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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE

คานา
2

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER
ONE ฉบับนี้จัดทำขึ้น ในรูปแบบกำรถอดบทเรียนค่ำยพัฒนำแกน
นำชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประเมิน
คุณภำพหลักสูตรกำรพัฒนำแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรและรูปแบบค่ำยพัฒนำแกนนำชมรม TO BE NUMBER
ONE ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ผลกำรถอดบทเรี ย น ภำพรวมสมำชิ กมีค วำมพึง พอใจต่ อ
หลักสูตรค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER
ONE มำกที่สุด ร้อยละ ๓๑.๐๓ พึงพอใจมำก ร้อยละ ๖๐.๓๔
ประโยชน์ที่ได้รับ แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE สำมำรถ
ลด และเลิ กบุ ห รี่ได้ เป็ น แบบอย่ำงแก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน
แกนนำ และสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีกำรพัฒนำ
ตนเองด้ำนทักษะต่ำง ๆ และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ได้เพื่อนใหม่ จำก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนทัศนะ และ
ควำมรู้หลำกหลำยด้ำน ได้แนวคิดในกำรจัดกิจกรรมสำหรับสมำชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ครูที่ปรึกษำ ได้รูปแบบกำรจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะชี วิ ต และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ แ ก่
สมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียน เกิดอัตลักษณ์
เฉพำะของจังหวัด TO BE NUMBER ONE กำแพงเพชร "กล้วยไข่
พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE”
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ข้อเสนอแนะ ในกำรปรับปรุงหลักสูตร คือ กำรเพิ่มจำนวนวันเข้ำ
ค่ำยพัฒนำศักยภำพฯ ให้มำกขึ้น
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชรในฐำนะเลขำนุกำร
จั ง หวั ด ทูบี นั ม เบอร์ วั น หวั ง เป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ว่ ำ หนั งสื อ เล่ มนี้ จ ะเป็ น
ประโยชน์ในกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรม TO BE NUMBER
ONE ให้มศี ักยภำพในกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ในกลุ่มเยำวชน และประชำชนทั่วไป เพื่อบรรลุคำขวัญ “เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยำเสพติด”

