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๑ 

หลกัสูตร “เยาวชนผู้เสริมสร้างความมั6นคงของชาต”ิ 

๑. หลกัการและเหตุผล  

                    สถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบนั มีปัญหาที?ส่งผลกระทบกบัความมั?นคงของชาติอยูห่ลายดา้น เช่น 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า/โควิด ๑๙ ปัญหาดา้นการเมือง ปัญหา

ดา้นสังคมและการเมือง ซึ? งส่งผลกระทบต่อความมั?นคงของชาติทัRงสิRน และอีกปัญหาหนึ? งที?ส่งผลกระทบต่อ

ความมั?นคงของชาติ กคื็อปัญหายาเสพติดใหโ้ทษ โดยเฉพาะผูเ้สพติดเป็นกลุ่มวยัเยาวชนซึ?งถือวา่เป็นกลุ่มพลงัที?

จะพฒันาประเทศ และเป็นที?น่าวิตกกงัวลมากขึRน ก็คือกลุ่มผูติ้ดยาเสพติดเป็นกลุ่มเยาวชนซึ? งถือว่าเป็นอนาคต

ของประเทศชาติ ดงันัRน ในการแกไ้ขปัญหาที?ส่งผลกระทบกบัความมั?นคงของชาตินัRน จึงมีความจาํเป็นที?จะตอ้ง

ไดรั้บการปรับเปลี?ยนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

                     ปัจจุบนั ถึงแมรั้ฐบาลจะดาํเนินการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดงัที?กล่าวไปแลว้ โดยไดมี้การมอบหมายให้

หน่วยงานต่าง ๆ ได้ศึกษาวิจัยและดําเนินแก้ไขปัญหาแต่ละด้านเพื?อให้เหมาะสมกับหลายปัญหาและ

กลุ่มเป้าหมาย ซึ? งกท็าํใหเ้กิดความสาํเร็จบา้งพอสมควร  

                    ปัญหาที?สําคัญอีกปัญหาหนึ? งก็คือปัญหายาเสพติด ที?แพร่กระจายมาสู่กลุ่มเยาวชน นักเรียน 

นกัศึกษา ซึ? งมีความจาํเป็นที?จะตอ้งนาํบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ มาบูรณาการแกไ้ขปัญหาร่วมกนัและตอ้งทาํให้

ต่อเนื?อง มีระบบการสร้างเครือข่าย เพื?อใหเ้กิดการแกปั้ญหาแก่บุคคลและเกิดการพฒันาที?ย ั?งยนื ชดัเจนทาํใหเ้ห็น

เป็นรูปธรรม  

                   คู่มือสําหรับทางวิทยากรไดจ้ดัทาํขึRนมาเพื?อให้วิทยากร/ครูฝึกที?มีภารกิจ จะตอ้งนาํความรู้ ความ

เขา้ใจ จากในคู่มือไปใชใ้นการฝึกอบรมเยาวชน เพื?อมุ่งใหเ้ยาวชนไดเ้ปลี?ยนแปลงพฤติกรรม พฒันาศกัยภาพของ

ตนเองใหเ้กิดเป็นพฤติกรรมที?เหมาะสมและพึงประสงค ์เพื?อใหเ้ป็นคนดีมีคุณภาพทางสงัคม เช่น การตระหนกัรู้

คุณค่าของตนเอง ความเขา้ใจตนเอง การจดัการดา้นอารมณ์ การสร้างแรงบนัดาลใจไปสู่เป้าหมาย การรู้จกัเห็น

อกเห็นใจผูอื้?น และความสามารถในการอยูร่่วมกบับุคคลอื?นในสังคมอยา่งมีความสุข อนัจะส่งผลให้เกิดความ

มั?นคงของชาติในที?สุด 
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๒ 

บทที$ ๑ 

 

๑. จุดมุ่งหมายของคู่มือและหลกัสูตร  

     ๑.๑. เพื?อดาํเนินการฝึกอบรมผูเ้สริมสร้างความมั?นคงของชาติตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการที?

เขียนให ้

     ๑.๒. เพื?อสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่เยาวชนในบทบาทที?จะเสริมสร้างความมั?นคงของชาติ    

๒. โครงสร้างของหลกัสูตร  

     ๒.๑. เพื?อใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่วทิยากร/ครูฝึก ในการที?จะนาํความรู้และกิจกรรมในหลกัสูตร ไปฝึกอบรม

ใหก้บัเยาวชน  

     ๒.๒. เพื?อพฒันาใหมี้คุณลกัษณะที?พึงประสงค ์ทัRงดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม 

     ๒.๓. เพื?อใหเ้ยาวชนมีความรู้ มีความรู้สึกที?ดีและรักครอบครัว  

     ๒.๔. เพื?อสร้างเครือข่ายของเยาวชน ในการแกไ้ขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื?น ๆ ที?กระทบต่อความมั?นคง

ของชาติ  

๓. องคป์ระกอบของหลกัสูตร 

     ๓.๑. กลุ่มวชิา โทษและพิษภยัของยาเสพติด และแนวทางการบาํบดัรักษา  

     ๓.๒. กลุ่มวชิา การพฒันาความสามารถทางอารมณ์  

              - กิจกรรม การตระหนกัรู้ในตนเอง  

              - กิจกรรม การจูงใจตนเองไปสู่เป้าหมาย  

              - กิจกรรม การเห็นอกเห็นใจผูอื้?น  

              - กิจกรรม การอยูร่่วมกนัในสงัคม  

     ๓.๓. กลุ่มวชิา การทาํหนา้ที?ของตนในครอบครัว  

     ๓.๔. กลุ่มวชิา การเสริมสร้างและพฒันาใหก้บัตนเอง  

     ๓.๕. กลุ่มวชิา หนา้ที?พลเมือง  

              - กิจกรรม อนุรักษสิ์?งแวดลอ้ม  

              - กิจกรรม ส่งเสริมศาสนา  

              - กิจกรรม อนุรักษศิ์ลปะวฒันธรรม 

๔. การประเมินผลการดาํเนินงาน  

                    การประเมินผลการดาํเนินงาน โดยใช ้ CIPP Model เป็นการประเมินผลตัRงแต่ก่อนจดัทาํโครงการ 

ระหวา่งการดาํเนินงาน และเมื?อสิRนสุดโครงการ  
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๓ 

๕. ตารางสอน 
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๔ 

บทที$ ๒ 

 

      การบริหารจดัการค่าย  

๑. วตัถุประสงค ์  

     ๑.๑. เพื?ออาํนวยความสะดวกในการจดักิจกรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย วทิยากร ครูฝึก พี?เลีRยง 

     ๑.๒. สนับสนุนให้การจดักิจกรรม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของคู่มือและของหลกัสูตรในโครงการ

เยาวชนผูเ้สริมสร้างความมั?นคงของชาติ  

     ๑.๓. ใหก้ารดาํเนินกิจกรรมของโครงการเป็นไปอยา่งราบรื?น มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเกิดผลดี

แก่เยาวชน  

๒. บทบาทหนา้ที?ของผูบ้ริหารค่าย  

     ๒.๑. จะเตรียมสถานที?พกั สถานที?ทาํกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สถานที?ทาํกิจกรรมกลุ่ม สถานที?ออกกาํลงักาย, เล่น

กีฬา  

     ๒.๒. จดัเตรียมอุปกรณ์ สื?อที?ใชใ้นการฝึกอบรม เช่น เครื?องขยายเสียง อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์จดักิจกรรมกลุ่ม 

เช่น โตะ๊ เกา้อีR  กระดาษ ดินสอดาํ ดินสอสี และอุปกรณ์อื?น ๆ ที?จาํเป็น  

     ๒.๓. จดัเตรียมงบประมาณและรายงานต่าง ๆเกี?ยวกบัการใชง้บประมาณ เช่น ค่าอาหาร ค่าวสัดุอุปกรณ์ ค่า

วทิยากร เป็นตน้ 

     ๒.๔. จดัเตรียมบุคลากรและแบ่งมอบหนา้ที?ความรับผดิชอบในงานที?สาํคญั เช่น หวัหนา้ทีมวทิยากร วทิยากร 

ครูพี?เลีRยง 

     ๒.๕. ประสานกบัโรงเรียนหรือชุมชน ในการหากลุ่มเป้าหมายที?จะเขา้มาฝึกอบรม  

     ๒.๖. จดัทาํตารางสอน/ตารางกิจกรรมในแต่ละวนั  

     ๒.๗. จดัทาํระเบียบหรือกฎกติกาของการฝึกอบรม การเกบ็รักษาสิ?งของมีค่า เช่น เงินหรือสิ?งของ 

     ๒.๘. อาํนวยความสดวกในเรื?องยานพาหนะประจาํวนั และยานพาหนะในการพาไปทศันะศึกษานอกสถานที?

