โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นําสู่ปฏิบัติ
กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการ
กรอบแนวคิดในการดําเนินโครงการครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้หลักการวางแผนงานคุณภาพด้วยระเบียบ
วิธี PDCA เป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
P = Plan คือ การวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กําหนดขึ้น
D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไร
เกิดขึ้น จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการ
ปฏิบัติตามแผนที่ได้ผลสําเร็จ เพื่อนําไปใช้ในการทํางานครั้งต่อไป เมื่อได้แผนงาน (P) นําไปปฏิบัติ (D) ระหว่าง
ปฏิบัติก็ดําเนินการตรวจสอบ (C) พบปัญหาก็ทําการแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุง
ก็เริ่มจากการ
วางแผนก่อนวนไปเรื่อยๆ จึงเรียกวงจร PDCA

Action

Plan
คือ การสํารวจสภาพปัญหาภายใน
และบริบทของโรงเรียนและชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู่เพื่อนํามาวางแผนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา

คือ การปฏิบัติการแก้ไขถ้าไม่ได้ตาม
เป้าหมาย นําเข้าสู่วงจร PDCA ถ้า
ทําได้ตามเป้าหมาย ก็ตั้งเป็น
มาตรฐานต่อไป

Check
คือ การตรวจสอบผลที่ได้รับจาก
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

Action Plan
Check Do

Do
คือ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้

2

ดังแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
Plan คือ การสํารวจสภาพปัญหาภายในและบริบทของโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อ
นํามาวางแผนในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการ
เสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต 2) ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง 3) ด้านการเสริมพลังสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 4) ด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์ โดยการกําหนด
วัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กําหนดขั้นตอนวิธีการ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นทั้งในด้าน
บุคคล เครื่องมือ งบประมาณ เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชมรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมหรือสภา
นักเรียนในการนํา นวัต กรรมเยาวชนพลยุติธ รรรมที่เ กิดจากผลงาน ความคิดสร้า งสรรค์และศักยภาพของ
นักเรียนในโรงเรียนต้นแบบไปใช้ในการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทของโรงเรียนและชุมชน
Do คือ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ ดังนี้
1. การสร้ า งความเข้า ใจและเสริ ม ความเข้ ม แข็ง ให้ กั บ นัก เรี ย นและครู ใ นโรงเรี ย น โดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) และนํานักเรียนศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง ด้าน
การเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์
ในการเสริมพลังครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นําแนวคิดจุดมุ่งหมายสิ่งแวดล้อมเป็น
ตัวกําหนดการเสริมสร้างพลัง
ความเข้มแข็งให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่น ดังนี้
Awaness
Knowleage

1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2. การนํานักเรียนศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Attitude

Participatory

1. การสํารวจบริบทโรงเรียนและชุมชน
2. การดําเนินกิจกรรม (Best Practice) เพื่อส่งเสริม ป้องกัน
บริบททั้ง 4 ด้าน
3. การนําเสนอผลงานในงานมหกรรมทางวิชาการ

