โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย
แผนดําเนินงานตลอดโครงการ
การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ คือ
ระยะที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การดํา เนิน งาน และการจัด ทํา คู่มือโครงการฯ มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ คือ www.powerjustice.com
และเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และประสานไปยังสํานักงานการกีฬาและนันทนาการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานกิจการยุติธรรม เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการส่งวิทยากรเข้าร่วมเป็น
ผู้ฝึกอบรมแก่เด็กและเยาวชน
) จัดทําคู่มือการดําเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม จํานวน ๒,๐๐๐ เล่ม
) จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงรายละเอี ย ดแนวทางการดํ า เนิ น งานแก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะทําหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประจําจังหวัดที่เป็นพื้นที่ดําเนินการ
ระยะที่ ๒ การอบรมเครือข่ายแกนนําโรงเรียน (Train the Trainer)
ช่วงที่ ๑ การอบรมเครือข่ายแกนนําโรงเรียน
๑) จัดประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฯ และมอบทุนสนับสนุนการจัด
กิจกรรมให้แก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ โรงเรียนละ ๗๐,๐๐๐ บาท และมอบคู่มือโครงการฯ แผ่น CD การ
ดําเนินโครงการฯ
๒) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและการดําเนินกิจกรรมโครงการ ลงพื้นที่เพื่ออบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนแกนนํา และครู เป็นระยะเวลา ๒ วันกับอีก ๑ คืน โดยจัดที่กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่
อุบลราชธานี นครราชสีมา และสงขลา โดยเน้นให้แกนนําสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม สื่อ และประสบการณ์
ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะทางกายและจิตใจ การพัฒนาทักษะชีวิต
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย การสร้างจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องการสร้างความสามัคคี การสร้างความสมานฉันท์
และการป้องกันการกระทําผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
๓) การประเมินผลการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรของนักเรียนและครูแกนนํา เมื่อสิ้นสุดการ
อบรมเครือข่ายเด็กและเยาวชน คณะที่ปรึกษาได้กําหนดแบบทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ
และแบบทดสอบความเป็นผู้ชํานาญของวิทยากรมืออาชีพ เพื่อใช้ในการประเมินนักเรียนแกนนํา และครู เพื่อ
รับรองว่าเป็นเครือข่ายที่มีความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สถานศึกษาอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลักษณะการอบรม (Train the Trainer) ของโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมีรูปแบบดังนี้
ผู้ทรงคุณวุฒิ
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แผนภูมิที่ ๒ การขยายผลเครือข่ายแกนนําโรงเรียน
จากแผนภูมิดังกล่าว อธิบายได้ว่าการอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นวิทยากรรุ่นเยาว์ และอบรมครู
เพื่อเป็นวิทยากรผู้มีประสิทธิภาพ (Train the Trainer) จะเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนพลยุติธรรมได้อย่าง
กว้างขวางและยั่งยืน เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ สร้างเครือข่ายให้ได้อย่างน้อย ๒ แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง
๒ แห่งสามารถสร้างเครือข่ายของตนเองออกไปเรื่อยๆ ในลักษณะลูกโซ่
ช่วงที่ ๒ นักเรียนและครูแกนนําถ่ายทอดกิจกรรมไปยังโรงเรียนต่างๆ อย่างน้อย
สถานศึกษาละ ๒ แห่ง
๑. นักเรียนแกนนํา และครู จะต้องเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม (Train the Trainer) ไปยังสถานศึกษาอย่างน้อย ๒ แห่ง ได้นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนละ ๒๐ คน
เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วจะต้องมีการประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน จากนั้นต้องรายงาน
ความก้าวหน้าให้กับทางที่ปรึกษาโครงการทราบอย่างเป็นระยะๆ
๒. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจะต้องดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนด้วย เพื่อให้เด็กและ
เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาได้
ช่วงที่ ๓ การนิเทศกิจกรรม
การนิเทศกิจกรรม โดยคณะกรรมการประจําภูมิภาคจะทําการนิเทศผลการดําเนิน
กิจกรรมของโรงเรียน พร้อมทั้งให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ในการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน คณะที่ปรึกษาได้กําหนดเครื่องมือ
ในการประเมินออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยใช้แบบสอบถาม
ศึกษาว่าหลังจากที่นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ แล้ว นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับความยุติธรรมและ

การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้หรือไม่ และสํารวจความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และ
ผู้ปกครองของนักเรียนแกนนําที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อการจัดกิจกรรมโครงการฯ
ส่วนที่ ๒ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อสัมภาษณ์ เชิงลึกนักเรียน
