66.66 25.36 7.98 00 00 
7.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 81.15 15.59 2.90 00 00 
7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 81.15 15.59 2.90 00 00 
7.5 ความพร้อมของทีส่ถานท่ีพัก 62.31 34.79 2.90 00 00 
7.6 การให้บริการของบุคลากรศูนยฯ์ มสธ.อุดรธานี 77.53 16.32 6.15 00 00 
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8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1. ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม 26.81 70.29 2.90 00 00 
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 82.71 14.10 3.19 00 00 
3. ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบคําถาม 92.68 5.14 2.18 00 00 
4. ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ 91.92 5.11 2.97 00 00 
5. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม 40.87 53.98 5.15 00 00 
6. การฝึกอบรมครั้งนี้ตรงกับความคาดหวัง 70.29 26.91 2.80 00 00 

9.ความรู้ก่อน และ หลัง ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
9.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ี ก่อน  ฝึกอบรม                       
การตั้งเปูาหมายในชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การควบคุมตนเอง 

20.36 30.50 49.14 00 00 

การเสริมสร้างความด ีสร้างบรรยากาศแห่งอยู่เย็นเป็นสุข 25.36 35.50 39.14 00 00 
ความเข้าใจในหลักและนโยบาย 3 ด ี 25.36 35.50 39.14 00 00 
9.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี  หลัง  ฝึกอบรม                       
การตั้งเปูาหมายในชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การควบคุมตนเอง 

94.20 5.80 00 00 00 

การเสริมสร้างความดีเพื่อสร้างบรรยากาศทีเ่ป็นสุข 84.05 11.60 4.35 00 00 
ความเข้าใจในหลักและนโยบาย 3 ด ี 79.71 15.94 4.35 00 00 

10. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ทักษะการเสริมแรงทางบวก  85.15 10.77 4.08 00 00 

ทักษะการบริหารเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน   84.66 9.89 5.45 00 00 

ทักษะการมองโลกแง่ด ี 79.57 16.53 3.90 00 00 

ทักษะการสร้างแรงจูงใจ 84.15 11.50 4.35 00 00 
ทักษะการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง    80.66 14.47 4.87 00 00 

ทักษะการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง 50.80 43.40 5.80 00 00 

ความสมานฉันท์ เอื้ออาทร ร่วมแรงร่วมใจ การยกย่องความด ี 86.52 9.48 4.00 00 00 
การมีส่วนร่วมโดยมีกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 82.53 10.59 6.88 00 00 
การถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ชีวิตจากบุคคลตัวอย่าง 79.71 15.94 4.35 00 00 
การเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นําท่ีดี  94.20 5.80 00 00 00 
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ความรู้ (ต่อ) 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
การมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  81.15 15.59 3.26 00 00 
การเรียนรู้นโยบาย 3 ดี (ประชาธิปไตย, คุณธรรมจริยธรรม
และความเป็นไทย, ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

87.53 10.32 2.15 00 00 

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ 91.15 5.95 2.90 00 00 
 

ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมคร้ังนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

95.20 2.05 2.75 00 00 

 

11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่  
ควร เพราะ ได้รับความรู้เพ่ือนําไปพัฒนาตนเอง กิจกรรมดีมาก ทําให้เยาวชนมีเพ่ือนใหม่ เพ่ิมข้ึน

มาก จากต่างโรงเรียน มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง เตรียมพร้อมในการเป็นสู่สังคมท่ีดีที่กว้างข้ึน ได้รับมิตรภาพที่ดี
จากเพ่ือนใหม่ จากวิทยากรมหาวิทยาลัย ยังมีดนตรีให้ได้รับความสนุกสนาน ได้แสดง 
ออกท่ีถูกต้อง ไม่พ่ึงสิ่งผิดกฎหมาย   
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

1. ต้องการรับความรู้ใหม่ๆให้มากท่ีสุด สามารถนําทักษะไปประกอบการเรียนได้  
2. ต้องการความรู้ด้านการวางแผน การแสดงความคิดแบบประชาธิปไตย การเป็นผู้นําผู้ตาม  
3. ต้องการเรียนรู้นําไปปรับใช้ในห้องเรียน และสามารถเป็นผู้นํา ผู้ตามที่ถูกหลักการ  
4 .ต้องการทราบวิธีการอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

13. สิ่งท่ีคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
  1. ต้องการรับความรู้ใหม่ๆ มีเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึนทั้งต่างโรงเรียน  

2. ต้องการให้ทุกคนรู้จักการเสียสละ การให้อภัย การแบ่งป๎น มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. รู้จักมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และรูปแบบการเรียนการสอน 

14. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมที่ท่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (ระบุชื่อและ
สถานที)่  ชื่อโครงการ/กิจกรรม.....เกี่ยวกับเยาวชน สถานที่จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  
15. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น  

-  ความรู้ที่ได้รับดีมาก มีสาระประโยชน์ มีความสุข  
-  มีความกล้ามากข้ึน ไม่อาย เป็นผู้นําได้ มีเพ่ือนใหม่เพ่ิมข้ึน   
-  มีสันทนาการให้ผ่อนคลาย กิจกรรมนอกห้องสนุกสนาน มีการวางแผน มีการแก้ป๎ญหา 
-  วิทยากรเก่งมาก เจ้าหน้าที่ของ มสธ.แนะนําข้อมูลชัดเจน มีความเป็นกันเอง  

16. เสนอแนะเพิ่มเติม........โครงการดีมาก ที่ทําให้เยาวชนหลายโรงเรียนมารวมกัน ควรจัดทุกปี  
ควรขยายไปจัดจังหวัดอ่ืนเพื่อให้โอกาสเยาวชนให้รับความรู้เช่นเดียวกับจังหวัดขอนแก่น 
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สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการ 94.71 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ 96.80 
3. ความรู้ทีมี่ ก่อน ฝึกอบรม                  57.52 
4. ความรู้ที่มี หลัง ฝึกอบรม                  97.10 
5. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ 96.00 
6. การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 97.25 
 

สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฯ  (แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
1.1 ค่าตอบแทน…………………76,600………………บาท 
1.2 ค่าใช้สอย…………………. 168,300……………...บาท 
1.3 ค่าวัสดุ…………………………24,000………………บาท 
รวมงบประมาณที่ใช้จริง…… 268,900……………….บาท  
       ( สองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) 

สรุปผลการด าเนินโครงการฯ และข้อเสนอแนะ   
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการ

สร้างแรงจูงใจและการให้คําปรึกษา  รวมทั้งการมีทักษะการเป็นผู้นําเยาวชนมากขึ้น กล้าแสดงออกและมี
เพ่ือนเพิ่มขึ้นทั้งเพ่ือนต่างโรงเรียน พร้อมได้เครือข่ายระหว่างโรงเรียน สามารถนําไปขยายผลต่อใน
โรงเรียน และมีความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียน กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

ผลลัพท์จากการด าเนินโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

เชิงปริมาณ  : ผู้ร่วมกิจกรรม     จํานวน 153 คน 
เชิงคุณภาพ  : ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ      ร้อยละ 96.80 
               :  การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์     ร้อยละ 97.25 
เชิงเวลา     : โครงการดําเนินการเสร็จตามระยะเวลา      ร้อยละ 100 
เชิงต้นทุน   : โครงการใช้งบประมาณตามที่กําหนด      จํานวน 268,900 บาท 

ปัญหาและอุปสรรค  
 - ไม่มี 
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก : 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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สรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 
การอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข  

 (แผนงานที่ 7 : แผนงานการบริการวิชาการแก่สังคม) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพรรษชล แข็งขัน ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 

1. ความส าคัญของโครงการ 
            ความรุนแรงด้านป๎ญหายาเสพติดในประเทศไทยได้ทวีมากข้ึนทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความม่ันคงของประเทศ  
หลังการประกาศสงครามยาเสพติด สภาพป๎ญหายาเสพติดได้กลับมาแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมตามลําดับ 
เยาวชนคือกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
บุคคลอื่นและสังคม  สามารถสร้างเกราะปูองกันตัวเองจากป๎ญหายาเสพติดได้และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ
ต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี จึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดี
สร้างสุข โดยยึดหลัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและ
การให้คําปรึกษา (PROMISE)  ประกอบด้วย  Positive reinforcement (การเสริมแรงทางบวก)  Result 
based management  (หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน)    Optimism (การมองโลกแง่ดี)  
Motivation (การสร้างแรงจูงใจ) Individual or client center (การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง) 
Self  esteems (หลักการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง) พร้อมนํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้น
ภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย และ Drug-Free   ด้านการสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด อีกท้ังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมการ
ให้บริการแก่สังคมและชุมชน  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน  ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีการปฏิเสธ การ 
ปูองกันตนเอง  

2.2 เพ่ือเป็นแกนนําในการปูองกันแก้ไขป๎ญหายาเสพติด 
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนร่วมใจสร้างความดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและ 

ประเทศชาติ 
2.4 เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อคนอ่ืนทั้งในสังคมของโรงเรียน ชุมชนที่อาศัยอยู่  
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3.กลุ่มเปูาหมาย 
1. กลุ่มเปูาหมาย : เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน  
2. ปริมาณกลุ่มเปูาหมาย : 120 คน 
3. พ้ืนที่กลุ่มเปูาหมาย : จังหวัดขอนแก่น 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
          4.1 จัดอบรมให้กับเยาวชนโดยการฝึกปฏิบัติ เน้นการเคลื่อนไหวยึดหลักการปรับเปลี่ยนพฤติ 
กรรมโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและการให้คําปรึกษา (PROMISE) 
ประกอบด้วย Positive reinforcement (การเสริมแรงทางบวก) Result based management 
(หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน)  Optimism (การมองโลกแง่ดี)  Motivation (การสร้าง
แรงจูงใจ) Individual or client center (การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง) Self  esteems (หลักการ
เสริมสร้างคุณค่าในตนเอง)  

4.2 จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ 
 - Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
 - Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย   
 - Drug-Free ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด  
   โดยใช้กิจกรรมวอล์คแรลลี่ 
4.3 เน้นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้แสดงออกท่ีเหมาะสม เช่น การนําเสนอ การแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้า

ทั้งรูปแบบรายบุคคล และแบบกลุ่ม  
4.4 นํากิจกรรมสันทนาการมาผสมผสาน เช่น การแสดงออกของกลุ่ม การแสดงดนตรี 
 

5. ผลการด าเนินงาน (ให้เขียนผลการด าเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้
พร้อมภาพประกอบที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป) 
 

5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ 
เยาวชน คือ กลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ การส่งเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชนสามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อบุคคลอื่นและสังคม  สามารถสร้างเกราะปูองกันตัวเองจากป๎ญหายาเสพติดได้และเป็นเยาวชน
ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 

ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชน            
ข้อ 1.  เด็กและเยาวชน พึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน  ไม่ว่าโดย

วิธีใดๆในเรื่องเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือ สังคม
ทรัพย์สิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืนๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม   
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  ข้อ 2.  เด็กและเยาวชน พึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษ อันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนา 
ทั้งทางกาย ทางสมอง และจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน   
            ข้อ 3.  เด็กและเยาวชน มีสิทธิที่จะได้มีชื่อและมีสัญชาติแต่กําเนิด  
            ข้อ 4.  เด็กและเยาวชน พึงได้รับความม่ันคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นทั้งแม่
และเด็ก ควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเม่ืออยู่ในครรภ์และภายหลังเมื่อคลอดแล้ว โดย
ได้รับสิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางแพทย์ และโดยเฉพาะเด็กๆ ให้ได้รับการเล่น
รื่นเริงเพลิดเพลินด้วย  
            ข้อ 5. เด็กและเยาวชน ที่พิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษ 
หมายถึง การดูแลรักษาและการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ   
            ข้อ 6. เด็กและเยาวชน พึงได้รับความรักและความเข้าใจ อันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตน  โดย
เติบโตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดามารดาของเด็กเอง และในทุกกรณี เด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็ม
ไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย และไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบครัวหรือมา
จากครอบครัวที่ยากจนและมีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จากรัฐหรือองค์การต่างๆ   
            ข้อ 7. เด็กและเยาวชน มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้น
ประถมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่วๆ ไปและให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อ
สังคมคนหนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอ่ืนๆ 
เด็กจะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน จากการเล่นรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย   
            ข้อ 8. เด็กและเยาวชน จะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี   
            ข้อ 9. เด็กและเยาวชน พึงได้รับการปกปูองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดร้ายทารุณ
และการถูกข่มเหง รังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่าในรูปใด จะต้องไม่มีการรับเด็กเข้า
ทํางานก่อนวัยอันสมควร ไม่มีการกระทําใดๆ อันจะมีชักจูงหรืออนุญาตเด็กให้จําต้องรับจ้างทํางาน ซึ่ง
อาจจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็ก หรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็ก
ต้องเสื่อมลง  
            ข้อ 10. เด็กและเยาวชนพึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทําท่ีแสดงถึงการกี ดกันแบ่งแยก 
ไม่ว่าทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือรูปใดๆ เด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา "ในภาวะแห่งจิตที่เต็มไป
ด้วยความเข้าอกเข้าใจ และมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่าง ๆ สันติภาพ และภาพ
สากล และด้วยการสํานึกเต็มที่ว่าพละกําลังและความสารถพิเศษในตัวเขา ควรจะอุทิศเพ่ือรับใช้เพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน" 
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•         
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การเรียนในห้องเรียนให้ความรู้ที่เป็นแบบตายตัวตามท่ีกําหนด เราจะได้รับความรู้ตามแบบที่ครู
ถ่ายทอดให้  และการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้มีรูปแบบที่ตายตัว ปราศจากกฎเกณฑ์หรือกําหนดเวลา และ
ได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เด็กๆได้รับอิสระในการเรียนอย่างเป็นธรรมชาติด้วย
ตัวเขาเอง การเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดขึ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกลางแจ้ง การเล่น
บทบาทสมมติหรือตามจินตนาการ สื่อความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ดนตรี และการเต้นรํา การ
สํารวจธรรมชาติรอบๆตัวเยาวชนเอง  
 
