โครงการเยาวชนพลยุติธรรม :

สร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีด้านความยุติธรรมและความสมานฉันท์
การประชุมชี้แจง/อบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนแกนนํา
รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ในการจัดประชุมชี้แจง/อบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนแกนนํารวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในแต่ละภูมิภาค คณะกรรมการโครงการ ฯ ได้จัดทําหนังสือคู่มือโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ระยะที่
5 และ CD การดําเนินกิจกรรมโครงการ ฯ พร้อมทั้งหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายมอบให้กับผู้บริหาร ครู และ
นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อให้นําไปศึกษาค้นคว้าขั้นตอน วิธีการดําเนินกิจกรรม และเกณฑ์การ
ตัดสินการประกวดกิจกรรมตลอดจนรูปแบบการดําเนินกิจกรรม เพื่อนําไปประยุกต์การดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษาที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

คู่มือโครงการ ฯ และ CD การดําเนินกิจกรรมในโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
เมื่อทําการคัดเลือกสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว คณะผู้วิจัยได้ทําการประชุมชี้แจง/อบรมให้ความรู้แก่
ครูและนักเรียนแกนนํา รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
การประชุมชี้แจง/อบรมให้ความรู้แก่ครู และนักเรีย นแกนนํา รวมทั้ งมอบทุน สนับ สนุน การจั ด
กิ จ กรรมภาคกลางและกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ศิ ริ พ ร แย้ ม นิ ล และคณะเป็ น
ผู้รับผิดชอบ จัดการประชุมในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. ณ หอประชุมณัฐ
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ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ในโอกาสนี้
โครงการ ฯ ได้รับเกียรติจาก นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร รองผู้อํานวยการสํานักงานกิจการยุติธรรม เป็นประธาน
กล่า วเปิด งานและให้ โ อวาทแก่นักเรีย น พร้อมทั้งมอบทุน สนับ สนุน การทํา กิจ กรรมแก่ส ถานศึกษาที่ ได้รับ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ฯ
ในการประชุมชี้แจง ฯ ครั้งนี้ โครงการ ฯ ได้รับเกียรติจากพันตํารวจโทสนธยา รัตนธารส พนักงาน
สอบสวนคดีพิเศษ 8ว จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทําหน้าที่วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน และที่ปรึกษาโครงการ ฯอาจารย์ประเสริฐ ชังชู
ชี้แจงเรื่องเกณฑ์การประเมินการดําเนินงานโครงการของสถานศึกษา ดังแสดงในภาพต่อไปนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล หัวหน้าโครงการ ฯ และ ดร.อุนิษา เลิศโตมรสกุล
นักวิจัยประจําโครงการ ฯ ร่วมชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงาน

พันตํารวจโท สนธยา รัตนธารส พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8ว กรมสอบสวนคดีพิเศษ ทําหน้าที่
วิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
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อาจารย์ ประเสริฐ ชังชู ที่ปรึกษาโครงการเยาวชนพลยุติธรรม บรรยายเรื่องเกณฑ์การประเมินการดําเนิน
กิจกรรมให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมรับฟัง และตอบข้อคําถามเกี่ยวกับ
เกณฑ์การดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา

นายมานิต คงเจริญ รองผู้อํานวยการ โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา”
โรงเรียนต้นแบบของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม นําเสนอรูปแบบ วิธีการและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียนให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง
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ผลการประชุม ฯ ครั้งนี้ พบว่า สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 25 แห่งในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ได้เข้าร่วมประชุมและรับมอบทุนกันอย่างพร้อมเพรียงกันทุกแห่ง ผู้บริหาร ครูและนักเรียนให้ความร่วมมือใน
การประชุมเป็นอย่างดี ครูและนักเรียนจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นครั้งแรกมีความสนใจซักถาม
เกี่ยวกับขั้นตอนและแผนการดําเนินกิจ กรรมของโครงการ ฯ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้า ร่วมประชุมในครั้งนี้
มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.2 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเขตพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม
2. โรงเรียนอนุบาลนครนายก
3. โรงเรียนวัดประชานาถ
4. โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)
5. โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน
6. โรงเรียนแสงวิทยา
7. โรงเรียนสามัคคีบํารุงวิทยา
8. โรงเรียนวัดสีสุก
ระดับช่วงชั้นที่ 3
1. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก
2. โรงเรียนเชียงรากน้อย
(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์)
3. โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
4. โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
(ปัญญาประชาสามัคคี)
5. โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
6. โรงเรียนศรัทธาสมุทร
7. โรงเรียนบ้านหนองกระถิน
8. โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ

ชื่อโครงการ
คนดี คนยุติธรรม นําสังคมเป็นสุข
หลักอภิบาลตามรอยเบื้องยุคลบาท
สร้างเด็กไทย ใฝ่ยุติธรรม
เยาวชนไทยหัวใจยุติธรรม
รวมพลคนยุติธรรม
ลูกแสงวิทยาหัวใจยุติธรรม
ห้องสมุดยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรม
ชื่อโครงการ
นวลรัชฯ รวมพลังเยาวชนพลยุติธรรม
พลพรรค..รักยุติธรรม

จังหวัด
กรุงเทพฯ
นครนายก
นครปฐม
สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระบุรี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
จังหวัด
กรุงเทพฯ

พระนคร
ศรีอยุธยา
เยาวชนพลยุติธรรม 2551
เพชรบุรี
เยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้ตามรอยพระ ราชบุรี
ยุคลบาท
พลพรรครักยุติธรรม
สระแก้ว
ศรัทธารักยุติธรรม
สมุทรสงคราม
รวมพลังสร้างความยุติธรรม
สุพรรณบุรี
เยาวชนพลยุติ ธรรม เรียนรู้ตามรอยพระ ฉะเชิงเทรา
ยุคลบาท เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
มหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ)
ระดับช่วงชั้นที่ 4
1. โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา
2. โรงเรียนวิสุทธรังษี
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวินทวงศ์
4. โรงเรียนปากเกร็ด
5. โรงเรียนพรหมานุสรณ์
6. โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
7. โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”
8. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
9. โรงเรียนสายปัญญารังสิต

ชื่อโครงการ
โครงการโรงเรียนยุติธรรมสมานฉันท์
วิสุทธรังษีรวมพลยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรม

จังหวัด
กรุงเทพฯ
กาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา

เยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ
พรหมานุสรณ์พลยุติธรรม 51
เยาวชนพลยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรมเทิดไท้ ๘๐ ปี องค์
ราชัน
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจยุติธรรม
กฎหมายเบื้องต้นเยาวชนควรรู้

นนทบุรี
เพชรบุรี
สระบุรี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี

2) ภาคเหนือ
กําหนดการประชุมชี้แจงอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนํา และมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชน
พลยุติธรรม ระยะที่ 5 ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยมีรองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
และคณะ เป็น ผู้รับ ผิด ชอบโครงการ ฯ จัด การประชุม ในวันพฤหัส บดีที่ 14 สิงหาคม 2551ระหว่า งเวลา
08.30 – 15.00 น. ณ ห้องทองกวาว สํานักบริการวิชาการ (uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสนี้ โครงการ ฯ ได้รับเกียรติจาก นางบุษกร อรรถโกมล ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รองประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
และกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 2 ได้รับเกียรติ
จาก นางสาวดวงหทัย แนวพนิ ช ผู้แทนจากสํา นัก งานกิจ การยุ ติธ รรม กระทรวงยุติ ธ รรม เป็ น ผู้ มอบทุ น
สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาในระดับช่วงชั้นที่ 3 และได้รับเกียรติจาก นายอภิชาติ รัตนยรรยง
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่
สถานศึ กษาในระดั บ ช่ ว งชั้ น ที่ 4 โดยมี พั น ตํ า รวจโทสนธยา รัต นธารส พนั ก งานสอบสวนคดี พิเ ศษ 8ว
กรมสอบสวนคดีพิเ ศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรม
สําหรับเด็กและเยาวชน
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม รับหนังสือกฎหมาย
คู่มือการจัดกิจกรรมโครงการ ฯ และ CD การดําเนินกิจกรรมของโครงการ ฯ

