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กรอบแนวคิด
ปัจจุบันปัญหาพฤติกรรมของเยาวชนไทยในสงัคม  นับเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจำเป็นตองได้รับการดูแล  แก้ไข

และปอ้งกนัอยา่งจรงิจงัและมปีระสทิธิภาพ  การปราบปรามและลงโทษเปน็การแกปั้ญหาเฉพาะทีป่ลายเหต ุ  ไม่
สามารถหยดุยัง้พฤตกิรรมทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สังคมโดยรวมได ้ การเขา้ใจปญัหาและสาเหต ุ เข้าใจวยัรุน่  และความ
ต้องการของวยัรุน่  รวมทัง้การใหโ้อกาสวยัรุน่ทีอ่ยูใ่นกลุม่เส่ียงไดรั้บบรกิารใหก้ารปรกึษาและแนะนำอยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ  และการจัดให้มีบริการฝึกทักษะ  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา EQ  โดยให้วัยรุ่นได้มี
ประสบการณใ์นการจดัการกบัปญัหาตา่ง ๆ  ไม่ว่าจะเปน็ปญัหาทีเ่กิดจากการเรยีน  ความรกั  เพศ ครอบครวั  หรือ
ปญัหาทีท่ำใหข้าดความภาคภมิูใจในตนเอง  จนเปน็เหตใุหเ้กิดการแสดงออกของพฤตกิรรมความกา้วรา้วรนุแรง
จึงจะเปน็การปอ้งกันแกไ้ขท่ีถูกจดุ  รวมทัง้จะเปน็การพฒันาและปรบัเปลีย่นความคดิ  พฤตกิรรม  ใหแ้กวั่ยรุน่ท่ี
ไดผ้ลยัง่ยนืในระยะยาว

กรมสุขภาพจิต  ซึ่งรับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนา EQ  ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน  จึงมีนโยบายจัด
ตัง้ศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ขึน้ ภายใตแ้นวทางของการใหบ้รกิารเพือ่ ปรับทกุข์ สร้างสุข  แก้ปัญหา  พัฒนา EQ  โดยมี
แนวคดิสำคญัคอื  การใหวั้ยรุน่เข้ามามส่ีวนรว่มในการรเิร่ิมและตดัสินใจในสิง่ท่ีมีผลกระทบตอ่ชวิีตของวยัรุน่และ
ชุมชน  ดังน้ันอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชนทีป่ฏิบัติงานทีศู่นยเ์พ่ือนใจวยัรุน่จงึจำเปน็ตอ้งมีทักษะในการใหบ้รกิาร
วัยรุ่นที่เข้ารับบริการจากศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น  ทั้งในด้านการให้การปรึกษา  การดูแลช่วยเหลือเพื่อนวัยรุ่น
การจดักจิรรมใหวั้ยรุน่ทีเ่ข้ามารบับรกิารในศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่มคีวามสามารถในการปรบัตวั  ท้ังในดา้นการเรยีน
การรู้จักป้องกันตนเองจากปัญหา  การปรับเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการเรียนรู้การปรับตัวกับความ
ขัดแยง้ท่ีอาจเกดิขึน้ในชวีติประจำวนั

กรมสุขภาพจิต โดยสำนักพัฒนาสุขภาพจิตและกองสุขภาพจิตสังคม ร่วมกับกองอนามัยเจริญพันธุ์
กรมอนามยั  จึงร่วมกันพฒันาหลกัสูตรการอบรมอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชนทีป่ฏิบัติงานในศนูยเ์พ่ือนใจวยัรุน่
ข้ึน  เพือ่ใหอ้าสาสมคัร / แกนนำเยาวชนมทัีกษะดา้นการใหก้ารปรกึษา  การดแูลชว่ยเหลอืเพือ่นวยัรุน่  การจดั
กิจกรรมสำหรบัวยัรุน่ท่ีเข้ามารบับรกิารจากศนูยเ์พ่ือนใจวยัรุน่