Evaluation

การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกต และการจดบันทึก

Skill

แผนภูมิที่ 1 การสร้างความเข้าใจและเสริมความเข้มแข็งให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียน
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2. การสร้างตัวชี้วัดการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนําในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
ตัวชี้วัดการคัดเลือกนักเรียน
1) ตัวชี้วัดที่ 1 นักเรียนมีสุขภาพกายและจิตดี
2) ตัวชี้วัดที่ 2 นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร ได้แก่ การเสริมพลังสร้าง
สุขภาพกายและจิต การสร้างความเป็นพลเมือง การสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การ
สร้างความสมานฉันท์ การสร้างภาวะผู้นํา และการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนํา
3) ตัวชี้วัดที่ 3 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้
4) ตัวชี้วดั ที่ 4 นักเรียนมีทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขบริบททั้ง 4 ด้าน
5) ตัวชี้วัดที่ 5 นักเรียนมีจิตสาธารณะในการดําเนินกิจกรรม
3. สร้างนวัตกรรมเยาวชนพลยุติธรรรมที่เกิดจากผลงาน ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพของ
นักเรียนแกนนํา เพื่อนําไปใช้ในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบทโรงเรียนและชุมชนใน 4 ด้าน การต่อยอด
นวัตกรรมในโครงการ คือ การนํากิจกรรมของโรงเรียนต้นแบบที่มีอยู่เดิมมาทําการประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เป็นกิจกรรมดีเลิศเพื่อส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขบริบททั้ง 4 ด้าน
4. การพัฒนาศักยภาพของชมรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมหรือสภานักเรียนให้มีความเข้มแข็ง
และเป็น ตัวหลักในการดํา เนิน กิจ กรรมโครงการ โดยให้นักเรีย นแกนนําเป็น วิทยากรถ่า ยทอดความรู้ ไปยัง
นักเรียนภายในโรงเรียน ผู้ปกครองและคนในชุมชนโดยนักเรียนต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) นักเรียนสามารถทํางานร่วมกันเป็นทีม มีความสามัคคีและเรียนรู้งานร่วมกันภายในกลุ่ม
และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2) นักเรียนมีปฏิภาณไหวพริบ คือสามารถรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็ว สมบูรณ์ คิดวิเคราะห์ และ
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้อง
3) นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อภารกิจที่มอบหมายสําเร็จ มีความตรงเวลาและอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
4) นักเรียนมีภาวะผู้นํา คือ มีความเสียสละ สามารถรักษาเวลาในการปฏิบัติงานต่างๆ ได้ ดีเยี่ยม
มีวินัยและมีความอดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ
5) นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบริบททั้ง 4 ของโรงเรียนและชุมชน คือ ด้านการเสริมพลังสร้าง
สุขภาพกายและจิต ด้านการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง ด้านการเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม และด้านการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์
6) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารหรือพูดโน้มน้าวจิตใจบุคคลอื่นในการที่มีความ
พยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ และการกระทําของบุคคลอื่นๆในวัยเดียวกันด้วยกลวิธีที่เหมาะสม โดย
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการชี้นําจิตใจ การเลือกและการยอมรับของผู้ฟัง
7) นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ่ โรงเรียนและชุมชน
8) นักเรียนสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับฟังคําวิจารณ์ของผู้อื่นได้
9) นักเรียนมีความสามารถในการสั่งงาน รับงาน หรือสามารถเป็นผู้ทั้งผู้นํา และผู้ตาม
10) นักเรีย นสามารถแก้ ไขปัญ หาเฉพาะหน้าได้อย่างชาญฉลาดและสามารถวางแผนการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. การสร้างให้โรงเรียนต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และทําให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง
ในการดําเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุตธิ รรมมากขึ้น
6. การจัดมหกรรมเยาวชนพลยุติธรรมระดับภาคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการในแต่ละโรงเรียนและแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ
Check คือ การตรวจสอบผลที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ โดยการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและวัดผลความสําเร็จว่าเป็นไปตามตัวชี้วัด
หรือไม่ โดยจะมีการวัดผลตลอดระยะการดําเนินงาน
Action คือ การปฏิบัติการแก้ไขถ้าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ โดยนําเข้าสู่วงจร PDCA
หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนที่ได้ผลสําเร็จ เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการครั้งต่อไป
จากกรอบแนวคิดดังกล่าวคณะผู้วิจัยได้อธิบายโดยภาพรวม ดังนี้
