
สรุปกิจกรรม 
 

การพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ พื้นที่อ าเภอโนนคูณ 
 

วันที่  26  กรกฎาคม 2557 โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ได้มีการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ณ .วัดโนนคูณ ต าบลโนนค้อ อ าเภอโนนคูณ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 27คน ประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนและพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษากลุ่ม
เยาวชน 4 พื้นที่ คือ  1. กลุ่มเยาวชน โนนคูณจูเนียร์ 2. กลุ่มเยาวชน ชมรมหิงห้อย 3. กลุ่มเยาวชน 
Ordinary girl group 4.กลุ่มเยาวชน Teen age power  และทีมพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาเยาวชน
พลเมืองดีศรีสะเกษ จ านวน 3 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา วิเคราะห์
ทุนเดิมของชุมชนตนเอง และเพื่อให้เยาวชนมีทักษะสามารถออกแบบโครงการและเขียนโครงการพัฒนา
ชุมชนตนเองร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากเวทีการประชาสัมพันธ์โครงการ เม่ือวันที่ 7 
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 มีกลุ่มเยาวชน ทีมพี่เลี้ยงในพื้นที่ที่มีใจ มีโจทย์/เรื่อง ที่ต้องการในการ
ด าเนินการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีร่วมกัน และได้มีการจัดท าร่างข้อเสนอโครงการส่งมายังทีมพี่เลี้ยง
โครงการโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ แต่เนื่องจากร่างข้อเสนอโครงการที่ส่งมายังขาด
ความชัดเจนในรายละเอียดที่เยาวชนจะต้องท าร่วมกัน จึงได้มีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาร่างข้อเสนอโครงการ
เพิ่มเติมร่วมกันให้มีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้น  

 
โดยในภาคเช้าเวลา 09.30 น.- 12.15 น. คุณประมวล ดวงนิล เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเยาวชน

พลเมืองดีศรีสะเกษ ได้มีการสร้างความคุ้นเคยของกลุ่มผู้เข้าร่วม การชี้แจงก าหนดการและวัตถุประสงค์ 
การระดมความคิด “คุณลักษณะเยาวชนพลเมืองดีที่พึงประสงค์”ร่วมกันของผู้เข้าร่วม  และ คุณรุ่งวิชิต 
ค างาม หัวหน้าโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ได้ให้เยาวชนในแต่ละพื้นที่น าร่างข้อเสนอ
โครงการที่ตนเองได้เสนอร่างในครั้งแรกไปทบทวนท าความเข้าใจร่วมกัน ถามใจตัวเอง ถามใจทีม ว่าสิ่งที่
เราจะท าร่วมกันจริงๆคืออะไร โดยทีมเยาวชนได้มีประเด็นในการพิจารณาร่วมกัน คือ ชื่อเรื่องหรือชื่อ
โครงการที่จะท า วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มคนเป้าหมาย /พื้นที่ปฏิบัติการ คณะท างานผู้ รับผิดชอบ
โครงการที่จะท าร่วมกัน ยังยืนยันเหมือนเดิมไหม จะเปลี่ยนแปลงไหม ถ้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไร 
ท าไมต้องเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะอะไร ท ากับใคร ท าที่ไหน และมีใครบ้างที่เป็นคณะท างานผู้รับผิดชอบ
โครงการร่วมกัน แล้วให้แต่ละทีมคุยกัน สรุป เขียน ลงแผ่นชาร์ต แล้วน าเสนอผลการพูดคุยทบทวน
โครงการในเวทีใหญ่  หลังจากที่ทีมเยาวชนแต่ละทีมได้ข้อสรุปร่วมกันในประเด็นหรือเรื่องที่จะท าร่วมกัน
แล้ว คุณรุ่งวิชิต ค างาม ได้ตั้งประเด็นค าถามเยาวชนในแต่ละกลุ่มได้คิด วิเคราะห์ร่วมกันต่อเรื่องที่แต่ละ
กลุ่มอยากท าร่วมกันว่า ท าไมเราถึงอยากท าเรื่องนี้ เรื่องนี้มีปัญหาอะไร ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร มี
ทุนเดิมอะไรบ้างในชุมชนที่จะท าให้เรื่องนี้ประสบผลส าเร็จ ท าแล้วจะเกิดผลอะไรต่อการพัฒนาตนเอง 
พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม และถ้าท าแล้วมันจะสามารถน าไปสู่เป้าหมายการเป็นเยาวชนพลเมืองดีที่พึง



ประสงค์ตามที่ทุกคนได้ระดมความคิดและก าหนดร่วมกันที่ติดอยู่บนรูปภาพบนกระดานได้หรือไม่อย่างไร 
แล้วให้แต่ละทีมคุยกัน สรุป เขียน ลงแผ่นชาร์ต แล้วน าเสนอผลการพูดคุยทบทวนโครงการในเวทีใหญ่ 
และให้ผู้เข้าร่วมซักถามแลกเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและ
ความมุ่งม่ันของเยาวชนที่ต้องการแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเองและชุมชนตนเอง 
 