 

                               

 
 
 

สิ่งที่เยาวชนจะมอบให้กับการเรียน คือ ความตั้งใจ
ให้กับการเรียน ความอดทน มีมานะพยายาม จะทํา
ให้เรารู้จักจุดเด่นของตนเอง และเรียนรู้ที่จะใช้จุดเด่น
ให้เกิดประโยชน์สูงสุรู้จักกับข้อจํากัดของตนเอง และ
เรียนรู้ที่จะเข้าใจข้อจํากัดเหล่านั้น ประยุกต์ใช้และจัด
สมดุลจุดเด่นและข้อจํากัดของตัวเองในชีวิตประจําวัน 

เข้าใจและยอมรับความ 

แตกต่างของผู้อื่นนําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง  รู้จักและเข้าใจความต้องการของ
ตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จะช่วยส่งเสริมให้น้องๆได้ตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างไม่ผิดพลาด 
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          การฟ๎ง เป็นการรับรู้เสียงได้ เป็นการรับรู้การ
สื่อสารจากการพูด และเป็นหนึ่งในสัมผัสทั้งห้า 
อวัยวะที่ใช้ในการฟ๎งเราเรียกว่าหู การได้ยินเป็นหนึ่ง
ในสัมผัสสามอย่างที่ไม่สามารถปิดก้ันได้ (ได้แก่ การ
ได้ยิน การดม และกายสัมผัส) 

        การสัมผัส คือ การที่เกิดความรู้สึกว่ามีสิ่งเร้ามา
กระทบกับอวัยวะสัมผัส  แต่ยังไม่เกิดการรับรู้ว่าสิ่งเร้า
นั้นคืออะไร เป็นอย่างไร คือ รู้สึกว่ามองเห็นแต่ยัง 

ไม่รู้ว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร รู้สึกว่าได้กลิ่น แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไร รู้สึกว่าได้ยินเสียง แต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไร รู้สึก
ว่าได้รส แต่ไม่รู้ว่ารสอะไร และรู้สึกผิวถูกกระทบ แต่ไม่รู้ว่าอะไรมากระทบ  ปกติในสิ่งแวดล้อม มีสิ่งเร้า
มากมายหลายอย่าง แต่เราสามารถสัมผัสได้เฉพาะสิ่งเร้าที่มีพลังหรือความเข้มพอที่จะสัมผัสได้เท่านั้น  
พลังหรือความเข้มที่น้อยที่สุดของสิ่งเร้า ที่ทําให้เราสัมผัสได้ (รู้สึกว่ามีอะไรมากระทบ)  
 
 
 
 
 

                

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

        ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ทํางานร่วมกัน
อย่างประสานงานภายในกลุ่ม  กล่าวคือ  เป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  ใน
การทํางานเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ 
        ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ่มคนที่มี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและคงความ 
 

 

สัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวรซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  โดยร่วมกันทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของทีมงาน  
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HEAD                                                              

HEART                                                          

HAND                                                             

                                                                                   

 
 
 

 

 

 
“การทํางานเป็นทีม ”  เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุเปูาหมายร่วมกัน  โดยต้องมี
องค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่ มีวัตถุประสงค์ ( Purpose) ต้องชัดเจน  มีการจัดลําดับ
ความสําคัญ (Priority) ในการทํางาน  มีผลการทํางาน (Performance)  
 
 

   

                        

                               

 
 
 

 

 

การทํางานเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จส่งผลถึงความพึงพอใจและสามารถท่ีจะนําผลงานที่ได้ทําแสดง
ต่อสาธารณชนได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 

 
 

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ (WALK RALLY)         
เป็นกิจกรรม ที่นํามาใช้ เพ่ือพัฒนา เยาวชน โดย
เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัยทักษะและ
ศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เรียนและ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานให้ดี
ยิ่งๆขึ้น  ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทําให้
เยาวชนมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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เยาวชนได้อะไรจากกิจกรรมวอล์คแรลลี่  
 

- เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ต่อกันของเยาวชนและกลุ่ม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็น 
ความคิดสร้างสรรค์ต่อกลุ่มและเพ่ือน 
- เพ่ิมทักษะในการ รับฟ๎งความคิดเห็นผู้อ่ืน 
ยอมรับเหตุผลของกันและกัน 

 

 
 

- ปลุกจิตสํานึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล ประนีประนอมและการให้กําลังใจซึ่งกันและกัน 
- เรียนรู้และเพ่ิมทักษะ ขั้นตอน ทัศนคติ และปรัชญาการทํางานเป็นทีม 
- พัฒนาการ แก้ไขป๎ญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ 
 

 
 

 

 

โรงเรียนได้อะไรจากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ 
  

 - เพ่ิมทักษะในการเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 - สร้างเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ 
 - เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีม  
 - สร้างความรัก สามัคคี ให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น 
 - สร้างความรักต่อโรงเรียนของท่านให้ดียิ่งข้ึน 
 

- เพ่ิมการเคารพกฎ กติกา สิทธิหน้าที่แต่ละบุคคล - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารเวลา ตรงต่อเวลา  
 

 
 

 

 
 

การนํานโยบายสถานศึกษา 3D มาจัดกิจกรรมที่
มุ่งส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดี
งาม 3 ด้าน  
         - Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มี
ความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และ
เชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการ
ทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
 

         - Decency (มีคุณธรรม ความเป็นไทย) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี 
มีจิตสํานึก ความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย 
         - Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู้จักหลีกเลี่ยง ปูองกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
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5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วยนับ 

รวมทั้งสิ้น 

เปูาหมาย ผลการด าเนินการ 

ผลผลิต (Output)  

1. เชิงปริมาณ :  จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

 
    คน 

 
120 

 
153 

2. เชิงคุณภาพ :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
83.00 

 
94.71 

3. เชิงเวลา     :  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่
แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
100 

4. เชิงต้นทุน   :  ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการ
วิชาการแก่สังคมตามงบประมาณ 

 
บาท 

 
268,900.- 

 
268,900.- 

ผลลัพธ์  (Outcome) 

1. เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนํา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
83.00 

 
97.25 

2.  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
บริการโครงการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
84.50 

 
96.80 

 

 6. ผู้รับบริการ/หน่วยงาน ได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 
6.1 ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยหลักทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการสร้างแรงจูงใจและการให้คําปรึกษา  
และพึงพอใจต่อกระบวนการจัดกิจกรรมในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 94.71 

6.2 ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข มีความพึงพอใจต่อโครงการ 
กิจกรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.80  

6.3 ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข นําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในระดับ
มากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.25 
7. สรุปโดยภาพรวม และความคิดเห็นของผู้รับบริการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข เกิดการเรียนรู้ด้านการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมของตนเองจากกิจกรรม เกิดเรียนรู้อย่างสนุกสนานทําให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆโดยไม่รู้ตัว  และ
เรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันสั้น  นําแนวทางไปพัฒนา  รู้จักแก้ป๎ญหา ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเกิดทัศนคติที่ดี
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ต่อกัน มีความเข้าใจ  เห็นใจกัน ลดการขัดแย้ง  และลดป๎ญหาสังคม  มีการทํางานรวมพลังกันเป็นทีมได้ ใช้
หลักประชาธิปไตยมาเป็นตัวรองรับและสามารถพัฒนาตนเองไปในระดับสูงขึ้น 
 
8.   เชื่อมโยงกับชุดวิชา   

8.1  ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น  
8.2  ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา 

 
9.  การจัดท าโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข เป็นการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้ 
บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/หลักสูตรและ/
หรือการวิจัย ดังนี้  
 

ชื่อเร่ือง 
การให้บริการ

วิชาการแก่สังคม 

ผลงานที่น าไปพัฒนา/
ปรับปรุง/บูรณาการ 

การเรียนการสอน/การวิจัย 

 
หลักฐาน 

1.โครงการค่าย
เยาวชนคนรักดี
สร้างสุข 

1.1 สอดคล้องกับ 
ชุดวิชาพฤติกรรมวัยรุ่น 
(22305) 

1.1.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 1 : จิตวิทยากับพฤติกรรม
วัยรุ่น 
1.1.2 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 4 : การพัฒนาบุคลิกภาพ 
อารมณ์และสังคมของนักเรียนวัยรุ่น 
1.1.3 นับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 11 : การพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนวันรุ่น  
1.1.4 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 12 : การพัฒนาจริยธรรม
และค่านิยมนักเรียนวัยรุ่น  

1.2 สอดคล้องกับ 
ชุดวิชาจริยศึกษา 
(22434) 

1.2.1 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 6 : จริยศึกษากับเยาวชน
ของชาติ 
1.2.2 สนับสนุนเนื้อหาหน่วยที่ 7 : การพัฒนาจริยธรรม : 
การปรับพฤติกรรม 
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ภาพที่ 1 ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี กล่าวเปิด ภาพที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเยาวชน 

  
ภาพที่ 3 วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มสัมพันธ์ ภาพที่ 4 เยาวชนผู้เข้าอบรมเปิดใจและได้รู้จักเพือนใหม ่

  

ภาพที่ 5 ทีมงานที่เข้มแข็งของเยาวชนระหว่างโรงเรียน ภาพที่ 6 ผลงานของทีมเยาวชที่ได้จากการระดมความคิด  

  
ภาพที่ 7 แสดงถึงความอดทน เสียสละ ในพิธีปิดโครงการ ภาพที่ 8 ภาพหมู่โครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
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ภาคผนวก ข   
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

โครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
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ค าสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

ที่ ๒๓ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที ่
------------------------------------- 

          ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  ให้จัดการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้า งสุข 
ระหว่างวันที่ ๔-๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์แฟนตาซี   อําเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  
เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งบุคลากรในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
      ๒. ผู้รับผิดชอบ/บริหารโครงการ  
       ๒.๑ นางพรรษชล  แข็งขัน 

งานที่รับผิดชอบ ดําเนินจัดโครงการฝึกอบรมและสรุปติดตามประเมินผลการดําเนินงาน 
๓. เจ้าหน้าที่กองกลาง/ประสานงาน 
           ๓.๑   นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์  ประธานเปิดงาน/ให้โอวาท /บรรยายพิเศษ 

            ๓.๒   นางสาวสายใจ  อินทะพุฒ 
  ๓.๓   นางปฏิมา พุทธน 

งานที่รับผิดชอบ เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานการอบรม ต้อนรับประชาสัมพันธ์ รับลงทะเบียน 
๔. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  
      ๔.๑  นายคมสัน มูลอามาตย ์
งานที่รับผิดชอบ  ถ่ายภาพควบคุมโสตทัศนูปกรณ์ และประสานงานทั่วไป 
๕. พนักงานขับรถยนต์ 

       ๕.๑ นายธนาทรัพย์ คําคูณเมือง  
งานที่รับผิดชอบ  ให้บริการรถยนต์ศูนย์ระหว่างการฝึกอบรม  
ทั้งนี้ ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่การอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข ตามวันและเวลา

ดังกล่าวต่อไป 
 

                                                     สั่ง ณ วันที่  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

                         
         (นายวิศิษฎ์  มั่นชูพงศ์) 

                   ผู้อํานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
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ก าหนดการการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
วันที่ 4-6 มกราคม 2556 

ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์แฟนตาซี  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2556 : การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 
09.00-09.30 น. พิธีเปิด/ให้โอวาท  โดยผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   

แนะน ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย นางพรรษชล แข็งขัน  
09.30-10.30 น.  
 