ระยะที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในขั้นตอนดังกล่าวนี้ คณะผู้ดําเนินกิจกรรม
จะดําเนินกิจกรรมหลัก ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดรับสมัครโรงเรียนที่เปิดการสอนระดับช่วงชั้นที่ 3-4 เข้าร่วม
โครงการ ฯ โดยโครงการเยาวชนพลยุติธรรมมีเว็บไซต์ประจําโครงการ คือ www.powerjustice.com เพื่อประกาศ
รับ สมัค รโรงเรี ย นทั่ ว ประเทศเข้ า ร่ว มโครงการ และจะทํ า การประชาสั มพั น ธ์ผ่ า นจดหมายราชการไปยั ง
หน่วยงานและโรงเรีย นต่า ง ๆ ที่เคยดํา เนิน กิจกรรมร่วมกับโครงการเยาวชนพลยุติธ รรม เพื่อกระจายข่า ว
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโรงเรียนต่างๆ ให้มากที่สุด โดยไม่จํากัดว่าโรงเรียนจะอยู่ในสังกัดของหน่วยงานใด
2. พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจํานวน 40 แห่ง เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นภูมิภาคละ 10 แห่ง ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนที่มี
ความพร้อมและมีศักยภาพในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมดีเด่น การสนับสนุน
จากผู้บริหาร และพิจารณาถึงความสามารถด้านสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน เกณฑ์ในการคัดเลือก
โรงเรียน โครงการฯ ได้กําหนดเกณฑ์ดังนี้
เกณฑ์ที่ 1 โรงเรียนส่งแผนการดําเนินโครงการที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ข้อเสนอโครงการ) ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เกณฑ์ที่ 2 ผูบ้ ริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมเป็น
อย่างดี
เกณฑ์ที่ 3 ครูและนักเรีย นแกนนํา มีความพร้อมและมีความรู้ในการดําเนิน กิจ กรรมโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรม ฯ
เกณฑ์ที่ 4 โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมทีด่ ีเลิศ(Best Practice) ในการนําไปใช้แก้ปัญหาเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งดังนี้ 1)ปัญหาอาชญากรรม 2)ปัญหาด้านสุขภาพ 3)ปัญหาด้านการไม่เคารพกฎหมายหรือปัญหาด้านการ
ละเมิดสิทธิ์ และ 4) ปัญหาความขัดแย้งในสังคม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการประจําภูมิภาค เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและให้ความรู้ในการดําเนิน
กิจกรรม ในการแต่งตัง้ ดังกล่าว คณะกรรมการประจําภูมิภาค จะมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นเครือข่าย
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โครงการเยาวชนพลยุติธรรมตั้งแต่ระยะที่ 1 จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ สํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
ยุติธรรมจังหวัด สํา นักงานบังคับคดี ศาล สํานักงานอัยการ สํานักงานคุมประพฤติ ศูนย์ยุติธรรมจังหวัด
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานีตํารวจ มหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. จัดทําคู่มือการดําเนินกิจกรรม ในการจัดทําคู่มือการดําเนินกิจกรรมจะทําขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียน
ครู และเครือข่ายชุมชนได้นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมตลอดโครงการ ซึ่งในคู่มือจะประกอบไป
ด้วย ขั้นตอน วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม สิ่งที่โรงเรียนและเครือข่ายชุมชนจะต้อง
ดําเนินการและจัดส่งเอกสาร รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี และหลักสูตรการให้ความรู้ต่างๆ พร้อมทั้ง
CD การดําเนินงานตามโครงการ
5. มอบทุน สนับสนุน การดํา เนินกิจกรรมตามโครงการให้กับโรงเรียนทั้ง 40 แห่ง โรงเรีย นๆ ละ
100,000 บาท โดยแบ่งการเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนออกเป็น 3 งวด
6. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนําในโรงเรียนทั้ง 40 แห่ง โดยโรงเรียนทั้ง
40 แห่ง จะต้องส่งนักเรียนแกนนําโรงเรีย นละ 20 คน ครูแกนนํา โรงเรีย นละ 2 คน เข้า ร่ว มฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเป็นเวลา 2 วัน 1 คืน หลักสูตรการฝึกอบรม 6 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรการเสริมพลังสร้างสุขภาพกายและจิต
2) หลักสูตรการเสริมพลังสร้างความเป็นพลเมือง
3) หลักสูตรการเสริมพลังสร้างความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรม
4) หลักสูตรการเสริมพลังสร้างความสมานฉันท์
5) หลักสูตรภาวะผู้นํา
6) หลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนํา
7. โรงเรียนสํารวจข้อมูลบริบทของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะได้รับแบบสํารวจจาก
โครงการเพื่อทําการสํารวจข้อมูลด้วยตัวนักเรียนเอง และชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและ
อํานวยความสะดวก การสํารวจข้อมูลบริบทชุมชนกําหนดประเด็นหลัก ดังนี้
1) สํารวจบริบทด้านสุขภาพกายและจิต โดยให้นักเรียนแกนนําสํารวจสุขภาพของนักเรียนใน
โรงเรียนและถ้านักเรียนมีความสามารถเพียงพอก็ให้ลงสํารวจชุมชนด้วยว่ามีปัญหาสุขภาพกายเรื่องใดบ้าง
สําหรับสุขภาพจิตคือมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร จากนั้นให้นักเรียนรวบรวมปัญหาเหล่านั้นมาเพื่อสรุป หรือ