นางบุษกร อรรถโกมล ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเด็กนักเรียนจํานวนมากจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือให้
ความสนใจเข้าร่วมประชุม และรับฟังการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งซักถาม
ข้อสงสัยจากวิทยากร
ผลการประชุมครั้งนี้ พบว่า โครงการ ฯ ได้รับความร่วมมือจาก นายสมชาย กําแพงทิพย์ ผู้แทนจาก
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดลําปาง ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม
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ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนทั้ง 25 แห่งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
โดยจะเห็นได้จากการเดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้นจํานวน 450 คน รายชื่อ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุม มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.3 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2
2. โรงเรียนศูนย์รวมบ้าน กอ
สะเลียม
3. โรงเรียนบ้านโป่งพระบาท
4. โรงเรียนอนุบาลหนองบัว
(เทพวิทยาคม)
5. โรงเรียนบ้านวังกวาง
6. โรงเรียนวัดสนามไชย
7. โรงเรียนบ้านหนองจั่ว
8. โรงเรียนเชียงแสน อาคาเดมี
ระดับช่วงชั้นที่ 3
1. โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ
2. โรงเรียนบ้านหนองตอง
3. โรงเรียนบ้านป่ายาง
4. โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
5. โรงเรียนวิชชานารี
6. โรงเรียนแม่พริกวิทยา
7. โรงเรียนไชยปราการ
8. โรงเรียนพญาลอวิทยาคม

ชื่อโครงการ
รู้ทันกฎหมายด้วย IT
เยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
คุณธรรมนําความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
น้ําเงินขาวรวมพลังความยุติธรรม
อนุบาลหนองบัวฯ หัวใจยุติธรรม

จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงใหม่

รวมพลังนักเรียนไทยหัวใจยุติธรรม
กฎหมายน่ารู้ นําสู่สมานฉันท์
เครือข่ายยุติธรรมสร้างความสมานฉันท์ใน
ชุมชน
ยุทธการสร้างรัก
ชื่อโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม 2551
ยุติธรรมชุมชนสู่เยาวชนโรงเรียนบ้านหนองตอง
เยาวชนพลยุติธรรมนําสันติสุขสู่เหนือสุดสยาม
เยาวชนพลยุติธรรม 2551
เยาวชนพลยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรม 2551
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
โครงการพญาลอยุติธรรม

แพร่
พิษณุโลก
พิจิตร

เชียงราย
นครสวรรค์

เชียงราย
จังหวัด
กําแพงเพชร
เชียงใหม่
เชียงราย
ลําพูน
ลําปาง
ลําปาง
เชียงใหม่
พะเยา
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ตารางที่ 2.3 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (ต่อ)
ระดับช่วงชั้นที่ 4
1. โรงเรียนรังษีวิทยา
2. โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

ชื่อโครงการ
อนาคตไทยหัวใจสีขาว
วิไลเกียรติฯ รวมพลเยาวชนรักความยุติธรรม

จังหวัด
เชียงใหม่
แพร่

3. โรงเรียนนารีรัตน์
4. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

รวมพลคนหัวใจยุติธรรม
เด็กดีทําได้ ถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวของปวงชน
ชาวไทย
เยาวชนพลยุติธรรม ส่วนบุญฯ 51
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นําความรู้
สู่
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
เยาวชนรวมเผ่าไทย ใส่ใจยุติธรรม ตามรอย
พระยุคลบาท
เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนกําแพงเพชรพิทยา
คมทําความดีถวายในหลวง
บานบุรีสร้างคนดีสู่สังคม

แพร่
ลําปาง

5. โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
6. โรงเรียนประชาราชวิทยา
7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
8. โรงเรียนกําแพงเพชร
พิทยาคม
9. โรงเรียนสามเงาวิทยาคม