(ถา้มี) 

     ๒.๙. จดับริการอาหาร เครื? องดื?ม แก่ผูรั้บการฝึกอบรม วิทยากร/ครูฝึก และบุคลากรที?เกี?ยวขอ้งในการ

ฝึกอบรม 

     ๒.๑o. จดัชุดปฐมพยาบาลฉุกเฉินและระบบส่งต่อ  เพื?อใหก้ารช่วยเหลือไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ และเกิดความ

ปลอดภยั เมื?อเกิดการเจบ็ป่วย 
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๕ 

๓. การบริหารความเสี?ยงในค่ายฝึกอบรบ 

      วตัถุประสงค ์

๑) เพื?อป้องกนัอนัตรายที?จะเกิดขึRนขณะเขา้ค่าย 
๒) เพื?อรักษาความปลอดภยัขณะเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ 

         เหตุการณ์ต่าง ๆที?ตอ้งป้องกนั 

   ๑)  การลกัทรัพย ์

   ๒) การลกัลอบออกนอกค่าย 

         ๓) การใชสิ้?งเสพติดในค่าย 

   ๔) ปัญหาการทะเลาะววิาท 

         ๕) อุบติัเหตุขณะทาํกิจกรรม 

         ๖) การเจบ็ป่วย หรือผูมี้โรคประจาํตวั 

         ๗) อาวธุ 

         ๘) ความสมัพนัธ์ที?ผดิปกติ/ปัญหาชูส้าว 

๔. บทบาทของวทิยากร/ครูฝึก 

      วทิยากรคือใคร 

                     วิทยากร คือ ผูที้?ทาํหนา้ที?จุดประกายให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม เกิดความรู้ ความเขา้ใจ เกิดความคิด 

เกิดทกัษะ เกิดเจตทศันะคติที?ดีต่อกิจกรรมที?ฝึกอบรม เกิดการเปลี?ยนแปลงพฤติกรรมตามวตัถุระสงค์ของ

กิจกรรมหรือเรื?องนัRน ๆ วิทยากรเป็นผูที้?มีความสําคญัเป็นอย่างมาก ที?จะช่วยให้การฝึกอบรมดาํเนินไปตาม

วตัถุประสงค ์และนาํไปสู่เป้าหมายที?ตัRงไว ้

     บทบาทหนา้ที?ของวทิยากร 

๑) จดัเตรียมและศึกษาหลกัสูตร รายละเอียดของเนืRอหาในแต่ละวชิาที?รับผดิชอบ 

๒) จดัเตรียมโปรแกรมในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการสอนในแต่ละวชิา 
๓) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื?อจูงใจ ส่งเสริมให้พร้อมในการเรียนรู้พร้อมทัRงกระตุน้ให้กลุ่มเป้าหมาย
แสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมของแต่ละวชิา 

๔) ต่อยอดความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ขอ้มูล ใหต้รงตามแผนการสอนของแต่ละวชิา 

๕) ปฏิบติัตวัเป็นแบบอยา่งที?ดีแก่ผูรั้บการฝึกอบรมในทุก ๆ เรื?อง 

๖) ประเมินผลการจดักิจกรรมในแต่ละวิชา เมื?อสิRนสุดการอบรม โดยให้กลุ่มเป้าหมาย/ผูรั้บการฝึกอบรม

และวทิยากรเปะเมินร่วมกนั 

๗) เป็นที?ปรึกษารายบุคคล/รายกลุ่ม หลกัจากกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละวนั 
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๖ 

เทคนิคการใชค้าํพดูของวทิยากรที? สามารถใชใ้นวตัถุประสงคต่์าง ๆ 

เพื?อกระตุน้ใหผู้รั้บการฝึกอบรมสามารถร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งดี 

 
 

สรุป บทบาทสาํคญัของวทิยากรในการฝึกอบรม   

“แนะใหท้าํ นาํใหคิ้ด สาธิตใหดู้ ใหเ้รียนรู้ ดว้ยการปฏิบติัจริง 

สลดัทิRงความเคยชินต่าง ๆ ตอ้งทาํตวัของเราใหเ้ป็นตวัอยา่ง” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํพดู 

ทา้ทาย

คาํพดู

ชมเชย

คาํพดูย ั,วยุ
กระตุน้ให้

คิด/พดู

คาํพดูที,ให้

กาํลงัใจ
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๗ 

๕.  บทบาทของครูพี?เลีRยง 

                    พี?เลีR ยงประจาํกลุ่ม หมายถึง บุคคลที?ได้รับมอบหมายจาก ผูอ้าํนวยการฝึกอบรม ให้เป็นผูดู้แล 

ช่วยเหลือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม หรือให้การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางการฝึกอบรม ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

      บทบาทของครูพี?เลีRยงประจาํกลุ่ม 

๑) รับราบงานตวัผูเ้ขา้รับกาฝึกอบรมตามกลุ่มที?ไดรั้บมอบหมาย 
๒) ประสานงานระหวา่งผูบ้ริหารค่าย และผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

๓) ให้คาํปรึกษาแก่ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในการดาํเนินกิจกรรมตามหลกัสูตรและเรื?องอื?น ๆ ระหว่างการ

ฝึกอบรม เช่น การประชุมกลุ่ม การปฏิบติัตนระหวา่งการฝึกอบรม 

๔) กระตุน้ใหผู้รั้บการฝึกอบรมแสดงแนวคิด กลา้แสดงออกอยา่งทั?วถึง ใชว้ชิาการเสริมแรง ใหผู้เ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยความมั?นใจ 

๕) ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมเป็นรายบุคคล ในการปฏิบติักิจกรรมตามความเหมาะสม 

๖) นาํเสนอแนวคิด เพื?อพฒันาแนวคิดหรือดึงแนวคิดของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดของ

แต่ละกิจกรรม ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคที์?กาํหนด 

๗) ช่วยเหลือผูด้าํเนินการฝึกอบรม/วิทยากร ในการประเมินผลการดาํเนินการฝึกอบรม และการทาํกิจกรรม

แต่ละกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม 

๘) บนัทึกพฤติกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ระหวา่งฝึกอบรมเป็นรายบุคคล 

๙) สรุปและรายงานผลการปฏิบติักิจกรรมของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ต่อผูอ้าํนวยการ/ผูบ้ริหารค่าย 
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๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ คาํพูด 

กระตุน้ใหคิ้ด 
 

- ลองพยามยามคิดอีกนะคะ/ครับ 
- พยามยามคิดใหม้ากที?สุดเท่าที?จะคิดไดน้ะคะ/ครับ 

กระตุน้ใหคิ้ด 
 

- ผลงานนีR เป็นงานของท่านะครับ (งานเดี?ยว) 
- ผลงานนีR เป็นผลงานกลุ่มของท่านนะคะ (งานกลุ่ม) 

กระตุน้ใหคิ้ด 
 

- ผลงานกลุ่มตอ้งเกิดจากมติเอกฉนัทถื์อวา่เป็นผลงานของทุกคน 

ตอ้งรับผดิชอบร่วมกนันะคะ/ครับ 
ยั?วยทุา้ยทายใหต้รวจสอบผลงาน - แน่ใจหรือยงัคะ/ครับ วา่ตรวจสอบดีแลว้ 

ทา้ทายและตามหาเหตุผล - ทาํไม? เพราะเหตุใด? 

กระตุน้ใหส้มาชิก ใหค้วามสนใจ 
การอภิปราย 

- มีใคร คนใด คิดเป็นอยา่งอื?นบา้งคะ/ครับ 

กระตุน้ วเิคราะห์เชิงระบบ - อะไรมาก่อน อะไรมาหลงั อะไรเป็นเหตุ 

กระตุน้ใหคิ้ดเพิ?มขึRน - น่าจะมีอะไรบา้งคะ/ครับ นอกเหนือจากที?ไดเ้รียนหรือพดูมาแลว้ 

ทา้ทายใหผ้ลิตผลงานใหม่ 
ใหท้า้ทายกวา่เดิม 

- ไม่เชื?อวา่ท่านจะทาํไดแ้ค่นีR เท่านัRน 

- ลองทาํอีกน่าจะไดผ้ลงานที?ดียิ?งขึRน/ดีที?สุด 

ชมเชย ใหก้าํลงัใจ เมื?อทาํดี 
หรือทาํไดถู้กตอ้ง 

- คาํตอบ/ผลงานนีRสมบูรณ์ดีกมากค่ะ/ครับ 

ใหก้าํลงัใจเมื?อทาํผดิทาง - น่าจะมีอะไรที?มาเติมใหส้มบูรณ์ยิ?งขึRนอีกนะคะ/ครับ 

ใหก้าํลงัใจ เมื?อเขามีการพฒันา 
การทาํงาน/ผลงานดีขึRนเรื?อย ๆ 

- ผลงานของท่านพฒันาขึRนเรื?อย ๆ เป็นที?น่าพึงพอใจมากค่ะ/ครับ 

- พวกเราภูมิในในการพฒันาของท่านมากค่ะ/ครับ 
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๙ 

บทที$ ๓ 

 