(นำยวรำวุธ ชื่นตำ)
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE
ความสาคัญของปัญหา
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี เป็นโครงกำรที่มีลักษณะ
กำรดำเนินงำนแบบบูรณำกำร ตำมพระดำริของทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี องค์ประธำนโครงกำร ที่
ทรงเน้นย้ำว่ำ กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ
มิอำจสำเร็จได้ด้วยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนทุก
องค์กร ต้องร่วมแรงร่วมใจและประสำนควำมร่วมมือกัน
จังหวัดกำแพงเพชร ได้น้อมนำพระปณิธำนในองค์ประธำน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE มำดำเนินงำนโดยกำหนดเป็น
นโยบำยให้ทุกภำคส่วนใช้เป็นแนวทำงในกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในกลุ่มเด็ก และเยำวชน อย่ำงต่อเนื่อง รวมระยะเวลำ ๑๕ ปี
ได้มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรดำเนินงำนให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์
หลักของโครงกำร คือ ๑. กำรรณรงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้ำงกระแส
นิยมที่เอื้อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ๒. กำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงจิตใจให้แก่เยำวชน ๓. กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ค่ำยพัฒนำแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE เป็น
ภำรกิจหนึ่งของจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันกำแพงเพชร เนื่องจำกวัยรุ่น
เป็นวัยที่ต้องกำรเรียนรู้ในสิ่งต่ำงๆ แต่วุฒิภำวะทำงอำรมณ์ยังไม่มี
ควำมพร้ อ ม เป็ น วั ย หั ว เลี้ ย วหั ว ต่ อ ที่ ส ำคั ญ ยิ่ ง เพรำะมี ก ำร
เปลี่ ย นแปลงอั น ซับ ซ้ อนทั้ ง ด้ำ นร่ ำงกำยอำรมณ์ สติ ปั ญ ญำและ
สังคม ด้ำนร่ำงกำย จะมีอัตรำกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยเพิ่มขึ้น
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อย่ำงรวดเร็ว สัดส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรเป็น
ผู้ ใ หญ่ ต ำมลั ก ษณะทำงเพศของตน ด้ ำ นอำรมณ์ จะมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและรุนแรง ไม่ว่ำจะเป็นอำรมณ์แห่งควำม
โกรธ ควำมรัก ควำมอิจฉำริษยำ บำงครั้งมีควำมเชื่อมั่นในตนเองสูง
ไม่เชื่อฟังใคร ขณะเดียวกันก็อำจเกิดควำมกังวลใจและรู้สึกหดหู่ได้
มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น ต้องกำรควำมเป็นอิสระ มีจินตนำกำรและ
ควำมเพ้อฝันสูง ทำให้วัยรุ่นเข้ำกับบุคคลวัย อื่นยำก ทำให้มีเกำะ
กลุ่มในวัยเดียวกันได้ดีกว่ำกลุ่มอื่น ๆ เพรำะเข้ำใจและยอมรับกันได้
ง่ำย ด้ำนสติปัญญำ เมื่อเข้ำสู่วัยรุ่นร่ำงกำยมีกำรเจริญเติบโตอย่ำง
เต็มที่ ส่งผลให้เซลล์สมองรับกำรพัฒนำ ทำให้วัยรุ่นมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดอ่ำนมำกขึ้น มีควำมจ ำดีสำมำรถใช้ควำมคิดของตนได้
อย่ำงเป็นเหตุเป็นผลและลึกซึ้ง แต่จะขำดควำมรอบคอบและกำร
ยับยั้งชั่งใจ ตลอดจนขำดประสบกำรณ์ ควำมชำนำญและคุณภำพ
เมื่ อ เที ย บกั บ ควำมคิ ด ของผู้ สู ง วั ย ด้ ำ นสั ง คม พั ฒ นำกำร จะ
เปลี่ ย นแปลงไปตำมร่ ำ งกำย จิ ต ใจ และสติ ปั ญ ญำ ที่ ส ำคั ญ คื อ
สังคมกลุ่มเพื่อนร่วมวัย กำรคบเพื่อนร่วมวัยเป็นพฤติกรรมสังคมที่
สำคัญยิ่งต่อจิตใจของวัยรุ่น เพรำะสำมำรถร่วมสุขร่วมทุกข์ เข้ำใจ
ปัญหำของกันและกัน ดีกว่ ำคนต่ำงวัย วัย รุ่นยังมีธ รรมชำติควำม
ต้องกำร ควำมเข้ำใจและพฤติกรรมซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะ ได้แก่
ควำมต้องกำรควำมรักในทุกรูปแบบ ควำมต้องกำรควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลิน ควำมต้องกำรควำมเป็นอิสระ ควำมต้องกำรได้รับกำร
ยกย่อง ต้องกำรมีชื่อเสียง ควำมต้องกำรเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยมำก
มั ก เป็ น วั ย ที่ มี ค วำมรั ก แบบหลงใหลใฝ่ ฝั น ควำมต้ อ งกำร
ประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ส่วนมำกเป็นควำมอยำกลองและอยำกเรียนรู้
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ในสิ่งแปลกใหม่ ที่ตนเองไม่เคยกระทำมำก่อน จำกข้อมูล ปี ๒๕๕๗
พบว่ ำ สภำพปั ญหำในกลุ่ ม วั ย รุ่ น ของจั ง หวั ดก ำแพงเพชร มี ก ำร
คลอดในหญิงอำยุ 15 – 19 ปี ร้อยละ ๒๓.๒ เด็กและเยำวชน
อำยุ ๑๕ - ๒๔ ปี ที่มีกำรป้องกันตนเองโดยใช้ถุงยำงอนำมัย เมื่อมี
เพศสั มพันธ์ครั้ งล่ ำสุด พบเพีย งร้ อยละ ๖๖.๓๘ ควำมชุกของ
ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชำกรอำยุ 15 - 19 ปี พบ
ร้อยละ ๒๖ ผู้สูบบุหรี่ ในวัยรุ่นอำยุ ๑๕ - ๑๘ ปี พบร้อยละ ๕.๓
และยังพบปัญหำด้ำนยำเสพติดในกลุ่มนี้อยู่
จำกสภำพปัญหำ และบริบทแห่งวัย จึงมีควำมจำเป็นอย่ำง
ยิ่งในกำรพัฒนำวัยรุ่น โดยเฉพำะกลุ่มที่เป็นแกนนำชมรม TO BE
NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดให้มีค่ำยพัฒนำแกน
นำชมรม TO BE NUMBER ONE ปีละ ๑ รุ่น ตั้งแต่ปีงบประมำณ
๒๕๕๗ เป็นต้นมำ

วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพึงพอใจในกำรเข้ำ
“ค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE” ของ
แกนนำ และสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่ำนกำรเข้ำ
ค่ำยฯ รุ่นที่ ๔(ปี ๒๕๖๐) และรุ่นที่ ๕(ปี ๒๕๖๑) เพื่อนำมำปรับปรุง
และพัฒนำหลักสูตรและรูปแบบกำรจัดค่ำยพัฒนำแกนนำชมรม TO
BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร

วิธีการศึกษา โดยกำรกระบวนกำรกลุ่ม กำหนดประเด็นกำร
พูดคุยในกลุ่มแกนนำ และสมำชิกชมรม TO BE NUMBER ONE
ผ่ำนกำรเข้ำค่ำยฯ ๔๗ คน ครูที่ปรึกษำชมรม TO BE NUMBER ONE
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๑๑ คน แล้วนำมำวิเครำะห์ โดยใช้กรอบกำรประเมิน แบบ CIPP
Model

ความเป็นมาของรูปแบบและหลักสูตร
เมื่อเป็นมติของคณะกรรมกำรโครงกำร TO BE NUMBER
ONE จั งหวัดกำแพงเพชร ให้ จั ดกำรพัฒนำแกนน ำชมรม TO BE
NUMBER ONE จั ง หวั ด ก ำแพงเพชรในรูป แบบค่ ำ ยพั ฒ นำ
คณะทำงำนจึงได้ประชุมกำหนดรูปแบบและหลักสูตร ค่ำยพัฒนำ
แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้
๑. ศึกษำและทำควำมเข้ำใจคู่มือกำรดำเนินงำนโครงกำร
TO BE NUMBER ONE
๒. ประชุ ม คณะท ำงำน และเครื อ ข่ ำ ย ประกอบด้ ว ย
ผู้รับผิดชอบงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ผู้รับผิดชอบงำน
ยำเสพติด ผู้รับผิดชอบงำนสุขภำพจิต ผู้รับผิดชอบงำนส่งเสริมสุขภำพ
วัยรุ่ น นั กกำรศึกษำ นั กกิจกรรม และแกนน ำที่เคยผ่ำนกำรเข้ำค่ำย
พัฒนำของสำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE เพื่อกำหนด
รูปแบบและหลักสูตร
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๓. กำหนดรูปแบบและหลักสูตรกำรพัฒนำแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE

รูปแบบ “ค่ำย” โดยมีข้อกำหนดเบื้องต้น ดังนี้
๑. ระยะเวลำดำเนินกำร ๓ วัน ๒ คืน
๒. พื้นที่ดำเนินกำร : ใกล้ชิดธรรมชำติ ห่ำงไกลควำมเป็น
เมือง และมีควำมปลอดภัย

หลักสูตร “ค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER
ONE” กำหนดเนื้อหำหลักสูตร เป็น ๔ องค์ประกอบ ได้แก่
๑. กำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
๒. องค์ควำมรู้ ประกอบด้วย
๒.๑ ควำมรู้ทักษะชีวิตและควำมฉลำดทำงอำรมณ์
๒.๒ ควำมรู้เรื่องยำเสพติด
๒.๓ ควำมรู้เรื่องพัฒนำกำรวัยรุ่น โรคและปัญหำวัยรุ่น
และเยำวชน
๒.๔ กำรให้คำปรึกษำเบื้องต้น
๓. กิจกรรมกลุ่มเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและพัฒนำควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์ทั้งในและนอกสถำนที่
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บริบทค่ายพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE
จังหวัดกำแพงเพชร จัดค่ำยพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรม TO BE
NUMBER ONE ตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมำ โดยจัดปีละ
๑ – ๒ รุ่น ๆ ละ ๔๐ – ๖๐ คน