การให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดย คณะวิทยากร 
การสร้างความคุ้นเคย  

การประเมินพฤติกรรมของตนเอง การตั้งเปูาหมายในชีวิตและการควบคุมตนเอง 

10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น. แลกเปลี่ยนทัศนคต/ิกลุ่มสัมพันธ์/แบ่งกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน(แบ่งกลุ่ม) 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยใช้หลัก (PROMISE)     
12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.     ฝึกปฏิบัติตามฐานเรียนรู้  

การเสริมแรงทางบวก   

การบริหารเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน  
14.30-14.45 น.     รับประทานอาหารว่าง 
14.45-16.00 น. การมองโลกแง่ดี  
 การสร้างแรงจูงใจ 
16.30-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น   
18.00-20.00 น. การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง    
 การเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง 
20.00 น. เข้านอน-พักผ่อน 

- วิทยากรบรรยาย   รศ.ดร.พร ศรียกมก 
- วิทยากรฝึกปฏิบัติ  

1. นายจักราวุธ แสงชา 
2. นายพิทักษ์ คิดโสดา 
3. น.ส.เยาวภา ภารสําเร็จ 
4. พ.อ.อ.อมรศักดิ์ ผาพิมพ์     
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การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
 

     เวลา วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2556 : การเสริมสร้างทักษะชีวิตและบ าเพ็ญประโยชน์ 
05.30 น. ตื่นนอนเตรียมความพร้อม 
06.00-07.00 น.  กิจกรรมกายบริหาร  
07.00-08.30 น. ภารกิจส่วนตัว/รับประทานอาหารเช้า 
08.30-10.30 น.  ความรู้เรื่อง กฎหมาย สิทธิหน้าที่ของเยาวชนไทย 

ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2: การเสริมสร้างทักษะชีวิตพ่ึงตนเอง 
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.   ฝึกปฏิบัติถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตจากบุคคลตัวอย่าง 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  การเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นําที่ดี  
14.30-14.45 น.   รับประทานอาหารว่าง 
15.45-16.00 น.  การมีจิตสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

การเห็นคุณค่าของตนเอง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม 
16.30-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น   
18.00-22.00 น. กิจกรรมสันทนาการ 
21.00 น. เข้านอน-พักผ่อน 

 
- วิทยากรบรรยาย    นายอภิชาต ราชคํา 
- วิทยากรฝึกปฏิบัติ  

1. นายจักราวุธ แสงชา 
2. นายพิทักษ์ คิดโสดา 
3. น.ส.เยาวภา ภารสําเร็จ 
4. พ.อ.อ.อมรศักดิ์ ผาพิมพ์ 

- รศ.ดร.พร ศรียกมก ( สังเกตการณ์) 
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การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
 

เวลา วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2556 :  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 
05.30-07.00 น. กิจกรรมกายบริหาร  
07.00-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30-10.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  
10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45-12.00 น.   ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและนําไปปรับใช้ หรือ วอล์คแรลลี่ 

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในวงกว้างอย่างมีแผนงานที่ชัดเจน 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.30 น.  สรุป/รับข้อเสนอแนะ /ตอบข้อซักถาม 
14.30-14.45 น.   รับประทานอาหารว่าง 
15.45-16.00 น.  มอบเกียรติบัตร/พิธีปิด 
16.00 น.  เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
- วิทยากรบรรยาย    นายอภิชาต ราชคํา 
- วิทยากรฝึกปฏิบัติ  

1. นายจักราวุธ แสงชา 
2. นายพิทักษ์ คิดโสดา 
3. น.ส.เยาวภา ภารสําเร็จ 
4. พ.อ.อ.อมรศักดิ์ ผาพิมพ์ 

- รศ.ดร.พร ศรียกมก ( สังเกตการณ์) 
หมายเหตุ 

1. จํานวนผู้เข้าอบรม 153 คน  
2. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เป็น 8 กลุ่ม  
3. วิทยากรบรรยาย 2 คน 
4. วิทยากรฝึกปฏิบัติ 4 คน  
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ภาคผนวก ค 
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย 
โครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
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การฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

ความรู้เกี่ยวกับเยาวชน 
เยาวชน คือ อนาคตของชาติ 

เยาวชนในป๎จจุบันเป็นอนาคตของชาติเป็นคําพูดที่คนทั่วไปมักจะพูดกันแต่ในป๎จจุบัน เยาวชนที่
จะเป็นอนาคตของชาติกลับมีพฤติกรรมที่น่ากลัว เช่น นักเรียนโรงเรียนเดียวกันฆ่ากันเอง เด็กอายุ 18 ปี 
เป็นหัวหน้าแก๊งปล้นบนสะพานลอย,ติดยาเสพติด,ค้ายาเสพติด,เล่นการพนัน เป็นต้น 

จะเห็นว่าเด็กท่ีเรียกว่าเยาวชน  กระทําความผิดมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยไม่เกรงกลัวต่อความผิดที่จะ
ได้รับ กฎหมายมีช่องโหว่หรือเปล่า หรือว่าแรงจูงใจที่ทําเด็กกระทําเกิดจากอะไร คิดกันได้หลายแง่มุม 
การกระทําความผิดของเด็ก กฎหมายจะแบ่งแยกเรื่องความผิดตามอายุ พร้อมทั้งระบุว่าอายุเท่าไรที่
เรียกว่าเด็ก หรือเยาวชน แบ่งโทษจากการกระทําความผิดที่แตกต่างกัน 

บางครั้งสาเหตุของการกระทําความผิดหลายอย่างของเด็ก เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทํา  
ให้ผลเสียที่ตามมา ไม่เพียงแต่ว่าเข้าไปอยู่ในสถานพินิจเด็กเร่ร่อนบางคนต้องการหาที่กินที่นอนจึงเลือก
กระทําความผิดเพื่อเข้าไปอยู่ในนั้น ส่วนหนึ่งเลือกกระทําความผิดเกิดเนื่องจากสภาพครอบครัว  

เด็กหรือเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ผู้ที่อบรมสั่งสอนนอกจากครูอาจารย์แล้วท่านผู้ปกครอง  
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสั่งสอน พร้อมทั้งเตือนสติก่อนกระทําความผิดของบุตรหลาน เพราะพ่อ แม่ คือส่วน
สําคัญในการผสานสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากจะหลีกเลี่ยงการกระทําความผิดต่างๆแล้ว ยังหลีกเลี่ยง
การติดยาเสพติดในอนาคตของบุตรหลานท่านได้ 
 

บัญญัต ิ10 ประการของเด็กไทย 
เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน 
       1. นับถือศาสนา 

2. รักษาธรรมเนียมม่ัน  
3. เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์  
4. วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน  
5. ยึดมั่นกตัญํู  
6. เป็นผู้รู้รักการงาน  
7. ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน  
8. รู้จักออมประหยัด  
9. ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ําใจนักกีฬากล้าหาญให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา   

     10. ทําตนให้เป็นประโยชน์รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่
พาชาติไทยเจริญ 
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สิทธิเด็กและเยาวชน 
 

ข้อ 1. เด็กและเยาวชน พึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกันโดยปราศจากการแบ่งแยกหรือกีดกัน  ไม่ว่าโดย
วิธีใดๆในเรื่องเชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เผ่าพันธุ์แห่งชาติ  หรือสังคม
ทรัพย์สิน กําเนิดหรือสถานะอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะของเด็กหรือของครอบครัวก็ตาม   

ข้อ 2. เด็กและเยาวชน พึงได้รับการพิทักษ์คุ้มครองเป็นพิเศษ  อันจะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนา 
ทั้งทางกายทางสมอง และจิตใจเพื่อให้ร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างปกติชน   

ข้อ 3. เด็กและเยาวชนมีสิทธิที่จะได้มีชื่อและมีสัญชาติแต่กําเนิด  
ข้อ 4. เด็กและเยาวชน พึงได้รับความม่ันคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์  ดังนั้นทั้งแม่และ 

เด็กควรได้รับการดูแลและคุ้มครองเป็นพิเศษ ทั้งเม่ืออยู่ในครรภ์และภายหลังเมื่อคลอดแล้ว โดยได้รับ  
สิทธิในเรื่องที่อยู่อาศัย ได้รับอาหาร ได้รับการดูแลทางแพทย์และโดยเฉพาะเด็กๆให้ได้รับการเล่นรื่นเริง
เพลิดเพลินด้วย  
       ข้อ 5. เด็กและเยาวชน ที่พิการทั้งทางร่างกาย สมอง และจิตใจ มีสิทธิที่จะได้รับการรักษาพิเศษ 
หมายถึง การดูแลรักษาและการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาวะของเด็กโดยเฉพาะ   
       ข้อ 6. เด็กและเยาวชน พึงได้รับความรักและความเข้าใจ อันจะช่วยพัฒนาบุคลิกของตนโดยเติบ  
โตอยู่ในความรับผิดชอบของบิดามารดาของเด็กเองและในทุกกรณี  เด็กจะต้องอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไป
ด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย และไม่พลัดพรากจากพ่อแม่ ในกรณีที่เด็กไม่มีครอบครัวหรือมาจาก
ครอบครัวที่ยากจนและมีลูกมากก็จะได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากรัฐหรือองค์การต่างๆ   
      ข้อ 7. เด็กและเยาวชน มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา ซึ่งครูควรจะจัดให้เปล่าอย่างน้อยในชั้นประ 
ถมศึกษา เพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมโดยทั่วไป และให้เด็กเติบโตเป็นสมาชิกผู้ยังประโยชน์ต่อสังคมคน
หนึ่ง การศึกษานี้คลุมไปถึงการแนะแนวทางชีวิต ซึ่งมีบิดามารดาเป็นผู้รับผิดชอบก่อนบุคคลอ่ืนๆ เด็ก
จะต้องมีโอกาสได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นรื่นเริงพร้อมกันไปด้วย  

ข้อ 8. เด็กและเยาวชนจะเป็นบุคคลแรกท่ีได้รับการคุ้มครองและสงเคราะห์ในทุกกรณี   
ข้อ 9. เด็กและเยาวชน พึงได้รับการปกปูองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้ง จากความโหดร้ายทารุณ  

และการถูกข่มเหง รังแกทุกชนิด เด็กจะต้องไม่กลายเป็นสินค้า ไม่ว่าในรูปใด จะต้องไม่มีการรับเด็กเข้า
ทํางานก่อนวัยอันสมควร ไม่มีการกระทําใดๆอันจะมีชักจูงหรืออนุญาตเด็กให้จําต้องรับจ้างทํางานซึ่ง
อาจจะเป็นผลร้ายต่อสุขภาพของเด็กหรือเป็นเหตุให้การพัฒนาทางกายทางสมองและทางจิตใจของเด็ก
ต้องเสื่อมลง 

       ข้อ 10. เด็กและเยาวชน พึงได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกระทําท่ีแสดงถึงการกีดกันแบ่งแยก 
ไม่ว่าทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือรูปใดๆ เด็กจะต้องได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นมา  "ในภาวะแห่งจิตที่เต็มไป
ด้วยความเข้าอกเข้าใจ และมีการหย่อนหนักหย่อนเบามิตรภาพระหว่างชนชาติต่างๆ สันติภาพ และภาพ
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สากล และด้วยการสํานึกเต็มที่ว่าพละกําลังและความสารถพิเศษในตัวเขา ควรจะอุทิศเพ่ือรับใช้เพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน" 
 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเด็กและเยาวชน  
 

 

 

ป๎ญหาสังคมอีกแง่หนึ่งซึ่ง เป็นป๎ญหาเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนของเด็กและเยาวชนของไทย สังเกตไหมว่า
ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็จะเห็นเด็กขายของ
มากมายหลายประเภท เช่น ขายพวงมาลัย ขาย
ดอกไม้ (ร้านหมูกระทะ ตามชายหาด) ซึ่งการกระทํา
เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมเรามีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เด็กๆเหล่านั้นต้องขาดสิทธิที่พึงจะได้ไม่ว่า 

จะเป็นการศึกษา การดูแลเอาใจใส่ ป๎ญหาต่างๆเกี่ยวกับเยาวชนจะลดลงได้ถ้าสังคมให้ความเป็นธรรม
และดูแลเอาใจใส่ ที่สําคัญที่สุดสถาบันครอบครัวน่าจะเป็นหัวใจที่สําคัญในการเอาใจใส่  

 

การละเมิดละเมิดสิทธิมนุษยชนกับเด็กและเยาวชน 
 

  การละเมิดสิทธิด้านเด็ก เกิดข้ึนกับกลุ่มเด็ก และเยาวชนประเภทต่างๆแตกต่างกันไป ได้แก่ 
 

1. การถูกละเมิดและอันเนื่องจากเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ  ไม่ได้รับการ

คุ้มครองที่จะได้การดูแล  การรักษา  ฟ้ืนฟูท่ีพึงได้อย่างเหมาะสม  หมายถึงเด็ก ที่มีความแตกต่างจากเด็ก

ปกติ ซึ่งยังไม่ได้รับการบริการรวมทั้งแก้ไขถึงบริการขั้นพ้ืนฐานต่างๆจากรัฐ  เช่น  การศึกษ า

สาธารณูปโภค  รวมทั้งไม่มีหลักประกันที่กลไก   และนโยบายต่างๆ และส่งผลในทางปฏิบัติจริง  เช่น เด็ก

พิการด้านต่าง ๆ เด็กที่มีป๎ญหาเรื่องการเรียนรู้ เด็กป๎ญญาเลิศ เด็กกําพร้า เด็กท่ีบิดามารดาต้องโทษจําคุก 

เด็กยากจน ครอบครัวมีรายได้ต่ํากว่าเส้นความยากจน เป็นต้น เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาดูจาการที่

ครอบครัวหรือผู้ดูแลโดยลําพังไม่สามารถดูแลเด็กเหล่านี้ให้สอดคล้องกับสภาพของเด็กได้ จําเป็นต้อง

ได้รับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรเอกชน 

2. การละเมิด ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จากการถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่า 

ที่ควร เด็กอยู่ในภาวะเสี่ยง คือ เด็กที่มีสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ว่าที่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ที่มี

ความเสี่ยงจะถูกกระทําทารุณกรรม ถูกปล่อยละเลย หรือถูกทอดทิ้งในรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะได้รับ

อันตรายต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางด้านสติป๎ญญา พัฒนาการด้าน

อารมณ์จิตใจ พัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านครอบครัว และอาจมีป๎ญหาพฤติกรรม 