     เนืRอหาวชิา/กิจกรรมในหลกัสูตร 

     วนัที? ๑ 

๑. กิจกรรมการลงทะเบียน 

   ๑.๑. แนวคิด เป็นการดาํเนินงานเพื?อตรวจสอบจาํนวนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม/เยาวชน ที?เขา้ร่วมในโครงการ

ประเมินความพร้อมดา้นต่าง ๆ  เพื?อเตรียมตอ้นรับเยาวชน/ครูที?มา ส่งส่ง เช่น ขอ้มูลต่าง ๆ เตรียมที?พกั การจดั

อาหาร สถานที?ฝึก เป็นตน้  

   ๑.๒. จุดประสงค ์

          ๑)   เพื?อตรวจสอบยอดจาํนวนของเยาวชนที?เขา้ร่วมในโครงการ  

          ๒)  เพื?อเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ ที?จะชีRแจงใหเ้ยาวชนและครูอาจารยไ์ดเ้ขา้ใจ  

   ๑.๓. เนืRอหา  

          ๑)   เอกสารการลงทะเบียนสาํหรับเยาวชน   

          ๒)  การลงเวลาทาํงาน /ลงทะเบียน ของคณะวทิยากร/ครูฝึก/ครูพี?เลีRยง  

   ๑.๔. ระยะเวลา : ๑ ชั?วโมง 

   ๑.๕. วธีิการ 

          ๑)   เตรียมสถานที?รับรายงานตวั เช่น แฟ้มเอกสาร ลงชื?อ บตัรประจาํตวัของค่าย ขอ้มูลที?เกี?ยวกบัการเขา้

กลุ่ม รายละเอียดของตารางกิจกรรมประจาํวนั ตลอดจนการแนะนํา ความพร้อม ในการ เข้าร่วมพิธีเปิด 

หลกัสูตร/เปิดค่าย 

          ๒)  เตรียมขอ้มูลต่าง ๆ เพื?อชีRแจงให้ครู/อาจารย ์ที?ทาํการควบคุมกาํกบัดูแลไดท้ราบ เช่น ตารางกิจกรรม 

กนะบวนการ/กฎกติกาของการอยูด่ว้ยกนั กาํหนดการเขา้ร่วมพิธีเปิด/พิธีปิดในวนัสุดทา้ย 

          ๓)  ทาํแบบประเมินก่อนการฝึกอบรม    

๒. กิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ 

    ๒.๑. แนวคิด เป็นการเขา้ร่วมในพิธีการ ซึ? งเป็นกิจกรรมในสังคม และจะไดรั้บประสบการณ์ตรงในประเพณี

ปฏิบติัที?ดีงาม เป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ถึงคุณค่าการยกยอ่งการใหเ้กียรติและการยอมรับกนั และยงัช่วย

ใหรู้้จกัพฤติกรรมของตนเอง และมีทศันะคติที?ดีต่อการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

 

 

 



คู่มือสาํหรับวทิยากร/ครูฝึก เพื7อฝึกอบรมโครงการเยาวชนผูเ้สริมสร้างความมั7นคงของชาติ                                                         

 
๑๐ 

    ๒.๒. จุดประสงค ์ 

          ๑)  เพื?อใหเ้ห็นคุณค่าของการใหเ้กียรติ และการยอมรับกนัในสงัคม  

          ๒) เพื?อให้รับรู้และเขา้ใจในหลกัการเหตุผลตลอดการปฏิบติัตนที?ดีในการอยู่ร่วมกนัในขณะรับการ

ฝึกอบรมในค่าย 

    ๒.๓. เนืRอหา มี ๒ กิจกรรม คือ พิธีเปิด และ การปฐมนิเทศ 

    ๒.๔. สื?อ โตะ๊หมู่บูชา ธงชาติ พระบรมฉายาลกัษณ์  

    ๒.๕. วธีิการดาํเนินการ 

         ๒.๕.๑. การดาํเนินการก่อนพิธีเปิด 

                    ๑)  จดัสถานที?ที?ใชใ้นพิธีเปิดให้เสร็จก่อนพิธีเปิด เช่น ป้ายชื?อโครงการ โต๊ะหมู่บูชา ดอกไม ้ธูป

เทียน โตะ๊รับแขก  

                    ๒) เตรียมเชิญแขกผูใ้หญ่เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผูมี้เกียรติจากหลายหน่วยงานเขา้ร่วมพิธี

เปิด      

                    ๓) เตรียมแฟ้มคาํกล่าวรายงานและคาํ กล่าวประธานพิธีเปิด  การซกัซอ้ม ความเขา้ใจ และขัRนตอน

ต่าง ๆ ในพิธีเปิด เช่น เชิญประธานจุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เป็นตน้         

         ๒.๕.๒. ขัRนตอนพิธีเปิด  

                    ๑)  พิธีกรเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย   

                    ๒) ประธานคณะกรรมการ/หวัหนา้วทิยากร กล่าวรายงานต่อประธาน  

                    ๓) ประธานกล่าวตอบ อาจมีหรือไม่มีการบรรยายพิเศษ  

         ๒.๕.๓. การเตรียมการเพื?อปฐมนิเทศ  

                    รวบรวมระเบียบ กฎ กติกา ในการอยู่ร่วมกนัในค่าย เช่น หลกัการปฏิบติัตนเองขณะอยู่ในค่าย 

กฎระเบียบของการอยูใ่นค่าย ขอ้หา้ม หรือขอ้ปฏิบติั รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ และอื?น ๆ  

         ๒.๕.๔. การปฐมนิเทศ  

                    ๑)  แนะนาํสถานที? คณะวทิยากร ครูฝึก ครูพี?เลีRยงประจาํกลุ่ม  

                    ๒) ชีR แจงหลกัการเหตุผล กฎระเบียบ ขอ้ห้าม ขอ้ควรปฏิบติั และการปฏิบติัตนขณะอยู่ในค่าย

ฝึกอบรม  
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๑๑ 

๓. กิจกรรมตอ้นรับชาวค่าย 

   ๓.๑. แนวคิด เยาวชนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม มาจากครอบครัว สถานที? และมีสถานที?แตกต่างกนั ซึ? งจะตอ้งมาอยู่

ร่วมกนัในค่ายฝึกเป็นเวลาหลายวนั การเตรียมการตอ้นรับที?เป็นไปดว้ยความอบอุ่น ความรัก ความเขา้ใจ และ

ความสนุกสนานเป็นกนัเอง เยาวชนจะไดรั้บความประทบัใจ ความสนุกสนาน ทาํใหก้ารอยูร่่วมกนัดาํเนินไปได้

ดว้ยดี  

   ๓.๒. วตัถุประสงค ์

          ๑)  เพื?อใหเ้กิดความประทบัใจ ความสนุกสนานในการอยูร่่วมกนั  

          ๒) เพื?อใหเ้กิดการเรียนรู้ และเห็นคุณค่าของการสร้างความสมัพนัธ์และการตอ้นรับผูอื้?น  

          ๓) เพื?อใหรู้้จกัการใหอ้ภยั ความเห็นอกเห็นใจ และการใหเ้กียรติผูอื้?น  

   ๓.๓. เนืRอหา 

          ๑)  การกล่าวตอ้นรับของคณะวทิยากร  

          ๒) การรู้จกักนัใหเ้กียรติตนเองและใหเ้กียรติผูอื้?น  

          ๓) เพื?อใหก้ลา้แสดงออกในสิ?งที?ดี และการอยูร่่วมกบัผูอื้?น  

   ๓.๔. ระยะเวลา : ๒ ชั?วโมง 

   ๓.๕. สื?อ  สถานที?ตอ้นรับ/หอประชุม, ฝนดอกไม,้ เครื?องเสียง, เครื?องดนตรีประกอบจงัหวะ เช่น กลองยาว 

กองชุด  

           - อุปกรณ์วนัรับชาวค่าย เช่น แกลง้ดินสอพอง หนงัยาง ดอกไม ้สายสิญจน์ ธงสี ผา้พนัคอแดง เหลือง 

เขียว นํRาเงิน ชมพ ูฟ้า เป็นตน้ 

   ๓.๖. การเตรียมความพร้อม 

          ๑)  เตรียมสถานที? กาํหนดเวทีดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ กาํหนดหนา้ที?ของวทิยากรฝ่ายต่าง ๆ ใหพ้ร้อม  

          ๒) จดัเตรียมดอกไมห้รือสิ?งของ เพื?อมอบใหก้บัเยาวชนทุกคนที?เขา้ค่าย 

          ๓) จดัเตรียมซุ้มตอ้นรับเยาวชนตามซุ้มต่าง ๆ มีขอ้คิด คาํขวญั สุภาษิตคาํพงัเพย ติดไวใ้นซุ้มเพื?อสร้าง

ความรู้สิ?งที?ดี  

         ๔) เตรียมเครื?องเสียง เครื?องบนัทึกเทป/เพลง  ที?สนุกสนานใหเ้ขา้กบับรรยากาศของแต่ละกิจกรรม  