โครงสรา้งหลกัสตูร
1. ขอบข่ายของหลกัสูตร  ประกอบดว้ยแผนการอบรม  10  แผน

1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่และศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่ (45 นาท)ี
1.2 แผนการอบรมเรือ่ง  “เปดิประต ู สู่ภาวะผูน้ำ” (60 นาท)ี
1.3 แผนการอบรมเรือ่ง “ใจเขา  ใจเรา” (60 นาท)ี
1.4 แผนการอบรมเรือ่ง  “พิธีสร้างพลงัสู่แกนนำ” (90 นาท)ี
1.5 แผนการอบรมเรือ่ง “การเขา้ใจและอยูร่่วมกบัวยัรุน่” (90 นาท)ี
1.6 แผนการอบรมเรือ่ง “ การคดักรองเพือ่ชว่ยเหลอืและสง่ตอ่” (60 นาท)ี
1.7 แผนการอบรมเรือ่ง “ทักษะการใหก้ารปรกึษา” (90 นาท)ี

คู่มือวทิยากรฝกึอบรมอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชนศนูยเ์พ่ือนใจวยัรุน่   5
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1.8 แผนการอบรมเรือ่ง  “การวเิคราะหปั์ญหาวยัรุน่และชว่ยเหลอื” (120 นาท)ี
1.9 แผนการอบรมเรือ่ง  “การจดักจิกรรรมเพือ่แกปั้ญหา พฒันา EQ (360 นาท)ี
1.10 แผนการอบรมเรือ่ง “แกนนำเยาวชนกบักิจกรรมสรา้งสรรค”์ (60 นาท)ี

2. เปา้หมายของหลกัสตูร
เปน็การพฒันาอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน  ผู้ปฏบัิติงานในศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่  โดยมวัีตถุประสงค์

ดังนี้
2.1 เพ่ือใหอ้าสาสมคัร / แกนนำเยาวชน มีความรู ้ความเขา้ใจความสมัพันธ์ระหวา่งยทุธศาสตร์

การพฒันาสขุภาพวยัรุน่  และศนูยเ์พือ่นในวยัรุน่
2.2 เพ่ือให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน มีความเขา้ใจธรรมชาตวัิยรุ่น  สามารถสรา้งสัมพันธภาพ

ท่ีดี  และสือ่สารทางบวกกบัวยัรุน่ได้
2.3 เพ่ือให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน  สามารถคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตวัยรุ่นเพ่ือการช่วยเหลือ

และสง่ตอ่
2.4 เพ่ือให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน  สามารถวิเคราะหปั์ญหาวัยรุ่น  และใหก้ารดูแลช่วยเหลือ

เบื้องต้นได้
2.5 เพ่ือให้อาสาสมัคร / แกนนำเยาวชน  สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาและพฒันาความฉลาด

ทางอารมณใ์หกั้บวยัรุน่ได้
3. การนำหลกัสตูรไปใช้

3.1 วิทยากร  ไดแ้ก ่ ผู้เชีย่วชาญดา้นสขุภาพจติวยัรุน่
3.2 ผู้รับการอบรม  ได้แก่  อาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน  ท่ีปฏิบัติงานในศนูย์เพ่ือนใจวยัรุน่  ณ

ศูนยก์ารคา้หรอืชมุชนทีมี่วัยรุน่มารวมตวักัน  หมู่บ้าน  สถานศกึษา  สถานประกอบกจิการ  ฯลฯ
3.3 วิธีการ

นำไปใช้ประกอบการอบรมอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน  ท่ีปฏิบัติงานศูนย์เพ่ือนใจวยัรุ่น  โดย
จดัเปน็หลกัสูตรอบรม  3  วนั  ดงัตวัอยา่งตารางการอบรม
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3.4 แนวทางการจดักิจกรรมการสอน
หลักสูตรน้ีใช้แนวการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนโดยเนน้ผู้เรียน  เพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุดใน

การเรยีนรู ้ ดว้ยวธีิการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม  ซึง่มีหลกัการดงันี้

การเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม  (Participatory  Learning)
การเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม  อาศยัหลกัการเรยีนรูท่ี้ยดึผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง  โดยพืน้ฐานสำคญัประการ

แรก  คือ  การเรยีนรูเ้ชิงประสบการณ ์ และประการที ่ 2  คือการเรยีนรูท่ี้มีประสทิธิภาพ
การเรียนรู้เชิงประสบการณ์มุ่งเน้นอยู่ท่ีการให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม  การเรียนรู้