ภาคบ่าย เวลา 13.15 น. – 16.45 น. โดย คุณรุ่งวิชิต ค างาม ได้ให้แต่ละทีมน าเรื่องราวที่ตนเอง
ได้ก าหนดและวิเคราะห์ร่วมกันในภาคเช้า ไปออกแบบเขียนเป็นข้อเสนอโครงการ โดยให้เขียนใส่กระดาษ
ชาร์ตเตรียมมาน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งมีประเด็นในการเขียนข้อเสนอโครงการดังนี้ คือ  

 
1. ชื่อโครงการ  เป็นภาษาที่สื่อสารเข้าใจง่ายน่าสนใจ บ่งบอกว่าจะท าอะไรเพื่ออะไร 
2. ความเป็นมา/หลักการเหตุผลของโครงการ โดยให้แต่ละทีมน าเสนอแนะน าชุมชนตนเอง 

แนะน ากลุ่มตนเอง แนะน าสถานการณ์ปัญหาของชุมชน ของเยาวชน และผลกระทบ รวมถึง
ทุนเดิมหรือของดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เยาวชนอยากท าร่วมกันในชุมชนมีอะไรบ้าง ซึ่งมี
ประเด็นให้ว่า “ถ้าเราจะแนะน าชุมชนตนเอง แนะน ากลุ่มตนเอง แนะน าสถานการณ์ปัญหา
ของชุมชนตนเอง ปัญหาของกลุ่มเยาวชนในชุมชนตนเอง ผลกระทบที่มีต่อเยาวชนหรือ
ชุมชนตนเอง รวมถึงทุนเดิมหรือของดีของชุมชนตนเองท่ีมีอยู่ เราจะเขียน เล่าเรื่องอย่างไรให้
คนอ่ืนได้รับรู้และเข้าใจ 

3. วัตถุประสงค์โครงการ ท าไปเพื่อให้เกิดผลดีอย่างไร 
4. ขอบเขตพื้นที่ในการด าเนินโครงการ ประกอบด้วย ขอบเขตพื้นที่/ชุมชน ขอบเขตพื้นที่

ปฏิบัติการ ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย ขอบเขตระยะเวลา ขอบเขตงบประมาณ 
5. แผนกิจกรรมโครงการ โดยให้คิดออกแบบกิจกรรมโครงการ ว่าจะท ากิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 
6. แผนรายละเอียดงบประมาณ โดยให้คิดรายละเอียดงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ว่ามี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอะไรบ้าง 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ท าแล้วมันจะส่งผลดีต่อตัวเอง ต่อชุมชน ต่อสังคมโดยรวมอะไรบ้าง 
8. คณะผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้น าเยาวชน 5-7 คน และพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาโครงการอย่าง

น้อย 1 คน โดยให้ระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ การศึกษา โรงเรียนที่ก าลังศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 
และ E –Mail ทุกคนที่มี 
 

หลังจากที่แต่ละทีมได้มีการออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการแล้วแต่ละทีมได้น าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันโดยมีการซักถามแลกเปลี่ยนและการให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นในการเติมเต็ม
ข้อมูลข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์ร่วมกัน และหลังจากที่เยาวชนแต่ละทีมได้มีการน าเสนอการ
ออกแบบและเขียนข้อเสนอโครงการหมดทุกทีมแล้ว ได้มีการตั้งวงระหว่างเยาวชน ทีมที่ปรึกษา เพื่อ



สรุปผลสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันมีเรื่องอะไรบ้างท่ีเป็นประโยชน์ และเรื่องอะไรบ้างที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น
กว่าเดิมในโอกาสของการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งต่อไป  

 
ผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมพบว่าเยาวชนและพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาโครงการของเยาวชนมี

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการพัฒนาโครงการที่เกิดจากปัญหาความต้องการของเยาวชนที่ให้
เยาวชนได้คิดเอง วิเคราะห์ตนเอง วิเคราะห์ชุมชน สังคมตนเอง รวมทั้งเยาวชนได้เขียนเองและ น าเสนอ
ด้วยตนเองจากสิ่งที่เยาวชนอยากท าร่วมกัน โดยใน 4 พื้นที่สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการได้พื้นที่ละ 1 
โครงการ รวม 4 โครงการ ดังนี้  
 

1. โครงการ เติมใจวัยใสใส่ใจวัยเก๋า บ้านโนนรัง ต.หนองกุง อ.โนนคูณ จ. ศรีสะเกษ 
2. โครงการ สวนผักปลอดภัยเพื่อลมหายใจของชุมชนโนนคูณ-โนนค า ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ  

จ.ศรีสะเกษ 
3. โครงการ สานสายใยเยาวชนเพื่อชุมชนหนองคู ต.โนนคอ้ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ 
4. โครงการ เพาะเห็ดเพาะใจสานสายใยชุมชนบ้านหนองมะเกลือ ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะ

เกษ 

 

 