บางครั้งอาจไม่พบปัญหา แต่พบจุดเด่นของการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตของโรงเรียนและชุมชน
2) สํารวจบริบทด้านความเป็นพลเมือง คือการให้นักเรียนแกนนําการสํารวจบริบทด้านความ
เป็นพลเมือง คือ การสํารวจว่านักเรียนและชุมชนรู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเองในการเป็นพลเมืองหรือไม่โดยยึด
หลักตามรัฐธรรมนูญหมวดที่ 3 และ 4
3) สํารวจบริบทความรู้ด้า นกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม โดยการให้นักเรียนแกนนํา
สํารวจความรู้ของนักเรียนและชุมชนว่ามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมหรือไม่
4) สํารวจบริบทด้านความสมานฉันท์ โดยการให้นักเรียนแกนนําสํารวจว่าโรงเรียนหรือชุมชนมี
ความสามัคคีหรือไม่ มีการไกล่เกลีย่ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นหรือไม่
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นอกจากนี้โรงเรียนจะต้องสํารวจบริบททั่วไปของโรงเรียนและชุมชน เช่น บริบทโรงเรียน คือ
ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของโรงเรียน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ขนาดโรงเรียน จํานวนครู นักเรียน หลักสูตรการ
เรียนการสอน ข้อมูลด้านการเรียน ด้านกีฬา ชื่อเสียงของโรงเรียน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหา
ด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน บริบทชุมชน คือ ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดของชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน จํานวนประชากร จํานวนหลังคาเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชน ขนาดของชุมชน สัญลักษณ์ประจําชุมชน
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และปัญหาด้าน ต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวจะทําให้นักเรียนและชุมชนเข้าใจบริบทท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้น
5) การประเมิน ผลการดํา เนิน กิจ กรรมระยะที่ 1 คณะกรรมการประจํา ภูมิภ าคนิเ ทศโรงเรีย น
ต้นแบบทั้ง 40 แห่ง เพื่อให้ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินกิจกรรมที่ถูกต้อง และให้ความรู้แก่
นักเรียนแกนนํา ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และการจดบันทึก
ระยะที่ 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงาน
1) จัดเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู้ระหว่างโรงเรีย นทั้ง 4 ภูมิภาค และถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญ หาทั้ง
4 ด้าน และคัดเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยโรงเรียนจะต้องนําผลการสํารวจ
ดังกล่าวมาอภิปรายหาข้อสรุปว่าโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนใดมีปัญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ในเรื่อง
ใดบ้า ง และควรปรับ ปรุง เพิ่มเติม และส่งเสริมในประเด็น ใดบ้า งทั้ง 4 ประเด็น และนํา กิจ กรรมดีเ ด่น ที่
โครงการมีอยู่แล้วไปเป็นแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา ซึ่งโรงเรียนและชุมชนจะต้องนํากิจกรรมดังกล่าวไปเป็น
นวัตกรรมเพื่อใช้ในการรณรงค์ ป้องกัน แก้ไขและส่งเสริมบริบททั้ง 4 ด้านผ่านกิจกรรมร่วมกัน
ในการจั ด เวที ดั ง กล่า วจะมี ที ม งานโครงการดํา เนิ น การจดบั น ทึ ก สั ง เกตการณ์ แ ละทํ า การ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินกิจกรรม
3) ทีมงานถอดบทเรียนจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีมงานโครงการทําการถอดบทเรียนและ
จัดเรียงระบบว่าโรงเรียนใดมีปัญหา และมีจุดแข็งในเรื่องใดบ้าง นํากิจกรรมดีเด่น (Best Practice) มาเป็น
เครื่องมือในการแก้ไขพร้อมทั้งจัดทําเป็นเอกสารเพื่อส่งให้โรงเรียนดําเนินการต่อไป
4) นักเรียนดําเนินกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนกําหนดแผนงาน กิจกรรมและนโยบาย
ในการดําเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขปัญหาใน 4 ด้าน เมื่อโรงเรียนและเครือข่ายชุมชนได้รับเอกสาร
เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมจากโครงการแล้ว จึงทําการกําหนดแผนงานร่วมกันกับชุมชน โดยมีคณะกรรมการประจํา
ภูมิภาคเข้าร่วมประชุม เพื่ออธิบายและให้คําปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักเรียนจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็นการเสริมพลังทั้ง 6 หลักสูตร ภายในโรงเรียน โดยมีขอบเขตการดําเนินงานกิจกรรม
เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ดังนี้
(1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์บริบททั้ง 4 ด้าน เพื่อหาข้อเด่น และข้อบกพร่อง
ของบริบทและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริบททั้ง 4 ด้าน
(2) สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหลักสูตรทั้ง 4 ด้าน
(3) นํากิจกรรมไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน
(4) ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม
(5) นําเสนอกิจกรรม
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5) นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้แก่