          ๕) เตรียมอุปกรณ์อื?น ๆ ที?ช่วยใหเ้กิดความสนุกสนาน อาจเป็น เพลงประกอบจงัหวะ เพลง/เกมส์ บุคคล/

กลุ่ม 
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๑๒ 

     ๓.๗ วธีิดาํเนินการ 

          ๑) วทิยากรตรวจสองความพร้อมของซุม้ อุปกรณ์ประกอบซุม้ คาํขวญัต่าง ขอ้คิด  

          ๒) จะเตรียมเยาวชนเขา้ประจาํที?ใหเ้ป็นระเบียบ ตามสภาพของสถานที? และนดัหมายกาํหนดการ วิธีการ

ดาํเนินกิจกรรม  

          ๓) วิทยากร พี?เลีRยงประจาํกลุ่ม ช่วยกนัปะหนา้ทาแป้ง หรือแต่งแตม้ร่างกาย ใบหนา้ให้มีสีสันแต่พองาม 

และมอบดอกไมห้รือสิ?งของที?จดัเตรียมไวใ้หค้รบทุกคน 

          ๔) ผูท้าํหนา้ที?ประธาน/ ผูแ้ทนกล่าวตอ้นรับ ชีRแจงวตัถุประสงคห์รือการปฏิบติัตน ที?เนน้การแสดงออกที?

เหมาะสม  

          ๕) คณะวทิยากรนาํกิจกรรมการร้องเพลงตอ้นรับชาวค่าย หรือดาํเนินกิจกรรมท่าทางประกอบจงัหวะ  

          ๖) เปลี?ยนให้แต่ละกลุ่มออกมาเป็นผูน้ําในการแสดงท่าทางประกอบการร้องเพลง เพื?อให้เกิดความ

สนุกสนานและความประทบัใจ  

     ๓.๘ การจดัประเมินผล  

          ๑)  สังเกตพฤติกรรมของเยาวชน ขณะดาํเนินกิจกรรม/ร่วมกิจกรรม ว่าใครให้ความร่วมมือดี ใครกลา้

แสดงออก กิริยาท่าทางที?แสดงออกมา รวมถึงคาํพดูที?พดูออกมา  

          ๒) แบบสะทอ้นความรู้สึกของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอ้นรับชาวค่าย  
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๑๓ 

แบบสะท้อนความรู้สึก 

 

๑. คาํมั?นสญัญาที?อยากจะบอกใหผู้อื้?นใหรู้้ในการอยูร่่วมกนัคือ  

     ๑.๑.__________________________________________________________________________________ 

     ๑.๒.__________________________________________________________________________________ 

     ๑.๓.__________________________________________________________________________________ 

๒. สิ?งที?ตอ้งการให้เพื?อนๆปฏิบติัขณะอยูร่่วมกนัในค่ายฝึกอบรม เพื?อก่อให้เกิดความรัก ความสามคัคี และเกิด

ความรู้สึกที?ดีต่อกนั  

     ๒.๑.__________________________________________________________________________________ 

     ๒.๒._________________________________________________________________________________ 

     ๒.๓._________________________________________________________________________________ 

๓. สิ?งที?เยาวชนเกิดความประทบัใจที?สุดในกิจกรรมตอ้นรับชาวค่าย  

     ๓.๑.__________________________________________________________________________________ 

     ๓.๒._________________________________________________________________________________ 

     ๓.๓._________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ชื?อ________________________________________นามสกลุ____________________________ 

 

กลุ่มที?____________ 
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๑๔ 

๔. กิจกรรมทบทวนจิต (ตนเอง) (เวลา ๑.๓o ชม.) 

     ๔.๑. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

          ๑)  เพื?อใหเ้ยาวชนใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ ในการพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ  

          ๒) เพื?อใหเ้ยาวชนตระหนกัรู้เกี?ยวกบัตนเองในเรื?องต่าง ๆ  

     ๔.๒. สาระสาํคญั 

                    การตระหนักรู้เกี?ยวกบัตนเองของมนุษย ์เป็นพืRนฐานการปรับตวัเกี?ยวกบัจุดอ่อน จุดแข็ง ความ

มุ่งหวงัของตนเองในอนาคต และแนวทางการแกไ้ขตนเอง จะทาํให้มนุษยส์ามารถดาํรงชีวิตอยูอ่ยูใ่นสังคมได้

อยา่งมีความสุข 

     ๔.๓ กิจกรรมการเรียนการสอน   

 

องค์ประกอบกลุ่ม, 

เวลา 

เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

กลุ่มใหญ่ 

(๑๕ นาที) 

“ประสบการณ์” 

- วทิยากรสุ่มถาม “ใครเคยไดย้นิคาํวา่ ความฉลาดทางอารมณ์บา้ง?”  

(โดยการสุ่มถาม ๒-๓ คน) 

- วิทยากรบรรยาย “ความฉลาดทางอารมณ์” และแนวทางการพฒันา

ตนเอง 

- ความฉลาดทางอารมณ์ เริ?มจากการฝึกทกัษะการรู้จกัตวัเอง 

- เราจะมีวธีิใดบา้งที?จะรู้จกัตนเอง? 

- แผน่ใส 

(ใบความรู้ที? ๑) 

กลุ่มใหญ่ 

(๓o นาที) 

“สะทอ้นความคิด” 

- ฝึกสมาธิเคลื?อนไหว เพื?อรู้จกัตนเอง 

- วทิยากรแสดงนาํ เริ?มดว้ยการกระตุน้จุด ๓ จุด และท่าไทเก๊ก ๔ ท่า 

- ใบงานที? ๑ 

(ทบทวนจิต 
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๑๕ 

 

องค์ประกอบกลุ่ม, 

เวลา 

เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

กลุ่มใหญ่ 

(๒o นาที) 

- ให้เยาวชนทุกคน นั?งหลบัตาอยูใ่นความสงบ ...ทบทวนเกี?ยวกบั

ตนเอง โดยใหแ้ต่ละคนพบักระดาษที?แจก ออกเป็น ๓ ส่วน 

(ตามรูป/กระดาษ A๔ คนละ ๑ แผน่) 

 

๑ ๒ 

๓ ๔ 

๕ ๖ 

 

    - ส่วนที? ๑ ใหเ้ขียนชื?อ, นามสกลุ, อาย ุ

    - ส่วนที? ๒ ให้เขียนอุดมคติ, คติพจน์, โคลง, กลอนที?ตนเอง

ชอบ/ประทบัใจ 

    - ส่วนที? ๓ เขียนความปรารถนาทางการศึกษา, ระดบัการศึกษา, 

และสาชาวชิาที?อยากจะเรียน 

    - ส่วนที? ๔ เขียนอาชีพที?อยากทาํในอนาคต 

    - ส่วนที? ๕ จุดออ่อน หรือจุดดอ้ยของตนเอง 

    - ส่วนที? ๖ จุดแขง็ หรือขอ้เด่นของตนเอง 

หมายเหตุ วทิยากรสุ่มเลือก ๒-๓ ตวัอยา่ง 

- ใบความรู้ที? ๒ 

- แจกกระดาษ

เปล่าขนาด A๔ 

คนละ ๑ แผน่ 

ส่วนที? ๑ เขียน

ชื?อ-นามสกลุ,อาย ุ

ส่วนที? ๒ อุดม

คติ/คติพจน์/

โคลง, กลอน ที?

ประทบัใจ 

ส่วนที? ๓ ความ

ปรารถนาทางการ

ศึกษา/ระดบั

การศึกษาและ

สาขาที?อยากจะ

เรียนสูงสุด 

ส่วนที? ๔ อาชีพที?

อยากจะทาํใน

อนาคต 

ส่วนที? ๕ 

จุดอ่อน/ขอ้ดอ้ย

ของตนเอง 

ส่วนที? ๖ จุดแขง็/

ขอ้เด่นของ

ตนเอง 
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๑๖ 

กลุ่มยอ่ย (๖-๗ คน) 

ประยกุตใ์ชแ้นวคิด

และ 

ความคิดรวบยอด 

- วทิยากรสุ่มถามประโยชน์ของการรู้จกัตนเอง วา่มีอะไรบา้ง?  