เชิงประสบการณมี์หลักสำคัญ  5  ประการ  คือ
1. เป็นการเรยีนรูท่ี้อาศยัประสบการณข์องผู้เรียน
2. ทำใหเ้กิดการเรยีนรูใ้หม ่ๆ ท่ีท้าทายอยา่งตอ่เนือ่ง  และเปน็การเรยีนรูท่ี้เรยีกวา่  Active  Learning
3. มีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รยีนดว้ยกนัเอง  และระหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน
4. ปฏสัิมพนัธท่ี์ทำใหเ้กิดการขยายตวัของเครอืขา่ยความรูท่ี้ทุกคนมอียูอ่อกไปอยา่งกวา้งขวาง
5. มีการส่ือสารโดยการพดู  หรือการเขียน  เป็นเคร่ืองมือในการแลกเปลีย่น  การวิเคราะห์และสังเคราะห์

ความรู้

องคป์ระกอบของการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณใ์นการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม
องคป์ระกอบสำคญัของการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่มมีอยู ่  4  ประการ  คือ  ประสบการณ ์  การสะทอ้น

ความคดิและถกเถยีง  เข้าใจและเกดิความคดิรวบยอด  และการทดลองหรอืประยกุต์แนวคดิ
องคป์ระกอบของการเรยีนรูเ้ชิงประสบการณใ์นการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม
1. ประสบการณ์  (Experience) ผู้สอนช่วยให้นักเรียนนำประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์ความรู้
2. การสะท้อนความคิดและถกเถียง  (Reflex  and  Discussion)  ผู้สอนช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออก

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็และเรยีนรูซ้ึง่กันและกนัอยา่งลกึซึง้
3. เข้าใจและเกดิความคดิรวบยอด (Understanding  and  Conceptualization)  ผู้เรยีนเกดิความเขา้ใจ

และนำไปสูก่ารเกดิความคดิรวบยอด  อาจเกดิขึน้โดยผูเ้รยีนเปน็ฝา่ยรเิริม่แลว้ผูส้อนชว่ยเตมิแตง่ใหส้มบรูณ ์ หรอื
ในทางกลบักนั  ผู้สอนเปน็ผู้นำทางและผูเ้รียนเปน็ผู้สานตอ่จนความคดินัน้สมบรูณ์เป็นความคดิรวบยอด

4. การทดลองหรอืประยกุตแ์นวคดิ  (Experiment / Aplication)  ผู้เรยีนนำการเรยีนรูท่ี้เกิดขึน้ใหมไ่ป
ประยกุตใ์ชใ้นสถานการณต์า่ง ๆ จนเกดิเปน็แนวทางปฏบิตัขิองผูเ้รยีนเอง
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แผนภาพ  องค์ประกอบ  4  ประการของการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม

ความสมัพันธ์ขององคป์ระกอบทัง้  4  ประการ  จะเปน็ไปอยา่งพลวตัร  โดยอาจเริม่จากจดุใดจดุหนึง่
และเคล่ือนย้ายไปมาระหวา่งองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังน้ันในแง่ของการเรียนการสอนจงึอาจเร่ิมต้นท่ีจุดใดจุดหน่ึงก่อน
ก็ได ้ แตส่ำคญัทีก่ารจดักระบวนการใหค้รบทกุองคป์ระกอบ

องคป์ระกอบของกระบวนการกลุม่ในเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม  เพือ่การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ
กระบวนการกลุม่จะช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  ด้วยการออกแบบกลุม่ท่ีเหมาะสมและชว่ยให้บรรลุงานหรือ

วัตถปุระสงคด์ว้ยการออกแบบงานทีเ่หมาะสม

ประสบการณ์

การทดลอง สะท้อนความคิด
หรอืประยกุตแ์นวคดิ และถกเถยีง

เข้าใจ และ
เกิดความคดิรวบยอด

องคป์ระกอบเหลา่นีส้ามารถสรปุเปน็ภาพรวมดงัแผนภาพ
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หลักการออกแบบกลุ่ม

กลุม่ทีไ่มม่กีารจดับทบาท
1. กลุ่ม 2 คน มส่ีวนรว่มไดง่้ายในเวลาสัน้ ๆ ขาดความลกึซึง้
2. กลุม่ยอ่ยระดมสมอง มีส่วนร่วมโดยมีความลึกซึ้ง ขาดการวเิคราะหท่ี์ลกึซึง้