3. เด็กถูกละเมิดจากการถูกกระท า คือ เด็กที่ถูกปล่อยปละละเลยหรือถูกทอดทิ้ง ให้ตก 
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อยู่ในภาวะอันตรายรวมทั้งถูกทําร้ายทุบตี ทารุณ ถูกทําร้ายร่างกาย ทางจิตใจ หรือถูกล่วงเกินทางเพศ
จากบุคคลในสังคมแวดล้อมหรือแม้แต่บุคคลภายนอกนอกจากนี้ป๎ญหาการกระทําทารุณต่อแรงงานเด็ก 
อาจออกมาในรูปแบบการถูกใช้แรงงานหนัก  
เด็กถูกนายจ้างทุบต ี ทําร้าย และข่มขืน เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงมาตั้งแต่แรกแล้ว 

4. สิทธิอันพึงเข้าถึงและได้รับการบริการต่างๆ  ฟื้นฟูและบ าบัด  เด็กท่ีมีป๎ญหาพฤติกรรม 
คือ เด็กที่มีพฤติกรรมผิดแผกแตกต่างไปจากเด็กปกติในวัยเดียวกันและมีพฤติกรรมที่ฝุาฝืน ต่อต้าน 
กฎเกณฑ์ของสังคม ต่อต้านระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติของสถาบันทางสังคมที่เด็กสังกัดอยู่ เช่น ครอบครัว 
โรงเรียน หรือ แม้แต่ชุมชน เป็นเด็กท่ีอยู่ในภาวะเสียงมาตั้งแต่แรก 

5. การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมต่อเด็กกระท าความผิด  คือ เด็กที่กระทําความผิด
ทางอาญาและเป็นเด็กที่อาจมีป๎ญหาพฤติกรรมถูกปล่อยปละละเลยและอาจถูกทารุณกรรมมาก่อน ทั้งนี้
เด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กท่ีอยู่ในภาวะเสี่ยงมาตั้งแต่แรกเช่นเดียวกัน 
 

บทบาทและการด าเนินการเพื่อคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  
 การพัฒนาทั้งการคุ้มครองปูองกัน การแก้ไขป๎ญหาทั้งโดยมุ่งเน้นการพัฒนาต่อเด็กเอง ควบคู่ไป

กับการพัฒนาครอบครัวและการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมตลอดจนกระทั่งการรณรงค์ เผยแพร่ เพ่ือ
ส่งเสริมและคุ้มครองการละเมิดสิทธิเด็ก อีกท้ังดําเนินการโดยใช้มาตรการทางกฎหมายผ่านกระบวนการ
ยุติธรรม  

จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดได้จากหลายสาเหตุ และการถูกละเมิดก็มีหลายด้านที่ซึ่งเป็นสิ่งที่ทํา 

ให้เด็กๆเหล่านั้นขาดอิสระและสิทธิต่างๆที่ควรจะได้รับ ถ้ามองว่าป๎ญหาเหล่านี้เกิดจากอะไร น้องมดแดง
คิดว่าสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุด ซึ่งควรพร้อมก่อนมีลูก และต้องดูแลเอาใจใส่ลูกเสมอ ซึ่งน้องมดแดง
ขอยกตัวอย่าง เกี่ยวเด็กมาขายดอกไม้สังเกตไหมคะว่าหน้าตาค่อนข้างจะอินเดียหน่อย ซึ่งน้องมดแดงก็
รู้สึกว่าสงสารและเห็นใจแต่เราช่วยแล้วไม่รู้ว่าเด็กเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากการขายอย่างไร ถ้าขายไม่ได้
วันนี้จะถูกทําร้ายร่างกายหรือเปล่าแต่ที่สําคัญน้องมดแดงคิดว่าจิตใจของเด็กเหล่านั้นคงมีแต่ความทุกข์ท่ี
ไม่ได้เรียนหนังสือ   ไม่ได้วิ่งเล่น   ยิ่งเป็นเด็กผู้หญิงก็ยิ่งเป็นอันตราย บางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าพ่อแม่เขาอยู่
ไหน และหันมามองตัวเองก็รู้ว่าเราโชคดีกว่าเด็กพวกนั้นขนาดไหนที่มีบ้านครอบครัว มีการกินอยู่ที่ดี มี
โอกาสเรียน แล้วเด็กพวกนั้นอายุแค่นี้ แล้วอนาคตของพวกเขาจะเป็นอย่างไร น้องมดแดงอยากให้ทุก
หน่วยงานให้ความสนใจกับป๎ญหาเหล่านี้ให้มากเพราะเด็กๆคือเยาวชนของชาติ และครอบครัวคือสถาบัน
ที่สําคัญที่สุดที่จะเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิต 
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บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

สมาชิกทุกคนในสังคมย่อมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาทและหน้าที่ของ
สมาชิกแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน ถ้าสมาชิกทุกคนใน
สังคมได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็น "พลเมืองที่ดีของสังคมและ
ประเทศชาติ" และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาชิกในสังคมทุกคน โดยเฉพาะ
เยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน 
เพ่ือช่วยนําพาประเทศชาติให้พัฒนาสืบไป 

 

เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ 
      เยาวชน หมายถึง คนหนุ่มสาวที่มีพลังอันสําคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เยาวชนที่ดีควรตระหนักในคุณค่าของตนเอง และ
ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
 
 

ลักษณะของเยาวชนทีดี 
 
 

1.การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า 
เพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยอมเสียสละผลประโยชน์ส่วนตน จะทําให้สังคม
พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและม่ันคง 

  2. การมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบสุขเพราะถ้าสมาชิกในสังคมยึดมั่นในระเบียบวินัย รู้และเข้าใจสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิ
ผู้อื่น และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด สังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุข เช่น ข้าราชการทําหน้าที่บริการ
ประชาชนอย่างดีท่ีสุด ก็ย่อมทําให้เป็นที่ประทับใจรักใคร่ของประชาชนผู้มารับบริการ 

  3. ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณธรรมที่มีความสําคัญเพราะหากสมาชิกในสังคมยึดมั่นในความ
ซื่อสัตย์สุจริต  เช่น ไม่ลักทรัพย์ ไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของผู้อื่นหรือของประเทศชาติมาเป็นของตน 
รวมทั้งผู้นําประเทศมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็จะทําให้สังคมมีแต่ความเจริญ ประชาชนมีแต่ความสุข 
         4. ความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวปรองดองและร่วมมือกันทํางานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจะ
ทําให้สังคมเป็นสังคมที่เข้มแข็ง แต่หากคนในสังคมเกิดความแตกแยกท้ังทางความคิดและการปฏิบัติตนใน
การอยู่ร่วมกัน จะทําให้สังคมอ่อนแอและล่มสลายในที่สุด 
         5.ความละอายและเกรงกลัวในการทําชั่ว ถ้าสมาชิกในสังคมมีหิริโอตัปปะ มีความเกรงกลัวและ
ละอายในการทําชั่ว สังคมก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข เช่น นักการเมืองจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่โกงกิน 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์พวกพ้อง โดยต้องเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ ประเทศชาติก็จะสามารถ
พัฒนาไปได้อย่างมั่นคง 
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ความส าคัญของการเป็นเยาวชนที่ดี  
 

การเป็นเยาวชนที่ดีมีความสําคัญต่อตนเองและประเทศชาติดังนี้ 
1. ความสําคัญต่อตนเอง เยาวชนที่ดีต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิต คิดดีทําดี  

เพ่ือตนเองและเพ่ือส่วนรวม ปฏิบัติตนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จะทําให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี 
สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันและกัน เป็นที่รักของคนรอบข้าง 
2. ความสําคัญต่อส่วนรวม เมื่อเยาวชนได้รับการปลุกฝ๎งให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้ว ก็จะเป็นพลเมือง 

ที่ดีในอนาคตและถ้าประเทศชาติมีพลเมืองที่ดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของสังค ม
และนําหลักประชาธิปไตยมาใช้เป็นแนวทางในการกําหนดบทบาทและหน้าที่ของตน ก็ย่อมทําให้การอยู่
ร่วมกันในสังคมเป็นไปอย่างสงบสุข 

3. ความสําคัญต่อประเทศชาติ เมื่อสังคมมีเยาวชนที่ดีและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมย่อม 
เป็นพื้นฐานทําให้เกิดพลเมืองดีในอนาคต และเมื่อสังคมมีพลเมืองที่ดี ย่อมนํามาซึ่งการพัฒนาประเทศชาติ
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างรวดเร็ว 
 

การปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาท 
 

1. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว เยาวชนในสถานภาพของการเป็นบุตรควรมี 
บทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

       1.1 เคารพเชื่อฟ๎งบิดามารดา 
       1.2 ช่วยเหลือบิดามารดาในทุกโอกาสที่ทําได้ 
       1.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ฟุุมเฟือย สุรุ่ยสุร่าย 
       1.4 มีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พ่ีน้อง 
       1.5 ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
      1.6 ประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้ดํารงวงศ์ตระกูล 

2. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน เยาวชนในฐานะนักเรียนควรมีหน้าที่ ดังนี้ 
        2.1 รับผิดชอบในหน้าที่ของนักเรียน คือ ตั้งใจเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี 
        2.2 เชื่อฟ๎งคําสั่งสอนอบรมของครูอาจารย์  
        2.3 กตัญํูรู้คุณของครูอาจารย์ 
        2.4 รักใคร่ปรองดองกันในหมู่เพื่อนนักเรียน 
        2.5 ส่งเสริมเพ่ือนในทางท่ีถูกที่ควร 

      3. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ชุมชนคือสังคมขนาดเล็ก เช่นหมู่บ้านหรือกลุ่มคน โดย
เยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ จึงต้องมีบทบาทหน้าที่ต่อชุมชนดังนี้ 
            3.1 รักษาสุขลักษณะของชุมชน  เช่น การทิ้งขยะให้เป็นที่ ช่วยกําจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ  
            3.2 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น ไม่ขีดเขียนทําลายโบราณวัตถุในชุมชน ช่วยกัน
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ดูแลสาธารณสมบัติ 
            3.3 มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชน 
      4. เยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาติ 
            4.1 เข้ารับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี 
            4.2 ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 
           4.3 ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง 
            4.4 ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
            4.5 สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
           4.6 ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆที่ทางราชการจัดขึ้น 
            4.7 ประกอบอาชีพสุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียร 
            4.8 ประหยัดและอดออม 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กและพิทักษ์สิทธิเยาวชน 

“เยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุ 18ปี ขึ้นไปถึง 25 ปี 
แต่ไม่รวมถึงผู้ที่พ้นสภาพการเป็นเยาวชนด้วยการสมรส” 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 
 

      มาตรา 4   “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
       มาตรา 43  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ
จะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย......” 
       มาตรา 44  “ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ํากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง” 
       มาตรา 45  “ในกรณีที่มีการจ้างเด็กที่มีอายุต่ํากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้างให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้ 
         (1)  แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่เด็กเข้าทํางาน   
         (2)  จัดทําบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถาน
ประกอบกิจการ 
         (3)  แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงาน ตรวจแรงงานภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน การแจ้งหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบาย
กําหนด 
        มาตรา 46  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง ติดต่อกัน
หลังจากท่ีลูกจ้างทํางานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง   แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพัก ตามท่ี
นายจ้างกําหนด 
        มาตรา 47 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปี ทํางานในระหว่างเวลา  
22.00 นาฬิกา  ถึงเวลา  06.00  นาฬิกา  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 
       นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปี และเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละครหรือการ
แสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายคลึง ทํางานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี ้ให้นายจ้างจัดให้ ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กนั้น
ได้พักผ่อนตามสมควร 
        มาตรา 48 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปี ทํางานล่วงเวลาหรือทํางาน
ในวันหยุด    
       มาตรา 50 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปี ทํางานในสถานที่ดังต่อไปนี้ 
             (1)  โรงฆ่าสัตว ์
             (2)  สถานที่เล่นการพนัน 
             (3)  สถานที่เต้นรํา รําวง หรือรองเง็ง 
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             (4)  สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชาหรือเครื่องดื่มอย่างอ่ืนจําหน่ายและบริการ โดยมีผู้
บําเรอ สําหรับปรนนิบัติลูกค้าหรือโดยมีที่สําหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า 
            (5)  สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
          มาตรา 51 ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน ห้ามมิให้นายจ้าง
เรียกหรือรับเงินประกันเพ่ือการใดๆ จากฝุายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 
          ในกรณีที่นายจ้าง  ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก   บิดามารดา  หรือผู้ปกครองของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กจ่ายหรือ
รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง  ขณะแรกจ้างหรือก่อนถึงงวดการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กในแต่ละคราว   มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสําหรับลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กนั้น  และห้ามมิให้นายจ้างนําเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกําหนดเวลา 
          มาตรา 52 เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดปี  มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุมสัมมนา  รับการอบรม  รับการฝึกหรือลา เพ่ือการ
อ่ืนซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ  โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้ง
ให้นายจ้างทราบล่วงหน้า  ถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง  พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เก่ียวข้องถ้ามี  และให้นายจ้าง
จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา 
แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน 
          มาตรา 53 “เด็ก  เยาวชน และบุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง โดยรัฐจากการใช้
ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม 
          มาตรา 80  “รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงและ
ชาย  เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว  และความเข้มแข็งของชุมชน” 
         มาตรา  86 “รัฐต้องส่งเสริมให้ประชากรวัยทํางานมีงานทําคุ้มครองแรง  งาน โดยเฉพาะแรงงาน
เด็กและแรงงานหญิง   จัดระบบแรงงานสัมพันธ์  การประกันสังคมรวมทั้งตั้งค่าตอบแทนแรงงานให้เป็น
ธรรม”  
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กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กับโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
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การท างานเป็น “ ทีม  - Team ”  

ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ทํางานร่วมกันอย่างประสานงานภายในกลุ่ม กล่าวคือ เป็นการ
รวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพ่ึงพาอาศัยกันและกัน ในการทํางานเพ่ือให้เกิดผลสําเร็จ  

ทีมงาน (Team Work) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิดและคงความ  
สัมพันธ์อยู่ค่อนข้างจะถาวรซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพ่ือนร่วมงาน  โดยร่วมกันทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของทีมงาน  

“การทํางานเป็นทีม”  เป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคล เพ่ือที่จะบรรลุเปูาหมายร่วมกัน  
โดยต้องมีองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ (3P) ได้แก่  

- มีวัตถุประสงค์ (Purpose) ต้องชัดเจน  
- มีการจัดลําดับความสําคัญ (Priority) ในการทํางาน  
- มีผลการทํางาน (Performance)  
ความแตกต่างระหว่างการทํางานแบบทีมและกลุ่ม (Teams vs Groups )  

การทํางานแบบกลุ่ม (Work group) คือ การรวมกลุ่มที่มีกิจกรรมร่วมเพ่ือใช้ข้อมูลร่วมกันและช่วยในการ
ตัดสิ้นใจให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่จะทํางานภายในขอบข่ายที่รับผิดชอบของแต่ละคนนั้น  ในการทํางานของ
กลุ่มไม่จําเป็นที่จะต้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน  ดังนั้นจึงไม่มีการเชื่อมโยงทรัพยากรและใช้ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิผลในทางบวก นั่นคือเราใส่การทํางานของแต่ละคนเข้าไปผลงานที่ออกรวมกันแล้วจะได้เท่ากับที่
ใส่เข้าไปหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้  
 

การท างานแบบทีม ( Work teams) เป็นการท างานร่วมกันและส่งเสริมกันไปในทางบวก 
          ผลงานรวมของทีมที่ได้ออกมาแล้วจะมากกว่าผลงานรวมของแต่ละคนมารวมกัน  
ชนิดของทีมงาน  

การแบ่งทีมในองค์กรสามารถท่ีจะแบ่งประเภท ตามวัตถุประสงค์ได้ 4 รูปแบบคือ 
1. ทีมแก้ป๎ญหา (Problem - Solving Teams) ประกอบด้วยกลุ่มของพนักงาน และ 
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ผู้บริหารซึ่งเข้ามารวมกลุ่มด้วยความสมัครใจ  และประชุมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอ  เพ่ืออภิปรายหาวิธีการ
สําหรับการแก้ป๎ญหา  โดยทั่วไปทีมแก้ป๎ญหาทําหน้าที่เพียงให้คําแนะนําเท่านั้น  แต่จะไม่มีอํานาจที่จะทํา
ให้เกิดการกระทํา ตามคําแนะนํา  

2. ทีมบริหารตนเอง (Self - Managed Teams) หมายถึง ทีมท่ีสมาชิกทุกคนล้วนรับผิดชอบต่อ
ลักษณะทั้งหมดของการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง  โดยเป็นอิสระจากฝุายบริหารซึ่งสมาชิกจะปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสําหรับงานทีมบริหารตนเองสามารถท่ีจะเลือกสมาชิกผู้ร่วมทีม  
และสามารถให้สมาชิกมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
  3. ทีมท่ีทํางานข้ามหน้าที่กัน (Cross - Function Teams) เป็นการประสมประสานข้ามหน้า 
ที่งาน ความสามารถในการดึงทรัพยากรบุคคลผนวกเข้าด้วยกันจากหน้าที่ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน  เพ่ือ
สร้างสมรรถภาพในด้านความแตกต่าง  โดยเป็นการใช้กําลังแรงงาน  ตั้งเป็นทีมข้ามหน้าที่ชั่วคราวซึ่งมี
ลักษณะคล้ายกับคณะกรรมการ  (Committees) เข้ามาเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน , พัฒนาความคิดใหม่ๆ
ร่วมมือกันแก้ป๎ญหา และทําโครงการที่ซับซ้อน ทีมข้ามหน้าที่  ต้องการเวลามากเพ่ือสมาชิกจะต้องเรียนรู้
งานที่แตกต่าง ซับซ้อน  และต้องใช้เวลาในการสร้างความไว้ใจ และสร้างการทํางานเป็นทีมเนื่องจาก  แต่
ละคนมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน  

4. ทีมเสมือนจริง (Virtual Teams) ลักษณะการทํางานจะเป็นทีม แต่สภาพการทํางานจะ 
แยกกันอยู ่ดังนั้นจึงต้องการระบบในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่มีประสิทธิภาพซึ่งอาศัยความก้าว 
หน้าทางเทคโนโลยี  ทีมจะมุ่งเน้นความสําเร็จของงานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของงานร่วมกัน  แต่จะมีการ
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านความรู้สึกทางสังคมในระดับต่ํา  

ข้อควรระวัง : การทํางานเป็นทีมไม่ได้เป็นคําตอบในการแก้ไขป๎ญหาเสมอไป เนื่องจาก 
การทํางานเป็นทีมต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าการทํางานคนเดียว ยกตัวอย่างเช่น  

• ต้องเพ่ิมการติดต่อสื่อสารมากขึ้น  
• ต้องบริหารความขัดแย้งระหว่างกัน  
• ต้องมีการจัดการประชุม  
• ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

คําถาม 3 ข้อ เพ่ือดูว่าควรใช้วิธีการทํางานเป็นทีมในการทํางานหรือไม่  
1. งานนั้นสามารถทําได้ดีขึ้นหรือไม่ หากใช้คนมากกว่าหนึ่งคน  
2. งานนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือทุกคนในกลุ่ม หรือ เพ่ือคนใดคนหนึ่ง  
3. การเลือกใช้ประเภทของทีมให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  
1. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเปูาหมายที่เห็นพ้องต้องกัน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่

ต้องการทําให้องค์การบรรลุผลสําเร็จที่คาดหวังไว้ในการดําเนินงานให้เป็นไปตามภารกิจขององค์การ  
- การกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดี โดยให้ผู้นําและสมาชิกภายในทีม มีส่วนร่วมในการกําหนดหน้าที่ 
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ความรับผิดชอบและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ควรกําหนดจุดมุ่งหมายไว้ให้ชัดเจนที่ผลงานมากกว่าการกระทํา  
- ประโยชน์ของการกําหนดวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ใช้เป็นเครื่องมือใน 

การรวมพลังในการทํางาน และใช้เป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวในงาน  
- คุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี คือ  เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าใจได้ง่ายสามารถปฏิบัติได้

จริงไม่ขัดต่อข้อบังคับและนโยบายอื่นๆในหน่วยงาน  
2. ความเปิดเผยต่อกันและการเผชิญหน้าเพื่อแก้ป๎ญหา  เป็นสิ่งสําคัญต่อการทํางานเป็นทีมที่มี

ประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมจะต้องการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา แก้ป๎ญหาอย่างเต็มใจ
และจริงใจ การแสดงความเปิดเผยของสมาชิกในทีมจะต้องปลอดภัย พูดคุยถึงป๎ญหาอย่างสบายใจ เพ่ือให้
สามารถอยู่ร่วมกันและทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี  โดยมีการเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลอ่ืนในด้านความต้องการ 
ความคาดหวัง  ความชอบหรือไม่ชอบ  ความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด  จุดเด่นจุดด้อยและ
อารมณ์ รวมทั้งความรู้สึก ความสนใจนิสัยใจคอ  

3. การสนับสนุนและความไว้วางใจต่อกัน สมาชิกในทีมจะต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน  โดยทีละคน
มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  โดยไม่ต้องกลัวว่าได้รับผลร้ายที่จะมีต่อเนื่องมา
ภายหลัง สามารถทําให้เกิดการเปิดเผยต่อกัน และกล้าที่จะเผชิญหน้าเพื่อแก้ป๎ญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี  

4. ความร่วมมือและการให้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์  ผู้นํากลุ่มหรือทีมจะต้องทํางานอย่าง
หนักในอันที่จะทําให้เกิดความร่วมมือดังนี้  

4.1 การสร้างความร่วมมือกับบุคคลอ่ืน  ในการสร้างความร่วมมือเพ่ื อความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และมีบุคคลอยู่สองฝุายคือ ผู้ขอความร่วมมือ และผู้ให้ความร่วมมือ ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้เมื่อฝุายผู้ให้
เต็มใจและยินดีจะให้ความร่วมมือ  เหตุผลที่ทําให้ขาดความร่วมมือไม่ช่วยเหลือกัน คือ การขัด
ผลประโยชน์  ไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่า สัมพันธภาพไม่ดี  วัตถุประสงค์ของทั้งสองฝุายไม่ตรงกัน ไม่เห็น
ด้วยกับวิธีทํางานขาดความพร้อมที่จะร่วมมือ  หรืองานที่ขอความร่วมมือนั้น เลี่ยงภัยมากเกินไป หรือ
เพราะความไม่รับผิดชอบต่อผลงานส่วนรวม  

4.2 การขัดแย้ง หมายถึง ความไม่ลงรอยกันตามความคิด หรือ การกระทําที่เกิดขึ้นระหว่างสอง
คนข้ึนไป หรือระหว่างกลุ่ม โดยมีลักษณะที่ไม่สอดคล้อง ขัดแย้ง ขัดขวาง ไม่ถูกกัน  จึงทําให้ความคิดหรือ
การทํากิจกรรมร่วมกันนั้น เสียหาย  หรือดําเนินไปได้ยากไม่ราบรื่นทําให้การทํางานเป็นทีมลดลง นับเป็น
ป๎ญหา อุปสรรคที่สําคัญยิ่ง  

- สาเหตุของความขัดแย้ง ผลประโยชน์ขัดกัน  
- ความคิดไม่ตรงกัน หรือ องค์กรขัดแย้งกัน  
- ความรู้ความสามารถต่างกัน ทําให้มีลักษณะการทํางานต่างกัน  
- การเรียนรู้ต่างกัน ประสบการณ์ท่ีมีมาไม่เหมือนกัน  
- เปูาหมายต่างกัน  
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4.3 วิธีแก้ความขัดแย้ง การแก้ความขัดแย้งเป็นเรื่องของทักษะเฉพาะบุคคล การแก้ป๎ญหา  
ความขัดแย้งในการทํางานเป็นทีม ควรใช้วิธีการแก้ป๎ญหาร่วมกัน ไม่พูดในลักษณะที่แปลความหรือมุ่ง
ตัดสินความ ไม่พูดในเชิงวิเคราะห์ ไม่พูดในลักษณะที่แสดงตนเหนือกว่าผู้อื่น  หรือไม่พูดในลักษณะที่ทํา
ให้ผู้อื่นเจ็บปวด เสียหน้า อับอาย เจ็บใจ หรือการพยายามพูดหาประเด็นของความขัดแย้ง ไม่กล่าวโจมตี
ว่าใครผิดใครถูก  

5. กระบวนการการทํางาน และการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม งานที่มีประสิทธิภาพนั้น  
ทุกคนควรจะคิดถึงงานหรือคิดถึงผลงานเป็นอันดับแรก ต่อมาควรวางแผนว่าทําอย่างไรงานจึงจะออก 
มาดีได้ดังที่เราต้องการ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจนั้นจุดมุ่งหมายควรจะมีความชัดเจน สมาชิกทุกคน
ควรมีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการทํางานเป็นอย่างดี  

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนถือเป็นหัวใจสําคัญด้วยเหตุนี้จุดมุ่งหมายควรต้องมีความชัดเจน  สมาชิกทุก
คนมีความเข้าใจอย่างดี เพราะจะนําไปสู่แนวทางแนวทางในการทํางานว่าต้องทําอย่างไร จึงจะบรรลุตาม
เปูาหมายของงาน ให้ได้ผลของงานออกมาได้อย่างดีที่สุด  การตัดสินใจสั่งการเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐาน
ของการบริหารงาน  ผู้บริหารหรือผู้นําทีมเป็นบุคคลสําคัญในการที่จะมีส่วนในการตัดสินใจ  วิธีการที่
ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจหลายวิธีคือ  ผู้บริหารตัดสินใจเพ่ือแก้ป๎ญหา  โดยไม่ต้องซักถามคนอ่ืนหรือ
ผู้บริหารจะรับฟ๎งความคิดเห็นก่อนตัดสินใจ กล่าวคือ ผู้บริหารยังคงตัดสินใจด้วยตนเองแต่ขึ้นอยู่กับความ
คิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ  ที่ผู้บริหารได้รับมาจากสมาชิกของทีม  บางครั้งผู้บริหารอาจจะตัดสินใจร่วมกับ
ทีมงานที่คัดเลือกมาโดยที่ผู้บริหารนําเอาป๎ญหามาให้ทีมงานอภิปราย  แล้วให้ทีมงานตัดสินใจหรือทีมงาน  
อาจจะมอบหมายการตัดสินใจให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มย่อยที่ 
เห็นว่าเหมาะสมก็ได้  