แกนนํา ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง เกี่ยวกับ ๑) ความคาดหวังต่อโครงการเยาวชนพลยุติธรรมก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม ๒) สิ่งที่ได้เรียนรู้/ ได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนกระทั่ง
สิ้นสุดโครงการ ๓) การดําเนินกิจกรรมภายในโครงการ และภายหลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรม ๔) ปัจจัยที่ทําให้
การจัดกิจกรรมในโครงการเยาวชนพลยุติธรรมประสบความสําเร็จ ๕) ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม
โครงการ ๖) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
ในระยะต่อไป
ส่วนที่ ๓ เป็นการจัดสัมมนาและวิพากษ์ เพื่อประเมินผลรูปแบบของการจัดกิจกรรม
โครงการ ฯ ที่ผ่านมา และร่วมกันกําหนดรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินงานโครงการฯ ในระยะต่อไป
ระยะที่ ๓ การจัดมหกรรมทางวิชาการ และการขยายผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน
การเข้าค่ายกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเข้าค่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนและครูในแต่ละโรงเรียนได้ทําความ
รู้จักคุ้นเคยกัน ซึ่งจะทําให้เกิดความรัก ความสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีในการจัดกิจกรรมโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรมระหว่างโรงเรียน รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างสุข
ภาวะที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการด้วยการออกกําลังกาย กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Sharing)
โดยให้นักเรียนแกนนําเล่าเรื่องที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม (Story telling) เพื่อให้ทราบรูปแบบ
การดําเนินกิจกรรม ผลที่ได้รับจากการดําเนินกิจกรรม และปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรมให้กับ
โรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายสามารถนําไปเป็นวิธีปฏิบัติในการดําเนินกิจกรรมที่ดี (Best Practice) ต่อไป
ได้ หลังจากการดําเนินกิจกรรมครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาโครงการจะทําการถอดบทเรียนจากการเล่าเรื่องของ
นักเรียนแต่ละโรงเรียน เพื่อจัดทําเป็นคู่มือการจัดกิจกรรมดีเด่น (Best Practice) โครงการเยาวชนพลยุติธรรม
การจัดมหกรรมทางวิชาการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมหกรรมทางวิชาการในแต่ละภูมิภาค เป็นเวลา ๑ วัน หลังจาก
วันที่เข้าค่ายกิจกรรม เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้นําเสนอและแสดงออกอย่างถูกต้อง การจัดมหกรรม
ทางวิชาการ มีรูปแบบการจัด ๒ ประเภท คือ ๑) การนําเสนอกิจกรรมบนเวที และ ๒) นําเสนอกิจกรรมการ
จัดบอร์ดนิทรรศการระดับภาค เมื่อสิ้นสุดการนําเสนอกิจกรรมแล้ว คณะกรรมการโครงการฯ จะมอบเกียรติบัตร
ให้แก่นักเรียนทุกโรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการ ในการจัดมหกรรมทางวิชาการดังกล่าว คณะที่ปรึกษาได้กําหนด
สถานที่ในการจัดงานไว้ ดังนี้
๑) ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกตํารวจกลาง จังหวัดนครปฐม
๒) ภาคใต้ ณ หอประชุม๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
๓) ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเลวีนิติ มหาวิทยาลัยพายัพ
๔) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

ในการจั ด งานมหกรรมทางวิ ช าการครั้ ง นี้ เ ป็ น การสร้ า งนั ก เรี ย นแกนนํ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมี
ความสามารถในการดําเนินกิจกรรมทั้ง ๓ ด้านตามวัตถุประสงค์ สามารถดําเนินกิจกรรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์
มีผลลัพธ์ ผลผลิตและมีกิจกรรมที่ดีเลิศสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
และขยายผลการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน (Sustainable Learning) ในระยะต่อไป
การขยายผลการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Learning) โครงการฯ ได้กําหนดแนวทางในการขยายผลเพื่อความยั่งยืนไว้ดังนี้
๑) โครงการฯ ได้จัดทําคู่มือการจัดกิจกรรมดีเด่น (Best Practice) จากการถอด
บทเรียนของสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมระดับภาค โดยคู่มือดังกล่าวสามารถนําไปใช้กับสถานศึกษาต่างๆ ได้
ทั่วประเทศ
๒) สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีกิจกรรมดีเด่น (Best Practice)
อย่างน้อยสถานศึกษาละ ๑ กิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีลักษณะเชิงปฏิบัติการ สามารถนําไปใช้ได้
กับโรงเรียนอื่นๆ
๓) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจํ า จั ง หวั ด และประจํ า ภาคเพื่ อ ทํ า การนิ เ ทศและ
ประเมิน ผลการดํา เนิน กิจ กรรมของสถานศึก ษาต่า งๆ เป็น ระยะ ๆ โดยจะต้อ งรายงานความก้ า วหน้า ให้
สํานักงานโครงการฯ ทราบ
๔) สถานศึก ษาจะต้ อ งนํ า เสนอกิจ กรรมสู่ ส าธารณชนอย่ า งสม่ํ า เสมอ โดยจัดให้
สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้โรงเรียนอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ศึกษาดูงานและรูปแบบการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ ๔ การจัดสัมมนานําเสนอผลการดําเนินงาน และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการ ฯ และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมของโครงการอย่าง
ยั่งยืนต่อไป
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