(3 – 4 คน) ปานกลาง
กลุม่ทีม่กีารจดัสรรบทบาท
1. กลุ่ม 3 คน เรยีนรูต้ามบทบาททีแ่ตกตา่งกนั ขาดความหลากหลาย
2. กลุ่มเล็ก (5 – 6 คน) วเิคราะหอ์ยา่งลกึซึง้ ใชเ้วลาในการรวมกลุม่และ

ทำงาน

ประเภท ขอ้บง่ใช้ ข้อจำกดั

โดยสรปุการใชก้ระบวนการจดักจิกรรมเรยีนรูแ้บบมส่ีวนรว่ม  อาจสรปุไดดั้งน้ี

การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ
กระบวนการกลุ่ม

ประสบการณ์

ประยกุต์ สะท้อน/
อภิปราย

ความคดิรวบยอด

บรรลงุานสงูสุด

การออกแบบงาน

มีส่วนร่วมสูงสุด

การออกแบบกลุม่
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4. การประเมินผล
4.1 ตรวจสอบความก้าวหน้า  ท้ังด้านความรู้  และเจตคติ  ตามขอบข่ายสาระของสูตรโดยใช้แบบประเมิน

ก่อน - หลังการอบรม
4.2 ประเมนิทักษะจากความสามารถในการใชทั้กษะจากการมส่ีวนรว่มในกจิกรรม
4.3 ประเมนิความสำเรจ็ของงานจากการดำเนนิกจิกรรมหลกัตอ่เนือ่งในศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่

5. ข้อควรคำนงึถึงในการนำหลกัสูตร ไปใช้
5.1 วิทยากรควรมคีวามรู ้ ความเชีย่วชาญ  ด้านสขุภาพจติวยัรุน่
5.2 จำนวนผูรั้บการอบรมในแตล่ะครัง้  ไม่ควรมากกวา่  40 - 50 คน  เพ่ือใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสุด

ในการเรยีนรู้
5.3 การประเมนิการอบรม  อาจใชวิ้ธีการสงัเกตการมส่ีวนรว่มของผูรั้บการอบรมในการอภปิรายและ

ฝึกทักษะ
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 แผนการอบรม 
เรือ่ง  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่และศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่

เวลา  45  นาที

1. วัตถุประสงค์
เพ่ือใหผู้้เข้ารบัการอบรมมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  ความสมัพันธ์ระหวา่งยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพ

วัยรุน่  และศนูยเ์พ่ือนใจวยัรุน่

2. สาระสำคัญ
ปัจจุบันปัญหาวัยรุ่นในสังคมไทย  นับเป็นปัญหาเร่งด่วนท่ีจำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไข  และป้องกัน

อยา่งจรงิจงัและมปีระสทิธิภาพ  การเขา้ใจปญัหาและสาเหต ุ เข้าใจวยัรุน่ความตอ้งการของวยัรุน่  รวมทัง้การให้
โอกาสของวัยรุ่นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียงได้รับบริการให้คำแนะนำอยา่งถูกต้อง  และการจดัให้มีบริการฝึกทักษะ  เพ่ือแก้ไข
ปัญหาพฤตกิรรมของวยัรุน่  อันจะนำไปสูค่วามกา้วรา้ว  รุนแรง ปัญหาเพศสมัพนัธ์  และปญัหายาเสพตดิ

3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายเรือ่ง  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่  และศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่  ตามแผน่ใส
2. วิทยากรและสมาชกิร่วมอภปิรายสรปุ

4. ส่ือ / อุปกรณ์
แผ่นใส  “ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่”
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แผ่นใส
เรือ่ง  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่

(แผนการอบรม เร่ือง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพวัยรุ่นและศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น)

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่

1. รณรงค ์สร้างกระแส
สร้างการมส่ีวนรว่ม

2. สร้างภมิูคุ้มกันทางใจ 3. พฒันาเครอืขา่ยการชว่ยเหลอื

1. รณรงค ์สร้างกระแส
สร้างการมส่ีวนรว่ม

รณรงคป์ระกวด/แข่งขันระดบัตา่งๆ
วัยรุน่ 50% เป็นมาชกิ To be Number One
โรงเรยีน 80% มีชมรม To Be Number One
(ครบองคป์ระกอบ 3 ก : กรรมการ กิจกรรม กองทุน