ขั้นตอนในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ 4 ขั้นตอนคือ  
1. ทําความเข้าใจอย่างชัดเจนในเหตุผลสําหรับการตัดสินใจ  
2. วิเคราะห์ลักษณะของป๎ญหาที่จะตัดสินใจ  
3. ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแก้ป๎ญหาโดยพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดตามมาด้วย 
4. การนําเอาผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ  
6. ภาวะผู้นําที่เหมาะสม ผู้นําหรือหัวหน้าทีมควรทําหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะประเด็นที่สําคัญในการทํา 

งานตามบทบาทของผู้นํา คือ การแบ่งงาน กระจายงานให้สมาชิกทุกกลุ่มตามความรู้ความสามารถสําหรับ 
สมาชิกของทีมงานที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นํา  ต้องพร้อมที่จะทําหน้าที่ให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยการให้การสนับสนุนนําทีมให้ประสบความสําเร็จ  ส่งเสริมให้มีบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน
เป็นทีม มีการพัฒนาบุคลากรและทีมงาน 
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    7. การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีในการทํางาน ทีมงานที่ดีไม่เพียงแต่ดูจากลักษณะของทีม 
และบทบาทที่มีอยู่ในองค์กรเท่านั้น แต่ต้องดูวิธีการ  ที่ทํางานด้วยการทบทวนงานและทําให้ทีมงานได้
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีทํารู้จักคิด  การได้รับข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละคนหรือ
ของทีม  

8. การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพพยายามที่จะรวบรวมทักษะต่างๆของแต่ 
ละคน  การพัฒนาบุคลากรในองค์การมักจะมองในเรื่องทักษะและความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่แล้วก็ทําการ
ฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุงพัฒ นาคนให้มีความสามารถสูงขึ้น  อันจะมีผลดีในการทํางานให้ดีข้ึน  ผู้บริหารหรือ
ผู้นําต้องมีความรู้ในการบริหารคนสามารถสอนพัฒนาคนให้มีลักษณะที่ดีข้ึน  
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สร้างความเข้าใจในหลักและนโยบาย 3 ดี  
 

 
 

 

 
 

ยึดม่ันประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด 
 

นโยบาย 3ดี (3D) คืออะไร 
      3 ดี (3D) ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ ) 
ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเปูาประสงค์  คือ เก่ง ดี มีสุข และได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการ
ฝึกหัด สามารถใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกด้านหนึ่งคือการบ่ม
เพาะปลูกฝ๎ง ปลูกจิตสํานึกให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ  
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถดํารงตนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  …ดังนั้นสถานศึกษาควรได้ประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วน  จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นภารกิจที่ก่อให้เกิดผลดังกล่าวตามนโยบาย 3 ดี (3D) ได้แก่ 
นโยบาย 
         
      - ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 
      - ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย (Decency)  
      - ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 

       Democracy ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย โดย..มีความตระหนัก เห็นความสําคัญศรัทธา และ
เชื่อมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รังเกียจการทุจริต และต่อต้าน
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
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       กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
1. กิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เช่น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2. ดําเนินงานสภานักศึกษา/กรรมการนักศึกษา 
3. จัดค่ายประชาธิปไตย/กิจกรรมประชาธิปไตยสู่ชุมชน 
4. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสํานึกความรักชาติ 
5. นําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
        Decency ด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย  โดย.. เป็นผู้มีคุณธรรมจริย 
ธรรมความดีงาม รู้ผิดชอบชั่วดี มีจิตสํานึก ความภาคภูมิใจและยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตแห่งความเป็นไทย 
       กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
       1. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนา และชุมชน  เช่นส่งเสริม
ครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมจิตอาสา ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม ค่าย
คุณธรรมจริยธรรม จัดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา 
       2. จัดกิจกรรมการส่งเสริมนิยมไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือความภูมิใจในความเป็นไทย 
       3. มีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
        Drug-Free ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด โดย..รู้จักหลีกเลี่ยง ปูองกันตนเองให้
ห่างไกลจากยาเสพติด 
       กิจกรรมปูองกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ 
       1. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เช่นการคัดกรองผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง การช่วยเหลือแบบเพ่ือนช่วย
เพ่ือน การทําให้จํานวนนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง 
       2. ส่งเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เช่นกิจกรรมนักศึกษาแกนนํา ครูแกนนํา กิจกรรมรณรงค์เพ่ือการไม่สูบ
บุหรี่(สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี การแข่งขันกีฬา 
การจัดนิทรรศการความรู้ 
       3. การบริหารจัดการสวัสดิศึกษา (Safety Education) เช่น การขจัดมุมอับลับตา 
       4. จัดหาแหล่งเรียนรู้ด้านยาเสพติด 
       5. ประสานความร่วมมือการดําเนินงานกิจกรรมปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติดร่วมกับชุมชน/ท้องถิ่น  
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          กิจกรรมวอล์คแรลลี่ : Walk Rally 
 

 

วอล์คแรลลี่  เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ตรง  มีการ
เรียนรู้ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนด มีการแข่งขันระหว่างกลุ่ม เป็น
กิจกรรมที่ผสมผสานหลายๆกิจกรรมเข้าด้วยกัน ทําให้เกิดการ
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ หรือเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งวิธีการ
อบรมโดยใช้กิจกรรมวอล์คแรลลี่จะช่วยลดความน่าเบื่อหน่าย
จากการอบรมในห้องอบรม   สร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ท้า
ทาย ตื่นเต้น 

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีองค์ประกอบ คือ การนํากิจกรรมต่าง หรือเกมเข้ามาให้ผู้ร่ว มกิจกรรมได้
เล่น  โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มได้ช่วยเหลือกัน ในการแก้ป๎ญหา ได้สื่อสาร ดึงศักยภาพ ของแต่ละคนในทีมมาใช้ 
จากเกมหรือกิจกรรมที่ผู้นําได้วางไว้   มีเวลาที่เหมาะสม กติกา การให้คะแนน อุปกรณ์ท่ีจะใช้ การสรุป
กิจกรรม  การนําไปประยุกต์ใช้จริงในงาน และหน้าที่ของตน 

รูปแบบการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ มีอยู่ 3 รูปแบบเท่าที่พบในประเทศไทย คือ 
1. รูปแบบกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ที่ใช้แผนที่กําหนดเส้นเดินทาง ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่เกิดขึ้น 

ในประเทศไทย มีจุดประสงค์เพ่ือแก้ป๎ญหาระหว่างบุคคลเท่านั้น  
          2. รูปแบบกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ที่ใช้คําสั่งกําหนดเส้นทางเดินและกิจกรรมระหว่างทาง และมีฐาน
กิจกรรมที่กําหนดไว้ให้ แต่ต้องเรียงลําดับจากฐานที่ 1 ไปสู่ฐานที่ 2 จนครบฐานปฏิบัติการวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างทีมงานและการแสดงแนวคามคิดของคนในกลุ่ม   
          3. รูปแบบกิจกรรมวอล์คแรลลี่ ที่ใช้การตัดสินใจของกลุ่มเป็นหลัก โดยมีฐานปฏิบัติการต่างๆ ที่
กําหนดให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ เน้นการทํางานเป็นทีม 
         ท าไมต้องจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ 
         การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของมนุษย์ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งไม่มีใครสอนประสบการณ์ 
นั้นให้ได้ แต่ประสบการณ์ตรงต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก  หรือที่
เรียกว่า “ Learning by Doing “ ผู้ที่เขารับการฝึกอบรมจะได้ลงมือทํากิจกรรมและสามารถเรียนรู้จาก
สิ่งที่ปรากฏใน กรณีต่างๆ โดยแท้จริงแล้วธรรมชาติของมนุษย์แล้วนั้นจะมีความแตกต่างกันโดยนัยสําคัญ 
และในบางครั้งความตกต่างหรือความขัดแย้งก็ย่อมทําให้เกิดอะไรขึ้นใหม่ๆ  เช่น เกิดทฤษฎีใหม่ แนวทาง
ปฏิบัติใหม่ และในทางกลับกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งส่งผลทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานเป็น
ทีมลดลง ล้วนก่อให้เกิดป๎ญหา เช่น คนในองค์กรขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน ขาดการประสานงานที่
ดี ขาดประสิทธิภาพของการสื่อสารในองค์กร ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขาดการเป็นผู้นําที่ดีและผู้ตาม 
ที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่กล่าวมาแล้ว หากมีการฝึกอบรมในห้องเรียนปกติก็คงไม่ได้ผลเท่าท่ีควร  เหตุเพราะเขา
เหล่านั้นต้องได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดพลังทีมอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนางานและพัฒนาองค์กร 
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เพลงประกอบกิจกรรม 
เพลงร้องอย่างเดียว 
1.เพลงสวัสดี   (ใช้จังหวะ แรมบ้า...Alt 2 ความเร็ว 95) 
สวัสดี ๆ ๆ   วันนี้เรามาพบกัน     เธอและฉัน  พบ กันสวัสดี  ( STEP  2…จุ๊บ) 
    

2.เพลงสวัสดี   (ใช้จังหวะ แรมบ้า...Alt 2 ความเร็ว 95) 
สวัสดี ๆ ๆ วันนี้เรามาพบกัน  เธอและฉัน พบกัน สวัสดี ฉันชื่อ...1...ฉันชื่อ ..2....(....อ๋อ....)  
 

3.เพลงซ่ าบายดีบ่       (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 135)  
เจอกันวันนี้สุดแสนดีใจ     เรามาทักทายกันด้วยสวัสดี    
ซ่ําบายดีบ่ข่อยกะซ่ําบายดี  เจอกันวันนี้สวัสดีเพื่อนเอย 
ซ่ําบายดีบ้อ  ซ่ําบายดีบ่ ซ่ําบายดีบ่  ข่อยกะซ่ําบายดี   
ซ่ําบายดีบ้อ  ข่อยกะซ่ําบายดี  เจอกันวันนี้สวัสดีเพื่อนเอย  
 

4.เพลงย้ิม  (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 135) 
ยิ้ม ยิ้ม กันเถอะนะ ยิ้มแล้วพาคลายเศร้า  ยิ้มนั้นพาคลายเหงา ยิ้มพาเราเพลินใจ    
ยิ้มนั้นพาสุขล้ํา    ทําเรื่องยากเป็นง่าย   ยิ้มให้กันเมื่อใด  เรื่องร้ายจะกลายเป็นดี (ซํ้า) 
 

5.เพลงกิจกรรม    (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  0 ความเร็ว 135) 
กิจกรรมเป็นสื่อนําแห่งความสําเร็จ  กิจกรรมทําให้สนุกสนาน  
กิจกรรมทําให้ใจเบิกบาน   กิจกรรมประสานสามัคคี  
 

6.เพลงร่วมเฮฮา    (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 135) 
ร่วมเฮฮา  เมื่อเราได้มาเจอกัน  (สูง)  ร่วมเฮฮา  เมื่อเราได้มาเจอกัน (ตํ่า)  
ไม่รู้เป็นอย่างไร   ไม่รู้เป็นอย่างไร     ใจมันผูกพัน  
 

7.เพลงปรบมือ    (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 135) 
ปรบมือ  5 ครั้ง   ปรบให้ดังกว่านี้ ปรบให้ดังอีกที     แล้วส่งเสียงฮ่า ดังๆ  
(ผู้ชาอยู่ไหน      ถาม    ตอบอยู่นี้ เฮ  เฮ้  ) 
(ผู้หญิงอยู่ไหน     ถาม    ตอบ  อยู่นี้เด้อจ้า  ) 
 

8.เพลง  พ่อตู่โหล่ง    
พ่อตู่โหล่งแกมีโรงสีข้าว สีเอาข้าวตั้งแต่เช้าฮอดค่ํา พวกผู้สาวเขาก็มาสีน่ํา  สีเอาฮําพ่อตู่โหล่งบ่ให้ 
ให้บ่ได้เพราะว่าฮํามันแพง ยามมื้อแลงเกือหมูมันค่อน (สร้อย) 
9.ตีล่อนต้อน  ตี ๆ ล่อนต้อน  ป๎้นคํากํ่า ตําหิดอ้อนต้อน ป๎้นข้าวจี่ ตี่หิดอ้อนต้อน  ตีล่อนต้อน  
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10.เพลงอะไรอยู่ในปุา    
มองเข้าไปในปุาหมากม้ี เห็นแต่กองขี้ เรียงกันส่ายร่าย นั้นขี้เด็กน้อย นั้นขี้ผู้สาว นั้นขี้ผู้ใหญ่  
นั้นขี้ผู้ใด๋  มีแต่ในหมากเขือขืน 
 

11.เพลง ริมหนองหาร (จังหวะ  ลําซิ่ง 2 (Ctrl  4 ความเร็ว 125) 
ริมหนองหารสาวลงซ้อนกุ้ง    เก็บผักบุ้งริมทุ่งหนองหาร   
ริมหนองหารฟูางามเย็นตา    ลมพัดพาระรื่นชื่นใจ  
กลางหนองหารนั้นมีดอนสวรรค์    ามแสงจันทร์หาดทรายน้ําใส     
ลมเย็นพลิ้วทิวสนโปรยใบ   ปลาน้อยใหญ่แวกว่ายในสายธาร    
ฝากหนองหารคือภูพานกั้นแดน    กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  อุดร  มุกดาหาร   
ไปเบ่งเด้อไปเบ่งตําหนักภูพาน       ไปอาบน้ําหนองหาร  นมัสการพระธาตุเชิงชุม   
 