กลุ่มใหญ่ 

 (๑o นาที) 

- วทิยากรสรุป “ ความฉลาดทางอารมณ์ “ - ใบงานที? ๑ 

(ความฉลาดทาง

อารมณ์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความฉลาดทางอารมณ์ 

รับรู้ตนเอง 

มีคุณค่า 

มีปัญหาทางอารมณ์ 

รับรู้ผูอื้=น 

เป็นคนดี 

สามารถแกไ้ข 

ความบกพร่องของตนเองได ้

มีความสุข 
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๑๗ 

ใบความรู้ที$ ๒ 

การมองหาจุดเด่น จุดดอ้ยในตนเองใหพ้บ จะทาํใหเ้รารู้จกัตนเองและเขา้ใจตนเองไดม้ากขึRน บางคนที?เห็นแต่จุด

ดอ้ยของตนเองคอยจบัผิดตนเอง  มองแต่สิ?งที?ตนเองคิดว่าไม่ดี จึงทาํให้เห็นแต่สิ?งที?ไม่ดีเหล่านัRนชดัขึRนเรื?อย ๆ 

ทาํให้หมดความนบัถือตนเอง ทาํให้ขาดพลงั ขาดกาํลงัใจ แต่ถา้เราลองมามองหาจุดเด่นของตนเองบา้ง แมจ้ะ

เป็นสิ?งเลก็นอ้ย ๆ กต็าม จะทาํใหเ้ราเกิดพลงัและกาํลงัใจได ้ซึ? งเราควรที?จะหมั?นศึกษาเอาไวเ้รื?อย ๆ และบ่อย  ๆ 

เพราะสิ?งเหล่านีR แหละคือปุ๋ยของชีวิต เป็นปุ๋ยความเจริญงอกงามของกาํลงัใจ ที?จะทาํให้เราสามารถพฒันา

ความคิด ความรู้สึกของตวัเองใหดี้ขึRนได ้ 
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๑๘ 

๕. กิจกรรมคิดจดัการ  

แผนการสอนเรื?อง “คิดจดัการ” เวลา ๑.๓o ชม. 

     ๕.๑. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

          ๑)  เพื?อใหเ้ยาวชนสามารถรับรู้และบอกถึงอารมณ์ตนเองและผูอื้?นได ้ 

          ๒) เพื?อใหส้ามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองที?เกิดขึRนไดอ้ยา่งเหมาะสม  

          ๓) เพื?อใหเ้ยาวชนฝึกทกัษะการควบคุมอารมณ์ของตนเอง  

     ๕.๒. สาระสาํคญั 

                    การดาํเนินชีวิตของคนเรานัRน จะตอ้งเผชิญกบัสิ?งต่าง ๆ มากมาย อารมณ์ก็เปลี?ยนแปลงไปตาม

สถานการณ์และสิ?งเร้าที?มากระตุน้ ซึ? งจะเกิดขึRนไดท้ัRงดา้นบวกและแดนลบ การแสดงอารมณ์บางอย่างโดย

ปราศจากการควบคุม อาจก่อใหเ้กิดผลเสียขึRนได ้การจดัการหรือควบคุมอารมณ์ จึงเป็นสิ?งจาํเป็น สามารถเรียนรู้

และฝึกฝนได ้ มี ๔ ขัRนตอน คือ 

          ขัRนตอนที? ๑ การสาํรวจอารมณ์หรือความรู้สึกขณะนัRน เช่น มือสั?น ใจสั?น ตวัสั?น กดัฟัน กาํมือ  

          ขัRนตอนที? ๒ การคาดการณ์ผลดี/ผลเสีย ของการแสดงอารมณ์นัRน ๆ ออกมา  

          ขัRนตอนที? ๓ การควบคุมอารมณ์กบัวิธีการต่าง ๆ เช่น หายใจเขา้-ออกยาวๆ, นบัเลข ๑-๑o ชา้, กาํหนดลม

หายใจเขา้-ออก และขอเวลานอกโดยหนีออกจากสถานการณ์นัRน ๆ  

          ขัRนตอนที? ๔ สาํรวจความรู้สึกของตนเองอีกครัR ง ชื?นชมกบัการที?ตนเองควบคุมอารมณ์ได ้ 

                    การรับรู้ถึงอารมณ์ของตนเอง ทาํใหเ้ราเขา้ใจตนเองมากขึRน และส่งผลใหมี้การแสดงอารมณ์ออกมา

ไดอ้ยา่งเหมาะสม การรับรู้อารมณ์ของผูอื้?นกเ็ป็นสิ?งจาํเป็น เนื?องจากการที?เราสามารถคาดคะเนการแสดงอารมณ์

ของผูอื้?นได ้จะทาํใหเ้ราเขา้ใจผูอื้?น และสามารถที?จะหลีกเลี?ยง หรือมีวิธีการที?ช่วยเหลือตนเองได ้เมื?อไดรั้บผล

จากอารมณ์ที?ไม่พึงประสงคจ์ากผูอื้?น  
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๑๙ 

องค์ประกอบ, 

เวลา 

เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

“ประสบการณ์” 

(กลุ่มใหญ่ ๒o นาที) 

- นาํเขา้สู่บทเรียน โดยกล่าวถึงการดาํเนินชีวิตในแต่ละวนั ว่ามี

เรื?องที?ทาํใหเ้ราพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ซึ? งจะทาํใหเ้กิดความรู้สึก

ที?แตกต่างกนั 

- เราจะรับรู้อารมณ์ของตนเอง และของผูอื้?นไดอ้ยา่ไร? 

(ทัRงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ) 

- วทิยากรสุ่มถาม ๒-๓ คน 

 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๑o นาที) 

- บรรยายเรื?อง “สติอารมณ์” - ใบความรู้ที? ๑ 

(สติรู้อารมณ์) 

“สะทอ้นความคิด” 

(กลุ่มยอ่ย ๕-๖ คน 

เวลา ๒o นาที) 

- แบ่งกลุ่ม ๕-๖ คน ให้แต่ละคนบอกประโยชน์ของการเรียนรู้

อารมณ์ของผูอื้?น 

- ใบงานที? ๑ 

(ประโยชน์ของ

การรับรู้อารมณ์

ของผูอื้?น) 

“ประยกุตแ์นวคิด” 

(กลุ่มใหญ่ ๒o นาที) 

- สร้างความรู้สึกโดยจดักิจกรรม “ช่วยฟ้าหน่อย” 

- ใหเ้ยาวชนช่วยกนัวเิคราะห์ถึงประโยชน์ที?ไดจ้ากกิจกรรมนีR  

- ผูพู้ดรู้สึกอยา่งไรกบัการจดัการกบัอารมณืที?เกิดขึRนแต่ละขัRนตอน

อยา่งไร? และผูฟั้งรู้สึกอยา่งไร? 

- ใบชีRแจง ๑ 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๒o นาที) 

 สรุปถึงผลดีที?ไดรั้บ จากการรับรู้อารมณ์ของตนเองและอามรมณ์

ของผูอื้?น 

- ใบความรู้ที? ๒ 
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๒๐ 

 วนัที? ๒ 

๑. กิจกรรม “สานเป้าหมาย” 

แผนการสอนเรื?อง “สานเป้าหมาย” 

   ๑.๑. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

           ๑) เพื?อใหเ้ยาวชนไดพ้ฒันาตวัเองดว้ยตนเอง  

           ๒) เพื?อใหเ้ยาวชนฝึกทกัษะการสร้างเป้าหมายชีวติ  

   ๒.๒. สาระสาํคญั 

                    อนาคตเป็นสิ?งที?ทุกคนสามารถกาํหนดไดด้ว้ยตนเอง ว่าจะนาํไปสู่เป้าหมายที?ตอ้งการให้สาํเร็จได้

อยา่งไร การมีเป้าหมายชีวิตที?ชดัเจน มุ่งมั?น รู้จกัควบคุมตนเอง ไม่ทอ้แทต่้อปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  สิ?งเหล่านีR จะ

สามารถนาํพาเยาวชนทุกคนไปสู่เป้าหมายที?มุ่งมั?นนัRนได ้ 

   ๒.๓. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบกลุ่ม เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

“ประสบการณ์” 

(กลุ่มใหญ่ ๑๕ นาที) 

- วิทยากรนาํเขา้สู่บทเรียน โดยกล่าวถึงความสําเร็จของชีวิต

ขึR นอยู่กับการกาํหนดเป้าหมายในชีวิต แล้วพยายามทาํตาม

วถีิทางของตนเอง เพื?อนาํไปสู่เป้าหมายของตนเองใหไ้ด ้ 

- วิทยากรถามความคิดเห็น เกี?ยวกบัการดาํเนินชีวิต มีเป้าหมาย/

ไม่มีเป้าหมาย มีผลต่อชีวติอยา่งไร? 

- วิทยากรให้แต่ละกลุ่ม กาํหนดเป้าหมายทางการศึกษาสูงสุด

ของตนเอง ที?อยากจะเรียนในอนาคต   

- CD เพลง รางวลั

แด่คนช่างฝัน 

“สะทอ้นความคิด” 

(กลุ่มยอ่ย ๕-๖ คน, 

๑๕ นาที) 

- ให้เยาวชนแบ่งกลุ่มที? มี เป้าหมายทางการศึกษาสูงสุดที?