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่

2. สร้างภมิูคุ้มกันทางใจ

ศูนยก์ารคา้ 5 แห่ง ใน กทม.
20 แห่งในภมิูภาค

ทุกศนูยมี์เครอืข่าย 5 โรงเรยีน
รวม 125 โรงเรยีน

1.กิจกรรมสรา้งสรรค ์: ดนตร ีกีฬา
2.บริการปรกึษา
3.กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกคิดแก้ปัญหา
พัฒนา EQ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(To Be Number One Friend Corner)

ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
(To Be Number One Friend Corner)

ให้วัยรุ่นได้
ปรับทุกข์
สรา้งสขุ
แก้ปัญหา
พัฒนา EQ

ดำเนินการโดยอาสาสมัครและนักเรียนนักศึกษา
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ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่

3. พฒันาเครอืขา่ยการชว่ยเหลอื

ระบบดแูลชว่ยเหลอืนกัเรยีนในโรงเรยีน
ศูนย ์Smart Teen ในหนว่ยเดก็และวยัรุน่ของกรมสขุภาพจติ
ศูนยพ่ึ์งได้ (OSCC) ในโรงพยาบาล สธ.

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาสขุภาพวยัรุน่

ศูนย ์Smart Teen

ศูนยก์ารคา้ 5 แห่งใน กทม.
ชุมชน 20 แห่ง ในภูมิภาค &
โรงเรยีน/สถานศกึษาเครอืขา่ย

Walk in Phone in Web/E-services
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 แผนการอบรม 
เรือ่ง  “เปดิประตูสู่่ภาวะผูน้ำ”

เวลา  60  นาที

1. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหผู้้รับการอบรมสรา้งความคุน้เคย  และความรูสึ้กเปน็กนัเอง
2. เพือ่ใหผู้้รับการอบรม  วิเคราะห ์แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัคณุลักษณะและความเปน็ผูน้ำทีด่ี

2. สาระสำคัญ
การรูจ้กัยอมรบัตนเอง  การยอมรบั เข้าใจผูอ่ื้น  และการมกัีลยาณมติร  เปน็คณุสมบัติเบือ้งตน้ทีส่ำคัญ

ของผู้นำ  การฝึกคิด  วิเคราะห์  แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  เป็นการเปิดใจและเปดิโลกทัศน์
ของผูน้ำ

3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรบอกจดุประสงค ์ และกตกิาในการทำกจิกรรม
2. ให้สมาชกิล่าลายชือ่เพือ่นทีมี่คุณสมบัติต่าง ๆ ตามใบงาน  ล่าลายชือ่ใหม้ากทีสุ่ด  ใชเ้วลา  5  นาที

(หมดเวลาใชสั้ญญาณเปา่นกหวดี)
3. วิทยากรสอบถามสมาชกิท่ีได้ช่ือเพือ่นมากทีสุ่ด  และนอ้ยทีสุ่ด  โดยเรยีกมาสมัภาษณ์หน้าห้อง
4. สุ่มถามสมาชกิอ่ืนๆ ประมาณ 2 - 3 คน  เพ่ิมเติม
5. แบง่สมาชกิเปน็  4  กลุม่ยอ่ย  โดยใหแ้ตล่ะกลุม่เวียนเขา้ซุม้ประต ู 5  แห่ง  ซ่ึงในซุม้ประตจูะมข้ีอ

คำถาม  ให้สมาชกิร่วมกันคดิ  วิเคราะห ์ และเขยีนคำตอบทีไ่ด้ลงในแผน่กระดาษทีก่ำหนดให้
ซุ้มประตท่ีู 1  :  อาสาสมคัร / แกนนำเยาวชนสามารถเรยีนรูแ้ละฝกึฝนความเปน็ผู้นำไดอ้ยา่งไร
ซุ้มประตท่ีู 2  :  คุณลักษณะของผูน้ำทีดี่
ซุ้มประตท่ีู 3  :  คุณลักษณะทีไ่ม่พึงประสงคข์องผูน้ำ
ซุม้ประตท่ีู 4  :  ปญัหาและอปุสรรคทีเ่กิดขึน้จากการทำงานทีผ่่านมา
ซุ้มประตท่ีู 5  :  ปัจจยัอะไรทีส่ามารถทำใหอ้าสาสมคัร / แกนนำเยาวชนทำงานไดป้ระสบความสำเรจ็
6. ตวัแทนกลุม่นำเสนอผลงาน
7. นำผลงานตดิไวท่ี้รอบ ๆ ห้อง