12.เพลงผู้ใหญ่ลี 
พ.ศ.2504  ผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุม     ชาวบ้านต่างมาชุมนุม     มาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลี    
เป็นกรรมของผู้ใหญ่ลี   เหลือบไปเห็นสีภรรยา    ผู้ใหญ่ลีร้องดังขึ้นมา    
ร้องสั่งไปว่า  ทั้งหมดตรง  นางมา นั่งยองๆมองงง   (ซ้ า)   
อิฉันก็ตรงกับเขาหรือไร  ผู้ใหญ่ลีสั่นเหมือนถูกลนไฟ (ซ้ า) 
ทุกคนนั่งได้  ยกเว้นนางมา  ให้ยืนตรง  ให้ยืนตรง คนเดียว 
 

13.เพลงต้านยา     (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 140) 
รักในหลวง    ห่วงลูกหลาน   ร่วมกันต้านยาเสพติด 
คนเสพมีสิทธิ์ถึงตาย    ส่วนคนขาย   ประหารชีวิต  (ซํ้า)  ชีวิต ๆ ๆ ๆ 
 

14.เพลงมหันตภัย  (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 140) 
ยาม้ายาบ้า เป็นยาอันตราย ออกฤทธิ์คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ให้หวาดระแวง หน้าซีดใจสั่น  
หน้าด้านไม่อาย ทรัพย์สินวอดวาย  เป็นภัยสังคม    
ยาม้ายาบ้า ใครเสพติดแล้ว เป็นต้องล่มจม พ่อแม่เศร้าตรม สังคมวุ่นวาย เอาดีไม่ได้ ต้องตายท้ังเป็น  
 
 

15.เพลงช้าง+เพลงหมู     (จังหวะ ลําเพลิน  (Ctrl  6 ความเร็ว 104) 
ช้าง ช้าง  ช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า  ช้างมันตัวโตไม่เบา  จมูกยาวๆเรียกว่างวง    
มีเข้ียวใต้งวงเรียกว่างา   มีหู  มีตา หางยาว 
หมู หมู  หมู  น้องเคยกินหมูหรือเปล่า หมูมันตัวโตไม่เบา  ผัดเผ็ดใบกระเพราและต้มยํา(ซํ้า)  
กินหมูทุกวันดีเอย  
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16.เพลงว่ิงแข่ง   (จังหวะ  3  ช่า (Ctrl  2 ความเร็ว 140) 
ออกกําลังกายพวกเราชายหญิง  อย่ามัวอยู่นิ่งวิ่งแข่งพร้อมกัน 
เร็วซีรีบกวด ๆ ฝีเท้าให้ทัน ใครเก่งคนนั้นถึงเส้นชัยก่อน 

 
17.เพลงสูตรคูณ    (จังหวะ  ร าวง) 
สูตรคูณเพลินเพลง   (2 *1=2) 
บรรเลงแล้วท่อง      (2 *2=4) 
อย่ามัวยิ้มย่อง        (2 *3=6) 
ไม่ท่องก็ลืม  ลืม...ลืม  ไปฟ๎งเขาสิ  รีบเร่งเร็วไว (2 *4=8  2*5=10………….2*12=24)   
ไปเรื่อย สูตรไหนก็ได้ 
 

18.เพลงอันเดียวกัน    (ใช้จังหวะ แรมบ้า...Alt 2 ความเร็ว 105) 
อันเดียว ๆ  อันเดียวกัน  (ซ้ า)     
มะละกอรู้กันว่าผักอีสาน เรียก(หมากหุง) แต่พอสับแล้วนําไปปรุง ตําหมากหุงเขาเรียก (ส้มตํา) 
สัปปะรดเรียกหมากนัด หมากกะทันเรียกพุทรา ฝรั่งเอิ้นหมากสี้ดา  
ส่วนน้อยหนานั้นเรียกหมากเขียบ     ลั่น ลั่น ลัน  ลา      ลั่น ลั่น ลัน  ลา 
ปลาหมอนั้นเรียกว่าปลาเข็ง   กระโดดโฉ่งเฉงแวกว่ายไปมา  ปลาช่อนโผล่ขึ้นมาเรียกว่าปลาค้อ 
หมากหมี้เรียกหมากขนุน     หมากอ๊ึแมงพรุนเรียกฟ๎กทองน้อย     
หมากหํานั้นกินได้บ่  เรียกอะไรหน๋อขอชิมสักคํา   ลั่น ลั่น ลัน  ลา  ลั่น ลั่น ลัน  ลา 
 

19.เพลงรักเมืองไทย    (จังหวะ  ร าวง) 
(สร้อย)  ใครจะรักใครใคร ฉันรักเมืองไทยของฉันเมืองเดียว เมืองไหนฉันไม่ข้องเก่ียว (ซํ้า)  
รักเดี่ยวใจเดี่ยวฉันรักเมืองไทย ฉันรักพระเจ้าอยู่หัวฉันรักพระราชินี  
ฉันรักพ้ืนปฐพี เมืองไทยมีอู่ข้าวอู่น้ํา(สร้อย)  เราสามัคคี  ใครหาญราวีเรารบสุดใจ 
ใครอย่าเข้ามาทําใหญ่ (ซํ้า) ไทยรักแดนไทยเราพร้อมยอมพลี (สร้อย) 
ใครจะรักใครใคร ฉันรักเมืองไทยจําไว้จงจํา ใครอย่าเข้ามาเยียบย้ํา ไทยไม่ใจดําถ้าท่านมาดี  (สร้อย)  
 
20.เพลงถ้ าพระฤาษี  (จังหวะ ลําเพลิน  (Ctrl  6 ความเร็ว 104) 
ในถ้ําของพระฤาษี ในถ้ําของพระฤาษี มีแต่แมงหวี่แมงวัน กลางคืนกลางวัน ล่ะมีแต่แมงวันแมงหวี่   
สิเฮ้ดจังได๋กับพวกแมงหวี่แมงวัน   มาเป็นตาซัง  แท้หนอแมงวันแมงหวี่ 
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เพลงต่างประเทศ 
 

21.เพลงมาเลเซีย  (ใช้จังหวะ แรมบ้า...Alt 2 ความเร็ว 105) 
มาสบิล ลีบิล ลีบิล   มาอัสบิล  ลี อูกัมปะ  อูกัมปะ ......ซาลีน่าบูนี   อูกัมปะ ......ซาลีน่าบุม 
เอกะดิน  นาคิน นาคิน  น่ะ เอกะดิน  นาอูกัมปา (ซํ้า) อูกัมปะ ...ซาลีน่าบูนี อูกัมปะ ...ซาลีน่าบุม 
เหล่าดรุณ เริงใจ  เริงใจ  สุขฤทัย  แสงจันทร์เรืองรอง   (ซ้ า)      
สมใจปอง  ดุจมองใดเหมือน  แสงจันทร์เตือน   ให้มาร้องรํา 
 
22.เพลงชิงลันชง  (เพลงเขมร)   (ใช้จังหวะ แรมบ้า...Alt 2 ความเร็ว 105) 
ชิง ชิงลันชง      ลันชิงลันชง      ละคูมาลาเอ    (ซํ้า) 
เม เมหม่อง      ลันชิงวองวอง     อะเวอะเว      (ซํ้า) 
อุมปะอุมปะเอ    ลาอุมปะอุม       ลาอุมปะเอ     (ซํ้า) 
 

23.เพลงก าลังใจ  
โบกมือลา เสียงเพลงครวญมาต้องลาแล้วเพ่ือน กี่ปีจะลับเลือน ฝากเพลงตอกย้ําเตือนทวนให้ 
จากกันไกล แม้เพียงร่างกาย แต่ใจชิดใกล้ เมื่อใจเราซึ้งใจ เส้นทางจะร้างไกล หมายมั่น 
ขุนเขาไม่อาจขวาง สายธารยังทําได้ ความหลังยังพลิ้วพราย เก่าตายมีใหม่เสริม  
ชีวิตที่ผ่านพ้น มีลดย่อมมีเพ่ิม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กําลังใจ 
อย่าอาวรณ์ รักเราไม่คลอนคลางแคลงแหนงหน่าย ให้เรารักมลาย  
กระจายในผองชน สู้ทุกข์ทนตลอดกาล 
 

24.เพลงค าม่ันสัญญา   
ก่อนจากกันขอสัญญา ฝากประทับตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่  
โบกมืออําลาสัญญาด้วยหัวใจ เพราะความรักติดตรึงห่วงใย ด้วยใจผูกพันมั่นคง   
ด้วยความดีนั่นฝ๎งตรึง จากไปแล้วคํานึงตรึงประทับดวงใจ      
อย่าได้ลืมเลือนสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามั่นคงจิตใจ ก้าวไปสวรรค์สร้างความดี  
โอ้..เพ่ือนเอยเคยร่วมสนุกกันมา …………………………. 
แต่เวลาต้องพาให้เราจากกัน ไม่นานหรอกหนาเราคงได้มาพบกัน     
ไม่มีสิ่งใดขวางกั้น เพราะเรามั่นในสัญญา 
หากแผ่นดินไม่ฝ๎งกาย จะสุขจะทุกข์เพียงใด น้อมกายยิ้มสู้ฟ๎นฝุา  
ร้อยรัดดวงใจ มั่นในคําสัญญา สร้างสรรค์เพ่ือมวลประชา  นี่คือสัญญาของเรา 
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.เพลงร้องประกอบท่าเต้น 
25.เพลงท่องเที่ยว    (จังหวะ ลําซิ่ง 1  (Ctrl  3 ความเร็ว 104) 
 

สุพรรณ ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์เอ้ย นครสวรรค์ นครพนม (ซํ้า ) 
26.เพลงคู่เธออยู่ไหน 
ซิจ๊ะ  หันมาซิจ๊ะ    ยิ้มมาซิจ๊ะ   จ๊ะ......จ๊ะ.......จ๊ะ....เอ๋ 
 

27.เพลงวันคาราบาว     (ใช้จังหวะ แรมบ้า...Alt 2 ความเร็ว 107) 
วันคาราบาว  เคมดาวเดอะเมาเท้น  ลองไทม์อะโกๆ  ลองไทม์อะโก  โอ๊ะโอ  ลองไทม์อะโก 
มีควายตัวหนึ่งลงมาจากภูเขาใหญ่ มันนานมาแล้วๆ มันนานมาแล้ว  โอ๊ะโอ  มันนานมาแล้ว 
 

28.เพลงเราร่างเริง  (จังหวะ  ร าวง) 
เราร่างเริง เราแจ่มใส ร้องเพลงไปให้ชื้นชีวี แสนชื้นฉ่ําดื่มด่ําในดวงฤดี เสียงดนตรีไพเราะน่าฟ๎ง  
สายลมหนาว เค้าลมฝน เราทุกคนนั้นแสนเยือกเย็น เราอบอุ่นด้วยบุญที่บําเพ็ญ ความลําเค็ญก็มลาย
หายไป 
 

29.ง่วงนอน       
ง่วงนอนแล้วเราก็มาหักมือ หักมือแล้วเราก็มาหักขา ส่ายหัวส่ายตัวไปมา แล้วทําปากอ้า เงยหน้า ตูดโด่ง  
โปูงฉึ่ง    โปูงฉึ่ง   โปูง โปูง  ฉึ่ง    (ซํ้า)   โปูงปะโล้ง  ปะโล้ง  โปูงฉึ่ง 
 

30.เพลงส้มต า     (จังหวะ  3  ช่า) 
ส้มตํา  มะละกอ ส้มตํา มะละกอ ส้มตํา  มะละกอ ส้มตํา    
เยาะน้ําปลานิดหน่อย  (นิดหน่อย  ๆ   ๆ   ๆ ) มีปลาร้าตัวน้อยเอามาก้อยใส่นํา 
 

31.เพลงอาบน้ า    (จังหวะ  3  ช่า) 
อาบน้ําแล้วสบายตัว  สระหัวแล้วสบายผม  
ตัดเล็บที่มันแหลมคม  ปากหอมน่าดมเพราะเราแปรงฟ๎น  
อ่ะ ดิ ดิ ดิว   อ่ะ ดิ ดิ ดิว      อ่ะ ดิ ดิ ดิว     ดี     ดิว   ดี    ดิว    (ซํ้า) 
 

32.เพลงเธอกับฉัน   (จังหวะ  3  ช่า) 
เธอ..............  กับฉัน  เธอ..............  กับฉัน  เธอ..............  กับฉัน   (พูด) 
ใครจะใหญ่   ใครจะใหญ่กว่ากัน.............. เปุา  เปุา  เปุายิ่งฉุบ 
33.เพลงค้างคาว  (จังหวะ  3  ช่า) 
ฉันเป็นนกแต่ฉันมีหู  ฉันเป็นหนูแต่ฉันมีปีก ฉันใช้สัญญาณซุปเปอร์โซนิค    
เอาไว้คอยหลบหลีกยามฉันมองไม่เห็น   ฉันเป็นค้างคาว   ฉันเป็นค้างคาว    ฉันนอนกลางวัน 
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34.เพลงปรบมือพร้อมท่าเต้น    (จังหวะ  3  ช่า) 
ปรบมือ  5 ครั้ง     ปรบให้ดังกว่านี้  กระโดดหน้า  5  ที  แล้วกลับมาที่เดิม  
กระโดดไปทางซ้าย แล้วย้ายไปทางขวา  ส่ายสะโพกไปมา  แล้วหัวเราะฮ่า  ดัง ๆ  
 