ลําพูน
ลําปาง
เชียงใหม่
กําแพงเพชร
ตาก

3) ภาคใต้
กํ า หนดการประชุ ม ชี้ แ จงและมอบทุ น สนั บ สนุ น โครงการเยาวชนพลยุ ติ ธ รรม 2551 โดยมี
รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบ จัดการประชุม ฯ
ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องการะเกด เอ ชั้น 3 โรงแรมกรีนเวิลด์
พาเลซ สงขลา จังหวัดสงขลา ในการประชุมครั้งนี้ โครงการ ฯ ได้รับเกียรติจาก นายสัณฐาน รัตนะ รองประธาน
กรรมการบริ ห ารสํ า นั ก งานยุ ติ ธ รรมจั ง หวั ด สงขลาเป็ น ประธานในพิ ธี ดั ง แสดงรายละเอี ย ดขั้ น ตอนการ
ดําเนินงานประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ดังนี้
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โครงการ ฯ ได้รับเกียรติจากนายสัณฐาน รัตนะ รองประธานกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบทุนสนับสนุนแก่สถานศึกษา

นางสาวกิตติพร วงษ์บุญ อัยการผู้ชว่ ยสํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา บรรยายความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน

นายสมศักดิ์ เกิดกลิ่นหอม เลขานุการคณะกรรมการบริหารสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในการประชุมชี้แจง ฯ

10

รองศาสตราจารย์ พันตํารวจเอก หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา กล่าวรายงาน เปิดการประชุม
ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ ฯ และหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดกิจกรรม

ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์ อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นพิธีกรดําเนินการประชุม

บรรยากาศการประชุมของเด็กนักเรียนจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้
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ผลการประชุม พบว่า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา สํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา และสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
นักเรียนเข้าร่วมประชุม จํานวน 430 คน ซึ่งทุกแห่งได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน รายชื่อสถานศึกษาที่
เข้าร่วมประชุมและรับมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม มีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.4 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเขตพื้นที่ภาคใต้
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนบ้านมะรือโบตก
2. โรงเรียนอนุบาลสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี
3. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
4. โรงเรียนอนุบาลยะลา
5. โรงเรียนวัดประเจียก
6. โรงเรียนบ้านศาลาน้ํา
7. โรงเรียนวัดทะเลปัง
8. โรงเรียนบ้านมาลา
ระดับช่วงชั้นที่ 3
1. โรงเรียนวัดสามัคยาราม
2. โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
3. โรงเรียนธีรวิทยา

ชื่อโครงการ
ยุวชนพลยุติธรรมนําสันติ
ศรีตรังร่วมพลังพิทักษ์คุณธรรม

จังหวัด
นราธิวาส
ปัตตานี

เยาวชนพลยุติธรรม
ยุทธวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณค่า
ลักษณะที่นําไปสู่ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อ
กันของโรงเรียนอนุบาลยะลา
เยาวชนพลยุติธรรม เรียนรู้ตามรอย
พระยุคลบาท
พลังเยาวชนหัวใจยุติธรรม
เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียน
บ้านมาลา
ชื่อโครงการ
เยาวชนสามัค รักความยุติธรรม
ตามรอยพระยุคลบาท
ยุติธรรมนําใจ เสริมสร้างสมานฉันท์
เยาวชนปลูกจิตสํานึกด้านความยุติธรรมและ
สมานฉันท์

ภูเก็ต
ยะลา
สงขลา
พัทลุง
นครศรีธรรมราช
ยะลา
จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
ยะลา
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
ระดับช่วงชั้นที่ 3
4. โรงเรียนรัษฎา
5. โรงเรียนบ้านราโมง
6. โรงเรียนกาบังพิทยาคม
7. โรงเรียนบ้านบางม่วง
8. โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด
ระดับช่วงชั้นที่ 4
1. โรงเรียนตันหยงมัส
2. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
3. โรงเรียนส่องแสงพณิชยการ
4. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
5. โรงเรียนบันนังสตาวิทยา
6. โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
7. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
8. โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
9. โรงเรียนวรนารีเฉลิม