4. สื่อและอุปกรณ์
1. กระดาษ  Flip  Chart จำนวน   5 แผ่น
2. ปากกาสเีมจิก จำนวน   5 กล่อง
3. เทปกาวยน่ จำนวน   2    ม้วน
4. ใบงาน  “ล่ารายชือ่”



คู่มือวทิยากรฝกึอบรมอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชนศนูยเ์พือ่นใจวยัรุน่    17

ชอบอาหารเหมอืนกนั

สูงเท่าฉัน

มีมือขนาดเดยีวกบั
มือฉัน

มีพี่ชายน้องชาย
เท่าฉัน

ไดค้วามรูเ้รือ่งเพศจาก
เพื่อนเป็นส่วนใหญ่

ไดจ้มกูรปูทรงเดยีว
กับฉนั

ชอบเลน่กีฬา

ชอบนอน

 ใบงาน
เรือ่ง  ลา่ลายชือ่

(แผนการอบรมเรือ่ง  ประตสูู่ภาวะผูน้ำ)
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 แผนการอบรม 
เรือ่ง  “ใจเขา  ใจเรา”

เวลา  60  นาที

1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการอบรมเข้าใจธรรมชาติ และความต้องการของมนุษย์  รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง

บุคคล
2. เพือ่ใหผู้้รบัการอบรมฝกึการเปน็ผูใ้ห ้ และผูร้บัทีด่ี

2. สาระสำคัญ
ความตอ้งการของมนษุยมี์  2  ด้าน  คือ  ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย (Physiological  Need)  ไดแ้ก่

ความตอ้งการดา้นอาหาร  อากาศหายใจ  เครือ่งนุง่ห่ม  ยารกัษาโรค  ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ  และความตอ้งการดา้น
จิตใจ  (Psychological  Needs)  ได้แก่  ความรกั  ความมัน่คงปลอดภยั  ความอบอุน่  กำลังใจ  การใหอ้ภัย  ฯลฯ
เม่ือเราตอ้งการสิง่เหลา่นี ้ ผู้อืน่กต็อ้งการเชน่กนั  ดงันัน้เราจงึควรเปน็ผูใ้หแ้ละผูร้บัทีด่ซีึง่กันและกนั

3. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรแจง้วัตถุประสงคข์องกิจกรรม
2. ให้สมาชิกสัมภาษณ์เพ่ือนประมาณ 4 - 5 คน  ว่าในการอยูร่่วมกันกับผู้อ่ืนปฏิบัติต่อเราอยา่งไร  แล้ว

เขียนคำตอบลงในแผน่ใส
3. สมาชกิสรปุสิง่ท่ีไดจ้ากการสมัภาษณเ์พือ่น
4. วิทยากรสุม่ถามสมาชกิ 4 -5 คน  แลว้เขียนคำตอบลงในแผน่ใส
5. สมาชกิชว่ยกนัสรปุในการอยูร่่วมกนั  คนเราตอ้งการใหผู้้อ่ืนปฏบัิติต่อเราอยา่งไร
6. วทิยากรสรปุถงึการเปน็ผูใ้ห ้ และผูร้บัทีด่ี
7. วิทยากรขออาสาสมคัรสมาชิก  จำนวน  10  คน  ออกมายนืเรียงแถวหนา้ห้อง  แล้วให้สมาชิกทำตาม

คำส่ัง  ดังน้ี
1) ใหเ้รยีงแถวตามความสงู
2) ใหเ้รยีงแถวตามนำ้หนกั
3) ใหเ้รยีงแถวตามความสามารถทางกฬีา
4) ใหเ้รยีงแถวตามความสามารถในการรอ้งเพลง
5) ใหเ้รยีงแถวตามความสามารถในการเปน็เชยีรล์ดีเดอร์

8. วิทยากรขอบคณุอาสาสมคัรทกุคนทีก่ลา้แสดงออก
9. สุ่มถามสมาชกิ 3 - 4 คน  ได้ข้อคดิอะไรบา้งจากกจิกรรมนี้

10. สมาชิกช่วยกันสรุปข้อคิดที่ได้
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ข้อสรุปทีไ่ด้
คนเรามคีวามแตกตา่งกัน  ท้ังด้านความสามารถ  ความถนดั  บุคลกิภาพ  อุปนสัิยใจคอ ฯลฯ  ดังน้ัน