สถานีตํารวจ เรือนจํา กรมคุมประพฤติ ศาล อัยการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพฯ โดยให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้
6) มอบทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม งวดที่ 2 โรงเรียนละ 40,000 บาท
7) คณะกรรมการประจําภูมิภาคตรวจเยี่ยมและทําการประเมินผล (ครั้งที่ 1) การดําเนินงานของ
ชมรมโครงการเยาวชนพลยุติธรรมหรือสภานักเรียน หลังจากโรงเรียนดําเนินงานภายในชมรมโครงการเยาวชน
พลยุติธรรมหรือสภานักเรียนและศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการนิเทศประจําภูมิภาค
จะทําการตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดําเนินงานในชมรมเยาวชนพลยุติธรรมหรือสภานักเรียนโครงการ
เยาวชนพลยุติธรรมเพื่อให้คําปรึกษาและให้คะแนนการดําเนินงานตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ฯ กําหนดไว้
8) ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมระยะที่ 2 คณะกรรมการประจําภูมิภาคนิเทศโรงเรียนต้นแบบทั้ง
40 แห่ง เพื่อให้ให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแนวทางการดําเนินกิจกรรมที่ถูกต้อง และให้ความรู้แก่นักเรียนแกน
นํา ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การสังเกต และการจดบันทึก
หลังจากดําเนินกิจกรรมไปได้ระยะหนึ่งแล้ว โรงเรียนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โดย
จะต้องมีเนื้อหารายละเอียดการดําเนินงาน พร้อมทั้งรูปภาพ และแผ่น CD มอบให้กับโครงการ
ระยะที่ 3 จัดงานมหกรรมเยาวชนพลยุติธรรม มีขั้นตอนหลักในการดําเนินโครงการ ดังนี้
1) จัดมหกรรมทางวิชาการประจําภูมิภาค โดยจะจัดขึ้นในแต่ละภูมิภาคโดยเลือกจังหวัดที่มีความ
สะดวกในการเดินทางของโรงเรียน โดยจัดทั้ง 4 ภูมิภาค เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อให้โรงเรียนได้นําเสนอ
กิจกรรมผ่านบอร์ดนิทรรศการและการแสดงบนเวที ในวันจัดงานดังกล่าวโครงการจะขอความร่วมมือและเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและเผยแพร่กิจกรรม
2) มอบทุนสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม งวดที่ 3 โรงเรียนละ 30,000 บาท
3) เผยแพร่กิจกรรมสู่ส าธารณชน ทีมงานโครงการเผยแพร่กิจ กรรมผ่า นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และ
อินเตอร์เน็ตเพื่อเผยแพร่กิจกรรมไปยังสาธารณชน และจัดทําแผ่นพับเผยแพร่ผลการจัดมหกรรมทางวิชาการไป
ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน ครั้งที่ 2 เมื่อโรงเรียนและชุมชนได้ดําเนินกิจกรรมได้ระยะ
หนึ่งและผ่านการประเมินผลแล้ว ทีมงานจะจัดเวทีให้โรงเรียนและเครือข่ายชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อภิปราย
ถึงผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้งปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจ
ที่ได้ดําเนินกิจกรรม
5) ทีมงานถอดบทเรีย นจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ จากแบบสอบถาม การสังเกต และการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อนําข้อมูลมาถอดบทเรียนให้เป็นระบบและจัดประเด็นให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
6) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของกิจกรรม (SWOT) ที่นําไปใช้ในการวิเคราะห์
ดังกล่าวเพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรม และค้นหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
7) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ด้าน สู่
สาธารณชน โดยคณะผู้ดําเนินงานจะประสานงานกับโรงเรียนและช่องทางการนําเสนอสื่อต่างๆ ให้มีความกระจาย
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ข้อมูลไปสู่สาธารณชนมากยิ่งขึ่น ได้แก่ การนําเสนอกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของโครงการ (www.powerjustice.com)
ผ่านเว็บไซต์ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว็บไซต์ของจังหวัด เว็บไซต์ของหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม หรือ
กระทรวงศึกษา หรือนําเสนอเป็นแผ่นพับ ป้ายโฆษณา เอกสารทางวิชาการ หนังสือราชการ การเขียนบทความลง
วารสาร เป็นต้น
8) จัดสั มมนาเพื่ อนําเสนอกิจกรรมและผลที่รับไปยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนเครือข่าย เข้าร่วมสัมมนาและนําเสนอผลสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม
9) จัด ทํ า รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ คู่ มื อ โครงการ และการประเมิ น ผลโครงการ เมื่ อสิ้ น สุด การ
ดําเนินงานแล้วทีมงานโครงการจะต้องจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการถอดบทเรียนการดําเนินกิจกรรม
โครงการ และการประเมินผลโครงการทั้งหมด 3 เล่มต้นฉบับ และทําการจัดพิมพ์เพิ่มเติมชุดละ 200 เล่ม เพื่อ
ส่งให้กับโรงเรียน เครือข่ายชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบให้กับสํานักงานสร้างเสริมสุขภาวะ
(สสส.) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณต่อไป
----------------------------------------