35.เพลงปรบมือเหาคู่   ( ร าวง ) 
มาปรบมือๆ แล้วเรามารื่นเริงด้วยกัน ปรบๆๆ ปรบด้วยความสุขสันต์ รื่นเริงกันเพื่อสร้างไมตรี 
 

36.เพลงเต้นโชว์(ให้แต่ละกลุ่มคิดท่าเต้นเอง)       (จังหวะ  ร าวง) 
พวกเรามาอบรม     เรามาเต้นโชว์(ซํ้า)      เรามาโชว์     เรามาโชว์    เรามาโชว์   
 

37.เพลงกระโดด 
กระโดด ๆ ๆ  กระโดดให้พร้อมเพรียงกัน   กระโดดเพื่อสร้างพลัง กําลังให้แก่พวกเรา    
ลัน  ลัน  ลา  ลันลัน  ลา  ลัน ลันลา  ลัน  ลัน ลา 
 

38.เพลงนกกระยาง  3  ช่า   
(พูด  ถอดวิญญาณมนุษย์   สวมวิญญาณนกกระยาง) 
นกกระยางยืนขาถ่างอยู่กลางทุ่งนา         นกกระยางยืนขาถ่างอยู่กลางทุ่งนา   
มองเห็นกุ้งหอยปูปลา               มองเห็นกุ้งหอยปูปลา  
แล้วมันก็ปฺาบ  ปฺาบ  ปฺาบ  แล้วมันก็ปฺาบ  ปฺาบ  ปฺาบ    
อ๋ีหญา  ยา  ญะ   อ๋ีหญา  ยา  ญะ ....... กุ๊กๆ กิ๊กๆ กั๊กๆ   กุ๊ก ๆ กิ๊ก ๆกั๊ก ๆ 
 

39.เพลงชักว่าว  (จังหวะ 3ช่า) 
ลมเย็นๆเรามาเล่นชักว่าว  กระตุกเบาๆพอให้ว่าวติดลม  
ใครๆก็ต่างชื่นชม ๆ  พอว่าวติดลมแล้วมันรู้สึกจะคล่องตัว  ๆ 
 

40.เพลงข่มขืน (จังหวะ 3ช่า) 
เมื่อฉันโดนข่มขืน                 เขาให้ยืนถ่างขา  เอาไอ้นั้นไอ้นี้แหย่เข้ามา  
ภาพติดตาฉันยังจําได้ดี       ทีสองทีไม่ว่า  ตั้งห้าหกที คนสองคนไม่ว่าตั้งห้าหกคน  
เมื่อถึงเดือน....(เมษา กําหนดเอาเอง)  เขานั้นมาอีกหน  มาคราวนี้  มาคราวนี้ ห้าสิบคน    
ห้าสิบคนฉันยังจําได้ดี      ทีสองทีไม่ว่า ตั้งห้าสิบที   คนสองคนไม่ว่า  ตั้งห้าสิบคน 
 

41.เพลงสุดที่รัก 
สุดที่รักอย่าเพิ่งรีบไป สบู่อะไรก็ใช้ไปก่อน  โอ้นวลน้องอย่าเพิ่งเข้านอน รอไปก่อนน่ะพ่ีจะไป  
สุดที่รักก็ถอดเสื้อใน กางเกงในด้วยยิ่งดี อาบน้ําปะแปูงแล้วนอนให้ดี จุมพิษหนึ่งทีแล้วพ่ีจะไป  
 

42.เพลง ..โอ้  เย้ 
โอ้ เย้    โอ้ เย้  โอ้ ๆ เย้  (เสียงต่ํา)   โอ้ เย้   โอ้ เย้   โอ้ ๆ เย้  (เสียงสูง)  
ฉันรักเธอ ได้แต่ละเมอ  โอ้ เย้   โอ้ เย้  
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เกมส์   บอกรักบอกซัง 
ที่รัก------------------ทุเรศ           อะไร---------------------หมา                                          
เกมส์  ปลาแดก  ขี้ไข่หาง 
ปลาแดก----------------  ขี้ไข่หาง    เกมส์  ส้วมเปลี่ยนขี้   หรือ  ผึ้งเปลี่ยนรัง 
ส้วม-----------------------ขี้         ผึ้ง------------------------รัง     
เกมส์  1-2-3-4-5 
1 สูดหายใจเข้าแรงๆ  พร้อมกับยืดตัวตรง 
2 หงายมือทั้งสองที่กําๆป๎้นดึงเข้าหาตัวเอง  พร้อมกับพูดคําว่า  อึด  
3 ผายมือที่กําอยู่  ออก พ้อมกับพูดคําว่า  อ่า 
4 พูดคําว่า  มีแฮง  
5 พูดคําว่า  เด้อ 
เกมส์ 1-2-3-4-5 
1 หงายฝุามือ  ซ้าย  ไปด้านข้างซ้ายมือตัวเอง 
2 ใช้นิ้วชี้ของมือขวาชี้ขึ้นไปด้านบน 
3 เอามือขวาลงมารอที่มือซ้ายของเพ่ือน  
4 เริ่มใช้มือวนบนฝุามือของเพ่ือน  
5 ดึงมือขวาของเราขึ้น  แล้วรีบกํามือซ้ายให้เร็ว 
6  
หมายเหตุ   เพลงนันทนาการเหล่านี้รวบรวมโดย นายอภิชาต ราชคํา พร้อมด้วยคณะทีมงาน และทาง
ทีมงานไม่ขอสงวนสิทธิ์ในการ Copy เพราะเรายินดี แต่ขอให้ผู้นําไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมและ
ขอให้ทําอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ และในการนี้ ขอขอบพระคุณผู้ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้พร้อมด้วย
ทักษะที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนนั่นคือ อาจารย์ทิพากร   (แม่ต่าย)   จากโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  คุณแม่ ผู้
แสนที่จะใจดีและพร้อมที่จะต้อนรับและพัฒนาลูกๆทุกคน ให้เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสําคัญของ
สังคมต่อไป 
 

ติดต่อประสานงานคณะวิทยากรได้ที่ 
1. อาจารย์ทิพากร (แม่ต่าย) โทร 081-0482433 
2. นายอภิชาต  ราชคํา  (p ฟิล์ม)  โทร 085-7619487 
     Facebook:ไม่มีคําบรรยาย งึด E-mail:djton-apichat@hotmail.com 

     3.   นายพิทักษ์   คิดโสดา  (p  ปอม)   โทร 087-2285841 
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บ้านค ากลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ : 042-292500  โทรสาร : 042-292494 

Email: ud.adoffice@stou.ac.th 
 

ชมภาพกิจกรรมได้ที่ .. 
http://www.stou.ac.th/Offices/rdec/udon/main/main.html 

 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:ud.adoffice@stou.ac.th
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ภาคผนวก ง   
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
โครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข  
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ภาพกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ปี 2556 เยาวชนร่วมโครงการ 153 คน 
 

 

 
 
 

  

 

 

 

เยาวชนจากโรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง โรงเรียนบ้านศุภชัย                    
อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ลงทะเบียนร่วมโครงการ  
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นางพรรษชล แข็งขัน บรรณารักษ์ชํานาญการ ผู้บริหารโครงการ กล่าวรายงาน 
นายวิศิษฎ์ มั่นชูพงศ์ ผู้อํานายการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ  
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คณะวิทยากรโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

                                           
                  รองศาสตราจารย์ ดร.พร ศรียมก  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) 
                  นายอภิชาต ราชคํา, นายจักราวุธ แสงชา, นางสาวเยาวภา ภารสําเร็จ  
                  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร) 
                  นายพิทักษ์ คิดโสดา (โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม จังหวัดนครพนม)  
                  พันจ่าอากาศเอก อมรศักดิ์ ผาพิมพ์ (กองบิน 23 อุดรธานี) 
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ทําความรู้จักในการพบกันครั้งแรก โดยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สร้างความคุ้นเคยก่อนท่ีจะเริ่มการอบรม 
สร้างความสนุกสนานประทับใจให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก  
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กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้เกิดทักษะเฉพาะบุคคลด้านการสร้างแรงจูงใจ เน้นด้านความจํา ความว่องไว            
การรู้จักสังเกต เป็นการใช้ประสาทสัมผัส ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย อย่างใดอย่างหนึ่ง  

พร้อมให้รางวัลเพื่อเป็นการเสริมแรงทางบวก  (Positive reinforcement) 
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กิจกรรมท่ีมุ่งเน้น การมองโลกแง่ดี (Optimism)                                                                               
การยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Individual or client center)การเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง (Self esteems) 
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การระดมสมองทํากิจกรรมกลุ่มแบบประชาธิปไตย                                                           
 โดยใชห้ลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result based management) 
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ผลงานความคิดสร้างสรรค์จากการระดมสมองทํากิจกรรมกลุ่ม 
โดยใช้หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result based management) 
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นําเสนอผลงานแห่งความสําเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จากการระดมสมองกิจกรรมกลุ่ม 
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ผลงานความคิดสร้างสรรค์จากการระดมสมองทํากิจกรรมกลุ่ม                                                
 โดยใช้หลักการบริหารเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน (Result based management) 
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กิจกรรมวอล์คแรลร่ี เป็นกิจกรรมท่ีได้คัดเลือกเกมที่เน้นการนํานโยบาย 3 ด ี
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy  Decency 
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กิจกรรมวอล์คแรลร่ี เป็นกิจกรรมท่ีได้คัดเลือกเกมที่เน้นการนํานโยบาย 3 ด ี
ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย Democracy  
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พักรับประทานอาหารและอาหารว่าง และเตรียมพร้อมเพื่อทํากิจกรรมต่อไป 
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กิจกรรมดนตรีและนันทนาการ กิจกรรมที่เน้นการนํานโยบาย 3 ด ีด้านการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเป็นไทย (Decency) และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Free) 
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มอบของที่ระลึก เกียรติบัตร แด่ผู้เข้าอบรม วิทยากร และโรงเรียนท่ีร่วมโครงการ  
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พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข ปีงบประมาณ  พ.ศ.2556                                                        
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ภาคผนวก จ  
แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 
โครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
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แบบประเมินการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์แฟนตาซี  อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 4-6 มกราคม 2556 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงใน              หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน 
1. เพศ           1) ชาย                 2) หญิง                                                        
2. อายุ  ………………….. ปี 
3.        ก าลงัศึกษา ระดับชั้น .................................. .                       อ่ืนๆโปรดระบุ ......................................... 
4. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯ นี้จากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)                                                 
                   1) จดหมายจากศูนย์ฯมสธ. อุดรธาน ี         2) รายการวิทย ุ            3)จากโรงเรียน        
                    4)จากเพื่อน                 5) เวปไซด ์มสธ.อุดรธาน ี                        6) อื่นๆ(โปรดระบ)ุ..............  
5. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
                   1) นักเรียน/เยาวชน              2) นักศึกษา          3) ครู อาจารย์              4) ประชาชน       
6. อาชีพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
                   1) นักเรียน/นักศึกษา             2) รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ            3) ธุรกิจส่วนตัว/เอกชน     
                      
7. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

7.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม (2 วัน 1 คืน)      
7.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ      
7.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม      
7.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
7.5 ความพร้อมของที่พัก      
7.6 การให้บริการของบุคลากรศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี      

 
8. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
3. ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบคําถาม      
4. ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ      
5. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม      
6. การฝึกอบรมครั้งนี้ตรงกับความคาดหวัง      
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11.ความรู้ก่อน และ หลัง ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

9.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีก่อน ฝึกอบรม                       
การตั้งเปูาหมายในชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ควบคุมตนเอง 

     

เสริมสร้างความดีเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งอยู่เย็นเป็นสุข      
ความเข้าใจในหลักและนโยบาย 3ด ี      

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

9.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลัง ฝึกอบรม                       
การตั้งเปูาหมายในชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ควบคุมตนเอง 

     

เสริมสร้างความดีเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งอยู่เย็นเป็นสุข      
ความเข้าใจในหลักและนโยบาย 3 ด ี      

10. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากปฏิบัติตามฐานเรียนรู้ 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ทักษะการเสริมแรงทางบวก       

ทักษะการบริหารเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน        

ทักษะการมองโลกแง่ด ี      

ทักษะการสร้างแรงจูงใจ      
ทักษะการยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง         

ทักษะการเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง      

ความสมานฉันท์ เอื้ออาทร ร่วมแรงร่วมใจ การยกย่องความด ี      
การมีส่วนร่วมโดยมีกระบวนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ      
การถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ชีวิตจากบุคคลตัวอย่าง      
การเรียนรู้บทบาทความเป็นผู้นําท่ีดี       
การมีจิตสาธารณะประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน       
การเรียนรู้นโยบาย 3 ดี (ประชาธิปไตย, คุณธรรมจริยธรรมและ
ความเป็นไทย, ภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด  

     

กิจกรรมวอล์คแรลลี่      
ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมคร้ังนี้ 
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 
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11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
              1) ควร เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………..................... 
              2) ไม่ควร เพราะ……………………………………………………………………………………………………………….................... 
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 
13. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี ้
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 
14. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ที่ท่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (โปรดระบุชื่อโครงการ /
กิจกรรม) 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 
15. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพ่ิมเติม) 
............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

 
 

 

   

      

   

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ. 
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ภาคผนวก ฉ   
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 

โครงการค่ายเยาวชนคนรักดีสร้างสุข 
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