ผู้นำจึงควรรู้จักเลือกคนให้ทำงานตรงกับความสามารถ  ความถนัด  และอุปนิสัยใจคอของเขา  ดังคำกล่าวที่ว่า
“Put  the  right man on the  right  job”  รวมทัง้สนับสนนุส่งเสรมิใหก้ำลงัใจ    ผู้ร่วมงานไดแ้สดงความสามารถ
และศกัยภาพของเขาอยา่งเตม็ท่ี

4. ส่ือ / อุปกรณ์
1. ใบงาน “การอยูร่่วมกนักบัผู้อ่ืน”
2. ปากกา
3. แผน่ใส
4. ปากกาเขยีนแผน่ใส
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 แผนการอบรม 
เรือ่ง  “พิธีสร้างพลงัสู่แกนนำ”
เวลา  1  ชัว่โมง  30  นาที

1. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหผู้้รับการอบรม  มีความตระหนกัถึงภาระหนา้ทีข่อง  “แกนนำ  FC”
2. เพ่ือให้ผู้รับการอบรม  เกิดความภาคภมิูใจและเห็นความสำคัญของตัวเองในตำแหนง่   “แกนนำ  FC”

2. ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
1. วิทยากรจดัเตรียมสถานท่ีสำหรับพิธีให้มีบรรยากาศสงบ  เหมาะสำหรับสมาชิกทุกคน  โดยใชน่ั้งเป็น

รปูครึง่วงกลมเพือ่ทำพธีิ
2. วิทยากรทกุท่านใหไ้ปนัง่อยูต่รงหนา้รปูครึง่วงกลม  โดยมปีระธานนัง่ตรงกลาง
3. ตัวแทนวทิยากร  แจง้ใหผู้้รับการอบรมทราบวา่  ต่อจากนีไ้ปจะดำเนนิกจิกรรมทีต้่องการความสงบ

และมสีมาธิ  จึงขอความรว่มมือจากทกุคน  อยูใ่นอาการสงบ  และใหมี้สติอยูต่ลอดเวลา
4. วิทยากร  นำผูรั้บการอบรม  เดินเปน็แถวตอน  ไปยงับรเิวณพธีิอยา่งชา้ ๆ ด้วยอาการสงบ  (อาจ

เปดิเพลงบรรเลง  ท่ีมีทำนองสรา้งสมาธคิลอเบา  ๆ ก็ได)้
5. วิทยากรจดัใหผู้้รับการอบรมนัง่เปน็แถว  เปน็รปูตวัยู
6. เริม่พธีิรบัขวญัสมาชกิแกนนำ

- พธีิกรแจง้ใหท้ราบถงึวตัถปุระสงคข์องการจดัพธีิรบัขวญั
- วิทยากรเปดิเพลงเริม่พธีิรับขวญั
- วิทยากรนำดา้ยผกูข้อมือ  มามอบใหท่้านประธาน
- วิทยากรเปดิเพลงปลกุใจ  เพลงกำลงัใจ 1 - 2 เพลง
- พธีิกรกลา่วนำถงึภาระหนา้ที ่ของ  FC  ไดเ้ริม่แลว้
- พธีิกรเชญิแกนนำ  เข้าผกูข้อมือรบัพรจากวทิยากรเพือ่เปน็สิริมงคล  และรบัมอบหมายภาระกจิ

ความเปน็ “สมาชกิแกนนำ  FC”
- พิธีกรกลา่วนำคำปฏญิาณตนเองของสมาชกิแกนนำ FC  โดยให ้“สมาชกิแกนนำ  FC”  ว่าตาม
- พิธีกรเชิญประธานให้โอวาท  วิทยากรแสดงความรู้สึก  ตัวแทนรุ่นพี่แสดงความรู้สึก  และขอ

อาสาสมคัรจากสมาชกิแกนนำ  FC  2-3 คน  แสดงความรูสึ้ก
- พิธีกรกลา่วสรปุ
- ร่วมรอ้งเพลงปลกุใจ  สร้างกำลงัใจใหส้มาชกิ
- พิธีกรสรปุอกีครัง้เพือ่กระตุน้ให ้FC  รักสามคัคกัีน มีจรรยาบรรณ และมุง่ม่ันในการดำเนนิงาน