ชื่อโครงการ
ความยุติธรรมและสมานฉันท์คือหัวใจ
รัษฎา
คุณธรรมนําความรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง
เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนกาบัง
วิทยาคม
บ้านบางม่วง รวมใจ รักความยุติธรรม
ความยุติธรรมนําสู่การเรียนรู้
ชื่อโครงการ
เยาวชนคนดี รักศักดิ์ศรี ประพฤติดี
เป็นแบบอย่าง
ยุวชนคนรักยุติธรรม
รวมพลคนหัวใจยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนบันนังสตา
วิทยา
ประชาสดใส เข้าใจกฎหมาย
เยาวชนสัมพันธ์สร้างสรรค์ยุติธรรมตาม
รอยพระยุคลบาท
เยาวชนพลยุติธรรมโรงเรียนควนเกย
สุทธิวิทยา
เยาวชนพลยุติธรรม รู้กฎหมาย
รักสมานฉันท์ สรรค์สร้างความยุติธรรม

จังหวัด
ตรัง
ยะลา
ยะลา
พังงา
พัทลุง
จังหวัด
นราธิวาส
สงขลา
สงขลา
สุราษฎร์ธานี
ยะลา
กระบี่
สงขลา
นครศรีธรรมราช
สงขลา

4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การประชุมชี้แจงและมอบทุนสนับสนุนโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร และคณะ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ได้แบ่งการประชุมชี้แจง ฯ
เป็น 2 วัน คือ วันศุกร์ที่ 22 และวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่
ขนาดใหญ่กว่าภาคอื่นๆ ทําให้การเดิน ทางของสถานศึกษาที่เ ข้าร่วมโครงการ ฯ ค่อนข้างลําบากเนื่องจาก
ระยะทางห่างไกลกันมาก คณะที่ปรึกษาโครงการ ฯ จึงจัดแบ่งการจัดประชุมชี้แจงโครงการ ฯ และมอบทุน
สนับสนุนออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
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1. กํ า หนดการประชุ ม ชี้ แ จงและมอบทุ น สนั บ สนุ น โครงการเยาวชนพลยุ ติ ธ รรม วั น ศุ ก ร์ ที่
22 สิ ง หาคม 2551 ระหว่ า งเวลา 08.00 – 14.30 น. ณ หอประชุ ม อํ า เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด
อุบลราชธานี (ติดหอประชุมราชธานี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)
ในการประชุมชี้แจงครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร กล่าวรายงานการประชุม และ
บรรยายถึงความเป็นมาของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม และหลักเกณฑ์ในการตัดสิน
การประกวดกิจกรรมโครงการ ฯ และโครงการ ฯ ได้รับเกียรติจาก นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อํานวยการ
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
โดยผูด้ ําเนินรายการในการประชุมครั้งนี้ คือ พันตํารวจโท วรธัช วิชชุวานิชย์ อาจารย์ประจําโรงเรียนนายร้อย ตํารวจ
วิทยากรรับเชิญที่ทําหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นและกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน
คือ พันตํารวจเอกเกีย รติศักดิ์ กอมณี อาจารย์ประจําสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร
ชี้แจงความเป็นมาของโครงการเยาวชนพลยุติธรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม
และหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดกิจกรรมโครงการ ฯ
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นางณัฏฐกานต์ เหมัษฐิติ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบทุนสนับสนุนกิจกรรม

สื่อมวลชนท้องถิ่นให้ความสนใจถ่ายทําข่าวการจัดกิจกรรมของโครงการฯ โดยสํานักข่าว RTV เคเบิ้ลทีวีของ
จังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร และนักเรียนโรงเรียนหนองขอน
วิทยา โรงเรียนต้นแบบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดกิจกรรม
สรุป จากการประชุมชี้แจงครั้งนี้ พบว่า มีสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง และมีสื่อมวลชน
ให้ความสนใจและได้ขอสัมภาษณ์คณะผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ และนักเรียนแกนนํา เพื่อนํารูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมในโครงการ ฯ ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม
2551 มีดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.5 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง
2. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
3. โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
4. โรงเรียนบ้านหนองช้าง

2. โรงเรียนบ้านระเวียง
3. โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
4. โรงเรียนหนองขอนวิทยา
5. โรงเรียนบ้านโพนทอง

ชือ่ โครงการ
พลพรรคหัวใจยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรม
เยาวชนพลยุติธรรม
รวมใจรวมพลังเยาวชน
พลยุติธรรม
ชือ่ โครงการ
นักเรียนชําแจงแมง หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่น
ธรรมาภิบาล
เด็กดีมีใจยุติธรรม
เยาวชนรุ่นใหม่รวมใจป้องกันภัยให้สังคม
เด็กดีมีใจยุตธิ รรม
เยาวชนพลยุติธรรม

สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อํานาจเจริญ

ระดับช่วงชั้นที่ 4
1. โรงเรียนชํานิพิทยาคม
2. โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์
3. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

ชื่อโครงการ
ยุติธรรมนําสันติให้ชํานิพิทยาคม
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ความยุติธรรม
ค่ายเยาวชนพลยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

จังหวัด
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี

ระดับช่วงชั้นที่ 3
1. โรงเรียนบ้านชําแจงแมง

จังหวัด
มุกดาหาร
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
จังหวัด
ศรีสะเกษ

2. กํ า หนดการประชุ ม ชี้ แ จงและมอบทุ น สนั บ สนุ น โครงการเยาวชนพลยุ ติ ธ รรม ครั้ ง ที่ 2
ในวั น จั น ทร์ ที่ 25 สิ ง หาคม 2551 ระหว่ า งเวลา 08.00 – 14.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม เอนกประสงค์
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 4 จังหวัดขอนแก่น
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร กล่าวรายงานการประชุม และบรรยายความเป็นมาของ
โครงการเยาวชนพลยุติธรรม รูปแบบการจัดกิจกรรม และหลักเกณฑ์ในการตัดสินการประกวดกิจกรรมใน
โครงการ ฯ ในการประชุมครั้งนี้ โครงการ ฯ ได้รับเกียรติจาก นายทวีรัตน์ นาคเนียม ประธานกรรมการบริหาร
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ สําหรับผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นายชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์
ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม
แก่ส ถานศึกษา และพันตํา รวจโทวรธัช วิชชุว านิช ย์ อาจารย์ป ระจํา โรงเรีย น นายร้อยตํา รวจ เป็น พิธีกร
ดําเนินการประชุม
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นายทวีรัตน์ นาคเนียม ประธานกรรมการบริหารยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
และมอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฯ

นายชาญศักดิ์ จริยวิทยานนท์ ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4
จังหวัดขอนแก่น มอบทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่สถานศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ
ผลการดําเนินงานครั้งนี้ ประสบความสําเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรมที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการประสานงานและเข้าร่ว มประชุม ผู้บริห ารสถานศึกษา ครูและ
นักเรียนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รายชื่อสถานศึกษาที่
เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 มีดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.6 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระดับช่วงชั้นที่ 2
1. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
2. โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
3. โรงเรียนปอแดงวิทยา
4. โรงเรียนบ้านโนนเหม่า
ระดับช่วงชั้นที่ 3
1. โรงเรียนอนุกูลนารี
2. โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา
3. โรงเรียนบ้านขามพิทยาคาร
4. โรงเรียนอดุลวิหารกิจ
(คุรุราษฏร์วิทยา)
ระดับช่วงชั้นที่ 4
1. โรงเรียนสหัสขันธ์
2. โรงเรียนชุมแพศึกษา
3. โรงเรียนเชียงคาน
4. โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี
5. โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร

ชื่อโครงการ
พลพรรคหัวใจยุติธรรม
เด็กดีวิถีพุทธ น้ําใจยุติธรรม
ยุติธรรมชน คนปอแดงนาดี
ยุติธรรมนําไทย ร่วมใจ สมานฉันท์
ชื่อโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม
รวมใจใฝ่คุณธรรม
วัยใสใจยุติธรรม
เยาวชนอดุลหัวใจพิทักษ์รักยุติธรรม

จังหวัด
ขอนแก่น
เลย
กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ
จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
หนองบัวลําภู
ร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ
รวมพลคนยุติธรรม
เยาวชนชุมแพศึกษารักความยุติธรรม
เยาวชนนําความรู้คู่คุณธรรม
ยุติธรรมนําใจ ใฝ่ความสามัคคี
เยาวชนสมานฉันท์ร่วมสรรค์สร้างคุณธรรม

จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
เลย
สกลนคร
หนองบัวลําภู

-------------------------------------------