เหมือนกัน ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน แลว้ระดมสมองถึงวิธีการ 

หรือแนวทาง รวมไปถึงเป้าหมายที?กาํหนดไว ้(ในใบงานที? ๑) 

- ใบงานที? ๑ 
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๒๑ 

 

องค์ประกอบกลุ่ม  เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๒o นาที) 

- ให้แต่ละกลุ่ม ส่งตวัแทนนาํเสนอวิธีการ/แนวทางที?จะไปถึง

เป้าหมายที?กาํหนดไวใ้หส้าํเร็จ 

- วทิยากรสรุป และอธิบายเพิ?มเติม (ใบงานที? ๑)  

- ใบความรู้ที? ๑  

“ประยกุตแ์นวคิด” 

(กลุ่มยอ่ย ๕-๖ คน, 

๒o นาที) 

- ให้เยาวชนอ่านบทความ “โอกาสทางการศึกษาเพิ?มคุณค่าคน

พิการ” แลว้ตอบคาํถาม ตามใบงานที? ๒ 

- วิทยากรกลุ่ม สุ่มตวัอยา่งของกลุ่ม ออกมารายงาน และวิทยากร

สรุปเพิ?มเติม  

- ใบงานที? ๒ 

“สะทอ้นความคิด” 

(กลุ่มยอ่ย ๕-๖ คน, 

๑o นาที) 

- ให้เยาวชนเเบ่งกลุ่มอภิปราย เกี?ยวกบัปัญหา/อุปสรรคสําคญัที?

ขัดขวางเป้าหมายชีวิตของเยาวชน คืออะไร? และเสนอแนว

ทางการแกไ้ขปัญหา/อุปสรรคนัRน ๆ ตามใบงานที? ๓ 

- ใบงานที? ๓ 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๑o นาที) 

- วิทยากรสุ่ม ๑-๒ กลุ่ม นาํเสนอ และวิทยากรบรรยายสรุป ตาม

ใบความรู้ที? ๒ 

- ใบความรู้ที? ๒ 
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๒๒ 

๒. กิจกรรม Walk Rally 

     ๒.๑. แนวคิด การทาํงานร่วมกนัหรือการทาํงานเป็นทีม จะมีประสิทธิภาพขึRนอยู่กบัสมาชิกทุกคน ตอ้งมี

เป้าหมายร่วมกนั มีการติดต่อสื?อสารกนัภายในกลุ่ม ภายในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการดาํเนินการ มีการยอมรับและ

เห็นความสมัคญัของกนัและกนั โดยมุ่งใหเ้กิดความเขา้ใจกนัและรู้จกัการใหอ้ภยักนั  

     ๒.๒. จุดประสงค ์เพื?อให้เยาวชนเห็นความสาํคญัของการทาํงานร่วมกนั ระหว่างสมาชิกในทีม หรือเพื?อน

ร่วมสงัคมเดียวกนั  

     ๒.๓. เนืRอหา การทาํงานร่วมกนั หรือการทาํงานเป็นทีม ตอ้งคาํนึงถึงเรื?องดงัต่อไปนีR   

             ๑) การวางแผน  

             ๒) การยอมรับความคิดเห็น  

             ๓) การเสียสละ  

             ๔) การติดต่อสื?อสาร  

             ๕) ศกัยภาพส่วนบุคคล  

     ๒.๔. ระยะเวลา : ๒.๔๕ ชั?วโมง 

 

     ๒.๕. สื?อ 

             ๑) แผนที?ฐานกิจกรรม 

             ๒) อุปกรณ์ R.C. 

             ๓) นาฬิกาจบัเวลา 

             ๔) แบบบนัทึกผล 

             ๕) นกหวดี 

             ๖) อุปกรณ์ที?ใชใ้นแต่ละฐาน 

     ๒.๖. การเตรียมความพร้อม 

             ๑) สาํรวจพืRนที?และหาขอ้มูลพืRนฐาน  

             ๒) ออกแบบกิจกรรม  

             ๓) จดัทาํแผนผงั (สถานที?ใชป้ฏิบติักิจกรรม) 

             ๔) จดัทาํ R.C. กาํหนดเส้นทางใหค้รบ  

             ๕) นาํอุปกรณ์ R.C. ไปซ่อนในฐาน  

     ๒.๗. การดาํเนินกิจกรรม 

             ๑)   แบ่งผูรั้บการฝึกอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มล่ะ ๙-๑o คน (โดยประมาณ) 
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๒๓ 

             ๒)  สร้างความคุน้เคย (กิจกรรมเกม-เพลง)  

             ๓)  ชีRแจงกติกา (กาํหนดระยะเวลาในการทาํกิจกรรม แจง้กติกาของแต่ละกิจกรรมนัRน ๆ การคน้หา R.C. 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของแต่ละกิจกรรม) 

             ๔)  ใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมแต่ละกลุ่มตัRงชื?อกลุ่มของตนเอง  

             ๕)  แจกแผนที?ฐานต่าง ๆ 

             ๖)  ตรวจสอบเวลาก่อนเริ?มกิจกรรม Walk Rally (ควรตัRงเวลาใหเ้ท่า ๆ กนั) 

             ๗) ใหเ้ยาวชนทาํกิจกรรมของแต่ละฐาน ภายในเวลาที?กาํหนด  

             ๘)  นาํเสนอบรรยากาศของการดาํเนินกิจกรรม/การทาํงาน โดยใหเ้ยาวชนไดแ้สดงความรู้สึกของการได้

ร่วมทาํกิจกรรมในฐาน  

              ๙)  ประกาศผลการทาํกิจกรรม และมอบรางวลั  

             ๑o) ประเมินผลการจดักิจกรรม Walk Rally  

   ๒.๘. การวดัและประเมินผล 

             ๑)  จากการสงัเกตพฤติกรรมของเยาวชนผูเ้ขา้ร่วมทาํกิจกรรม  

             ๒) สมัภาษณ์ความรู้สึกของผูรั้บการฝึกอบรม/เยาวชน  

   ๒.๙. ขอ้เสนอแนะ 

              ๑)  ก่อนดาํเนินกิจกรรม ควรมีการวางแผนเพื?อออกแบบกิจกรรม Walk Rally ไวก่้อนหนา้ เช่น ศึกษา

หาขอ้มูลพืRนฐานเกี?ยวกบัตวัของเยาวชน กาํหนดเนืRอหา สาํรวจความเหมาะสมของสถานที?และการทาํกิจกรรม 

กาํหนดเวลาทุกช่วงเวลากิจกรรมใหล้งตวั   

             ๒) กาํหนดวิทยากรประจาํฐานตามจุดต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ หรือความถนดัของวิทยากร

แต่ละคน  

             ๓) ควรมีวิทยากรพี?เลีR ยงคอยสังเกตการณ์ และบนัทึกขอ้คน้พบ/พฤติกรรมของเยาวชนจากการทาํ

กิจกรรม  

             ๔) การออกแบบกิจกรรมฐาน ควรคาํนึงถึง เพศ วยั ความปลอดภยั และความสามารถของผูไ้ดรั้บการ

ฝึกอบรม  

             ๕) กาํหนด R.C. อาจทาํเป็นคาํขวญั สัญลกัษณ์ที?มีความหมาย หรืออื?น ๆ เช่น ขอความ “เรามาร่วมกนั

สร้างสงัคมใหอ้บอุ่น  เยาวชนจงเป็นคนดี” เป็นตน้  
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๒๔ 

แนวคิดในการจดักิจกรรม “Walk Rally” 

ทฤษฎีพืRนฐาน 

     ๑)  ทฤษฎีพฒันาการมนุษย ์(Human Development Lopoment) 

     ๒) ทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experience Learning) 

แนวคิด 

๑) แนวคิดเรื?อง กระบวนการกลุ่ม (Group Process) 

๒) แนวคิดเรื?อง การเรียนแบบร่วมมือ (Constructivism Learning) 

๓) แนวคิดเกี?ยวกบัการสร้างความรู้ (Constructivism) 
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๒๕ 

  

                   การจดักิจกรรม “Walk Rally” ควรเป็นการทาํงานร่วมกนั ไวใ้จซึ? งกนัและกนั โดยอยู่บนพืRนฐาน

ดงัต่อไปนีR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตระหนกัในปัญหา 

ของการทาํงานร่วมกนั 

เห็นความสาํคญั 

ของการวางแผน 

การทํางานเป็นทีม 

การสื=อสาร และ  

การประสานงาน 

 การยอมรับความคิดเห็น 

ของเพื=อนร่วมกลุ่ม 

- การตดัสินใจร่วมกนั 

- การมีส่วนร่วมในการ

ทาํงาน 

 การสร้างสรรคผ์ลงาน 

หรือ 

การทาํงาน 

กิจกกรมที=มีการเคลื=อนไหวทางดา้นร่างกาย และการใชค้วามคิด 
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๒๖ 

๓. กิจกรรม เดินทางไกลและการยงัชีพในป่า  

   ๓.๑. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

          ๑) เพื?อใหเ้ยาวชนรู้จกัการช่วยเหลือตนเองและฝึกความอดทน  

          ๒) เพื?อใหเ้ยาวชนมีประสบการณ์ในการยงัชีพในป่า  

          ๓) เพื?อใหเ้ยาวชนรู้จกัการทาํงานเป็นทีม และการช่วยเหลือกนัและกนั  

   ๓.๒. เนืRอหากิจกรรม  

          ๑) ฝึกความอดทนดว้ยการเดินทางไกล  

          ๒) เห็นความสาํคญัในบทบาทของตนเอง การช่วยเหลือตนเอง และความร่วมมือเมื?อทาํงานเป็นทีม  

          ๓) ฝึกการหุงหาอาหารเพื?อการยงัชีพตนเองในป่า  

๓.๓. ระยะเวลา ๓ ชม. ๓0 น. 