ให้บรรลเุป้าหมายของ  “สมาชกิแกนนำ  FC”  ว่าตาม
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3. ส่ือ / อุปกรณ์
- เพลงสรรเสรญิพระบารมี
- บทสวดมนต์
- บทแผเ่มตตา
- เครือ่งเลน่เทป
- เทปเพลงบรรเลง  (ไทยเดมิ)
- สายสญิจผู์กข้อมือเท่าจำนวนอาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน
- คำกลา่วใหโ้อวาทสำหรบัประธาน

4. การประเมินผล
- แบบสงัเกตพฤตกิรรมการมส่ีวนรว่ม
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คำกล่าวของประธาน
“พิธีสร้างพลังสู่แกนนำ”

(แผนการอบรม  พธิสีร้างพลงัสู่แกนนำ)

ท่านทีป่รกึษาโครงการ  “Friend  Corner”  ท่านวทิยากร  และ  “แกนนำ Friend  Corner”  ทุกท่าน  จาก
ท่ีได้เห็นการทำงานและความตัง้ใจของทกุท่านแลว้  ผมรู้สึกปลืม้ใจและภาคภมิูใจแทนกรมสขุภาพจติ  เพราะจาก
พฤติกรรมการแสดงออกของทุกท่าน  สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่า  “ความฝัน”  ของกรมสุขภาพจิตที่
ต้องการผลติ “อาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน”  มีคุณภาพรบัใชสั้งคมนัน้สำเรจ็แนน่อน

ผมทราบวา่  กวา่จะมาถงึวันนี ้ ผู้อยูเ่บือ้งหลงัการถา่ยทำ  ซึง่ประกอบดว้ย  ผู้บรหิารและเจา้หนา้ทีจ่าก
สำนักพัฒนาสขุภาพจติและกองสขุภาพจติสังคม  ท่านวทิยากรและผูมี้เกียรตอีิกจำนวนไมน้่อยทีไ่ด้ทุ่มเทกำลังกาย
กำลังความคดิ  เพ่ือจะสรา้ง “อาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน” ท่ีมีคุณภาพขึน้มาใหไ้ด้  ดังน้ันผมจงึอยากจะบอก
“อาสาสมคัร / แกนนำเยาวชน” ทุกท่านทีเ่ข้ารบัการอบรมครัง้น้ีว่า  “ทุกท่าน”  คือความหวงั  “ของเรา”  ท่าน
คือ  คนทีเ่ราไดเ้ลอืกแลว้วา่เปน็ผู้ท่ีมีความเหมาะสมทีสุ่ด  ดีท่ีสุด และเรา  “ไว้วางใจมากทีสุ่ด”  ท่ีจะมอบภาระ
หน้าท่ีและความไวว้างใจใหเ้ป็น “แกนนำ”  ของ  Friend  Corner  จากวนันีไ้ปทา่นคอื  “แกนนำ”  ท่ีสมบูรณ์แบบ
ความรูท่ี้ท่านไดรั้บจากวทิยากรเปน็เพยีงสว่นหนึง่เท่านัน้  “แกนนำ”  ท่ีดีจะตอ้งฝกึฝนและหาความรูใ้หตั้วเองอยู่
เสมอ  ไม่หยดุนิง่  หากมอีะไรทีส่งสัย  โปรดขอคำปรกึษาจากทีป่รกึษาประจำ Friend  Corner  เพราะ  “เราคอืพวก
เดยีวกนั”

สุดท้ายนี ้  ผมขออวยพรใหท่้านวทิยากร  ผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งและ “แกนนำ”  ทุกคนประสบแตค่วามสขุ
ความเจรญิ  ตลอดไป  สวัสดีครบั

คำปฏิญาณของแกนนำ

ขอให ้ “แกนนำ” ทุกคนยนืข้ึนและยกมอืขวาขึน้  พรอ้มกับกลา่วตามขา้พเจา้พรอ้ม ๆ กันวา่
ดว้ยเกยีรตขิองข้า  ข้าขอสัญญาวา่
ข้อ 1 ข้าจะตัง้ใจปฏบัิติงานตามภาระหนา้ทีท่ี่ไดรั้บมอบหมาย  ใหสุ้ดความสามารถ
ข้อ 2 ข้าจะรกัษาชือ่เสียง เกียรตยิศ  ท้ังขององคก์รและในฐานะ “แกนนำ”  Friend  Corner
ข้อ 3 ข้าจะปฏบัิติตามกฎและจรรยาบรรณของ  “แกนนำ”