๓.๔. การดาํเนินกิจกรรม  

          ๑) แบ่งเยาวชนออกเป็นหมู่ ออกเดินทางไกลระยะทางประมาณ๔-๕กิโลเมตร  

          ๒) ใหเ้ยาวชนฝึกการประกอบอาหารเพื?อดาํรงชีพในป่า เชลล ์การหุงขา้วดว้ยหมอ้ขา้วสนาม การประกอบ

อาหาร การก่อไฟ  

          ๓) ใหเ้ยาวชนรับประทานอาหารที?ตนเองทาํร่วมกนัในหมู่  

          ๔) เดินทางกลบัที?ตัRง  

๓.๕. การวดัและประเมินผล  

               จากการสงัเกตพฤติกรรมและจากการทาํงานเป็นทีม  

๓.๖. สรุปสาระสาํคญัของกิจกรรม  

               กิจกรรมการเดินทางไกล จะทาํใหเ้ยาวชนรู้จกัการช่วยเหลือตนเอง และการใหค้วามร่วมมือกบัหมู่คณะ  

รู้จกับทบาทหนา้ที?ของตนเอง เมื?อเกิดความมุมานะอดทน เมื?อตอ้งเผชิญกบัความเมื?อยลา้ และเหนื?อยจากการเดิน

ทางไกล สร้างเสริมประสบการณ์ใหเ้ยาวชนมีความอดทน ความกลา้หาญและความเขม้แขง็ทัRงดา้นร่างกายและ

จิตใจ  
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๒๗ 

๔. กิจกรรม “ซอ้มการแสดงสงัสรรค ์ณ ลานกวา้ง” 

     ๔.๑. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

           ๑) เพื?อใหเ้ยาวชน รู้จกัการทาํงานเป็นทีม รู้จกัการเรียนรู้บทบาทหนา้ที?ความรับผดิชอบตามความสามคัคี 

          ๒) เพื?อใหเ้ยาวชน รู้จกัการยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้?น และรู้จกัการวางแผนก่อนทาํงาน  

          ๓) เพื?อใหเ้ยาวชน ไดรู้้จกัการสมัพนัธ์ไมตรีกบัเพื?อน และผอ่นคลายจากการฝึกอบรมวชิาการ  

     ๔.๒. เนืRอหากิจกรรม 

          ๑) ความสาํคญัของการทาํงานเป็นทีม หลกัการทาํงานเป็นทีม  

          ๒) หลกัการสร้างทีมงานในการทาํงาน และการละลายพฤติกรรม  

     ๔.๓. ระยะเวลา : ๒ ชั?วโมง 

     ๔.๔. การดาํเนินกิจกรรม 

           ๑) แบ่งเยาวชนออกเป็นกลุ่มสี จาํนวน ๕-๘ กลุ่มสี 

          ๒) วทิยากรชีRแจงกฎกติกา ในการแสดงสงัสรรค ์ณ ลานกวา้ง  

          ๓) เยาวชนส่งตวัแทน มาจบัฉลากวา่กลุ่มใดจะไดแ้สดงกิจกรรมก่อน - หลงั  

          ๔) เมื?อไดเ้รื?องที?จะแสดงแลว้ ใหแ้ต่ละกลุ่มสี แยกยา้ยออกไปซกัซอ้มการแสดงของกลุ่มตนเองที?จบัฉลาก

ได ้และซอ้มการแสดงตามเนืRอหาที?จบัฉลากได ้ 

     ๔.๕. การวดัและประเมินผล 

           ๑) สงัเกตพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม ในเรื?องของความรับผดิชอบและความสามคัคี  

          ๒) สงัเกตการณ์ร่วมมือ และการรักษาเวลาที?กาํหนดไว ้ 

     ๔.๖. สรุปสาระสาํคญั 

                    การซอ้มการแสดงสังสรรค ์ณ ลานกวา้ง มีจุดมุ่งหมายเพื?อตรวจสอบความรับผิดชอบของเยาวชน

ในแต่ละทีม และความร่วมมือ ความสามคัคี และเป็นการผอ่นคลายไม่ใหเ้กิดความเครียดจากกิจกรรมที?ผา่นมา

ใหทุ้กคนไดแ้สดงออกไปตามบทบาทที?ไดรั้บจากเรื?องที?กลุ่มไดซ้กัซอ้มการแสดงกนั 
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๒๘ 

กิจกรรมกลางคืน กิจกรรม “การแสดงสงัสรรค ์ณ ลานกวา้ง”  

     ๔.๑. ขัRนตอนการดาํเนินกิจกรรม 

          ๑) เยาวชนช่วยกันจดัสถานที? โดยจดัพืRนที?เป็นรูปวงกลม และให้แต่ลกลุ่มสี นั?งเก้าอีR เป็นรูปวงกลม 

เรียงลาํดบัไปตามหมู่สี และจดัพืRนที?ส่วนหนึ?งใหแ้ก่ประธานในพิธี และคณะกรรมการ  

     ๔.๒. ขัRนตอนพิธีเปิดการแสดง  

          - เมื?อประธานเดินทางมาถึง พิธีกรบอกเยาวชนทาํความเคารพประธานในพิธี และเรียนเชิญประธานกล่าว

เปิด เมื?อประธานกล่าวเปิดเสร็จ วทิยากรเชิญประธาน แขกผูมี้เกียรติ และคณะวทิยากร รําวง กบัเยาวชนทุกหมู่สี

จาํนวน  ๓ รอบ 

          - เมื?อรําวงเสร็จ วิทยากรเชิญประธานจบัฉลากการแสดงสังสรรค ์ว่ากลุ่มใดจะไดแ้สดงก่อน จนครบทุก

หมู่สี 

          - ช่วงเวลาระหวา่งการแสดงของแต่ละหมู่สี วทิยากรจะมีการเล่นเกม  สลบักบัการแสดง เพื?อใหเ้ยาวชนได้

มีส่วนร่วม และเกิดความสนุกสนาน  

          - เมื?อกลุ่มสีสุดทา้ยแสดงเสร็จ วิทยากรเชิญประธานกล่าวปิดและให้โอวาท วิทยากรให้เยาวชนร่วมร้อง

เพลง อาํลาอาลยั เพลงจบัมือ และเพลงคาํสญัญา เป็นตน้  

     ๔.๓. การวดัและประเมินผล 

          - จากการสงัเกตพฤติกรรม การร่วมมือ ความสามคัคีภายในทีม  

          - สงัเกตพฤติกรรมกลุ่ม การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ที?ตามที?ไดซ้กัซอ้มมา  

     ๔.๔. สรุปสาระสาํคญั  

                    การทาํงานเป็นทีม การรู้จกับทบาทหนา้ที?ของตนเอง ความสามคัคีภายในกลุ่ม การเขา้ใจซึ? งกนัและ

กนั การยอมรับเพื?อนในทีม และความสนุกสนานที?แฝงดว้ยขอ้คิดจากกิจกรรมเพลงและเกมส์ของคณะวทิยากร  
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๒๙ 

     วนัที? ๓ 

๑. กิจกรรม “สายใยรัก” 

   ๑.๑. จุดประสงค์ เพื?อให้เยาวชนเข้าใจความรู้สึก และเกิดความเห็นอกเห็นใจบุคคลที?ต้องไปเผชิญกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวติ  

   ๑.๒. สาระสาํคญั การมีชีวิตอยูร่่วมกนัในสังคม ซึ? งประกอบไปดว้ย บุคคลที?มีลกัษณะแตกต่างกนั จึงมีความ

จาํเป็นที?จะตอ้งเขา้ใจความรู้สึกของคนรอบขา้งบา้ง ความเห็นอกเห็นใจ คนที?ตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ใน

ชีวติ เพื?อใหส้ามารถใชชี้วติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

   ๑.๓. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบกลุ่ม, 

เวลา 

เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

“ประสบการณ์” 

(กลุ่มใหญ่ ๑o นาที) 

- วิทยากรนาํเขา้สู่บทเรียน สุ่มถามเยาวชนผูรั้บการฝึกอบรมว่า 

บุคคลประเภทใดบา้งในสังคม ที?เราควรจะให้ความสงสารและ

ใหค้วามเห็นอกเห็นใจ  

- วทิยากรสุ่มถาม ใหเ้ยาวชนเล่าใหฟั้ง  

- วทิยากรใหฟั้งกรณีศึกษาของ ยายทองมี 

- กรณีศึกษา/CD 

“สะทอ้นความ

ความคิด” 

(กลุ่มยอ่ย ๕-๖ คน, 

๓o นาที) 

- ใหต้วัแทนกลุ่มรายงาน  - ใบงานที? ๑ 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๑o นาที) 

- แบ่งกลุ่ม ๕-๖ คน อธิบายประเดน็ในใบงานที? ๑  

“ประยกุตแ์นวคิด” 

(กลุ่มยอ่ย ๒o นาที) 

- วทิยากรรวบรวมแนวคิดแลว้อธิบายเพิ?มเติม ตามใบความรู้ที? ๑ - ใบความรู้ที? ๑ 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๒o นาที) 

- อธิบายตามประเดน็ ในใบงานที? ๒ 

- ตวัแทนกลุ่มรายงาน  

- วทิยากรรวบรวมสรุป แนวคิดที?ควรได ้

- ใบความรู้/

แนวคิดที?สรุปได ้
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๓๐ 

๒. กิจกรรม “ทกัสงัคม” 

     ๒.๑. จุดประสงค ์เพื?อเยาวชนมีความสามารถหรือมีทกัษะทางสงัคมที?เหมาะสม 

     ๒.๒. สาระสาํคญั  

          - ทกัษะสังสคม (Social Skill) หมายถึง ความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคม ความสามารถในการใช้

คาํพูด และภาษาท่าทาง เพื?อสื?อสารความรู้สึกนึกคิดของตน และความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของ

อีกฝ่าย ไม่วา่จะในการแสดงความตอ้งการ ความชื?นชม การปฏิเสธ การสร้างสมัพนัธภาพ  

          - การมีทกัษะทางสงัคมที?เหมาะสม จะช่วยใหเ้กิดการปรับตวัที?ดี และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  

     ๒.๓. กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

องค์ประกอบกลุ่ม, 

เวลา 

เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

“ประสบการณ์” 

(กลุ่มใหญ่ ๑o นาที) 

- วิทยากรนาํเขา้สู่บทเรียน ด้วยการอธิบายความหมายของทกัษะ

สงัคม  

-  สร้างความรู้สึก  โดยวิทยากร  พูดคุยและซักซ้อม  เ กี? ยวกับ

สัมพนัธภาพ เยาวชนกบัคนอื?นที?อยู่ร่วมกนั ว่าเป็นอย่างไรบา้ง มี

ความพึงพอใจต่อสัมพนัธภาพนีRหรือไม่ อะไรที?เป็นอุปสรรคต่อการ

สร้างสมัพนัธภาพกบัผูอื้?น ใหเ้ยาวชนเขียนส่วนของตนอยา่งละเอียด   

 - ใบงานที? ๑ 

“สะทอ้นความ

ความคิด” 

(กลุ่มเลก็ ๒o นาที) 

- แบ่งกลุ่ม ๘-๑o คน อภิปรายในประเดน็ที?เขียนไวใ้นใบงานที? ๑  

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๑๕ นาที) 

- วทิยากรใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มสรุป และอภิปรายเพิ?มเติม   
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๓๑ 

 

องค์ประกอบกลุ่ม, เวลา เนืDอหา/กจิกรรมการเรียนการสอน สื$อ/อุปกรณ์ 

“ประยกุตแ์นวคิด” 

(กลุ่มใหญ่ ๑o นาที) 

 วิทยากรมอบหมายให้เยาวชนแต่ละกลุ่ม เขียนวิธี แนวทาง

ปฏิบัติเพื?อสร้างสามพนัภาพ .......เยาวชนที?อยู่ร่วมกัน ตาม

รายละเอียดในใบงานที? ๒ 

- ใบงานที? ๒ 

“สะทอ้นความ

ความคิด” 

(กลุ่มเลก็ ๒๕ นาที) 

 แบ่งกลุ่ม ๘-๑o คน อภิปรายกนัในประเดน็ที?เขียนไว ้ในใบงาน

ที? ๒ 

 

“ความคิดรวบยอด” 

(กลุ่มใหญ่ ๑๕ นาที) 

 วทิยากรใหต้วัแทนของแต่ละกลุ่มสรุป และอภิปรายเพิ?มเติม   

 

ใบความรู้ที$ ๑ 

ทกัสงัคม  

                    ทกัษะสังคม (Social Skill) หมายถึง ความสามารถในการอยูร่่วมกนัในสังคม ความสามารถในการ

ใชค้าํพดูและภาษาท่าทาง เพื?อสื?อสารความรู้สึกนึกคิดของตน และความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกนึกคิดของ

อีกฝ่าย ไม่วา่จะในการแสดงความตอ้งการ ความชื?นชม การปฏิเสธ การสร้างสมัพนัธภาพ  

                    การมีทกัษะสงัคมที?เหมาะสม จะช่วยใหเ้กิดการปรับตวัที?ดี และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  
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๓๒ 

กลางคืน กิจกรรม”อาํลาชาวค่าย 

๑. จุดประสงคก์ารเรียนรู้  

   ๑.๑. เพื?อสรุปกิจกรรมในการฝึกอบรม และใหเ้ห็นความสาํคญัของกิจกรรมที?ผา่นมา  

   ๑.๒. เพื?อเป็นการเนน้ย ํRาใหเ้ยาวชนนาํกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยกุต ์ใชใ้นชีวติประจาํวนั  

   ๑.๓. เพื?อใหเ้ยาวชนเกิดความภาคภูมิใจ เห็นความสาํคญัของตนเอง และเห็นความสาํคญัและคุณค่าของการ

ทาํงานเป็นทีม  

๒. เนืRอหากิจกรรม  

   ๒.๑. การตระหนกัรู้และรู้จกัคุณค่าของตนเอง  

   ๒.๒. บทบาทหนา้ที?ในการอยูร่่วมกนัในสงัคม  

   ๒.๓. ความรับผดิชอบต่อหนา้ที? และความมุ่งมั?นที?จะไปสู่เป้าหมายของชีวติ  

๓. ระยะเวลา ๑ ชม. 

๔. การดาํเนินกิจกรรม  

   ๔.๑. ให้เยาวชนเขา้แถวเป็นรูปวงกลม โดยการจบัมือประสานกนั และคณะวิทยากรเขา้แถวแทรกอยูใ่นกลุ่ม

ของเยาวชน  

   ๔.๒. หัวหน้าวิทยากรกล่าวสรุปถึงกิจกรรมที?เยาวชนร่วมกันปฏิบติั ตัR งแต่วนัแรกถึงวนัสุดท้าย ปัญหา

อุ ปส ร ร ค ข อ ง แ ต่ ล ะ กิ จ ก ร ร ม  แ ล ะ ข อบ คุณ ที? เ ย า ว ชน ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ใ นก า ร ฝึ ก อบ รม  

   ๔.๓. วทิยากรและเยาวชนร่วมร้องเพลงอาํลาชาวค่าย และเพลงคาํสญัญา  

   ๔.๔. ขณะที?ร้องเพลง ทีมวิทยากรอาํลาเยาวชนโดยการเดินไปจบัมือ เพื?อแสดงความยนิดีที?เยาวชนสาํเร็จการ

ฝึกอบรม และใหเ้ดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ  

๕. สรุปสาระสาํคญัของกิจกรรม  

               กิจกรรมอาํลาชาวค่าย ดาํเนินการเพื?อใหเ้ยาวชนเกิดความประทบัใจ ที?ไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม

ทุกกิจกรรม ระหว่างการฝึกอบรม และเน้นย ํR าให้เยาวชนนําประสบการณ์ที?ได้รับ นําไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั เพื?อเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติที?ดี มีการวางแผน เพื?อนาํไปสู่เป้าหมายที?เยาวชนมุ่งหวงัไว ้ 
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๓๓ 

ใบงานที$ ๑ 

ใหเ้ยาวชนเขียนความคิดเห็น หรือความรู้สึกของตนเอง เกี?ยวกบั  

- สมัพนัธภาพของเยาวชนกบัคนอื?นที?อยูร่่วมกนั วา่เป็นอยา่งไรบา้ง  

-  เยาวชนมีความพอใจต่อสมัพนัธภาพนีRหรือไม่  

- อะไรบา้งเป็นปัญหา/ อุปสรรคต่อการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอื้?น  

(ใหเ้วลา ๑o นาที) 

 

ใบงานที$ ๒ 

ใหเ้ยาวชนเขียนความคิดเห็น ความรู้สึกของตนเอง เกี?ยวกบั  

- วธีิการ/แนวทางปฏิบติั เพื?อสร้างสมัพนัธภาพกบัคนที?เยาวชนอยูร่่วมกนั  

(ใหเ้วลา ๑o นาที) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือสาํหรับวทิยากร/ครูฝึก เพื7อฝึกอบรมโครงการเยาวชนผูเ้สริมสร้างความมั7นคงของชาติ                                                         

 
๓๔ 

บรรณานุกรม 
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