ปี ๒๕๕๗ ค่ำยพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรม TO BE NUMBER
ONE ใช้ชื่อว่ำ “The Hero To Be Number One Camp”
ดำเนินกำร ๒ รุ่น ๆ ละ ๓ วัน รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน
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ปี ๒๕๕๘ และ ปี ๒๕๕๙ ค่ำยพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE ใช้ชื่อว่ำ “กาแพงเพชร TO BE NUMBER
ONE Camp” ดำเนินกำรปีละ ๑ รุ่น ระยะเวลำดำเนินกำร ๓ วัน
รวมทั้งสิ้น ๖๐ คน/รุ่น

ปี ๒๕๖๐ ค่ำยพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE
ใช้ชื่อว่ำ “กาแพงเพชร TO BE NUMBER ONE CAMP” ดำเนินกำร
๑ รุ่น ระยะเวลำดำเนินกำร ๓ วัน จำนวนแกนนำ ๔๕ คน
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ปี ๒๕๖๑ เนื่องจำกข้อจำกัดด้ำนงบประมำณ ค่ำยพัฒนำศักยภำพ
แกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ลดระยะเวลำกำรอบรม
เหลือเพียง ๒ วัน และใช้ชื่อว่ำ “ค่ายพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี
TO BE NUMBER ONE” ดำเนินกำร ๑ รุ่น ระยะเวลำดำเนินกำร
๒ วัน จำนวนแกนนำ ๔๐ คน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ค่าย
กลุ่มเป้ำหมำยเป็นสมำชิกค่ำยฯ รุ่นที่ ๔(ปี ๒๕๖๐) และ
รุ่นที่ ๕(ปี ๒๕๖๑) เนื่องจำกทั้ง ๒ รุ่น ยังศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำ
เดิมหรือศึกษำในจังหวัดกำแพงเพชร
ประเด็นกำรระดมควำมคิดในกระบวนกำรกลุ่ม
๑. กำรประเมินควำมสำเร็จของค่ำยพัฒนำสมำชิก TO
BE NUMBER ONE “สู่ควำมเป็นหนึ่ง” ค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วย
ไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ในมุมมองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ค่ำย
๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จหรือไม่สำเร็จของค่ำย
พัฒนำสมำชิก TO BE NUMBER ONE “สู่ควำมเป็นหนึ่ง”
ค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ใน
มุมมองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
๓. ควำมเหมำะสมของหลักสูตรค่ำยพัฒนำศักยภำพ
กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร
โดยแบ่งหมวดหมู่ควำมรู้และกิจกรรม ดังนี้
๓.๑ กำรดำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER ONE
๓.๒ ควำมรู้ทักษะชีวิตและควำมฉลำดทำงอำรมณ์
๓.๓ ควำมรู้เรื่องยำเสพติด
๓.๔ ควำมรู้เรื่องพัฒนำกำรวัยรุ่น โรคและปัญหำ
วัยรุ่นและเยำวชน
๓.๕ กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
๔. กำรน ำควำมรู้ แ ละทั ก ษะต่ ำง ๆ ที่ ไ ด้รั บ จำกค่ ำ ย
พัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ไปใช้
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๕. ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำค่ำยพัฒนำศักยภำพ
กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ บทบำทหน้ำที่ในโครงกำร TO BE
NUMBER ONE ของโรงเรียน โรงเรียนที่ศึกษำของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive statistics) ประกอบด้วยกำรหำ
ค่ำเฉลี่ย ร้อยละ และฐำนนิยม
๒. กำรประเมินควำมสำเร็จของค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่
พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ในมุมมองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ค่ำย
๓. ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จหรือไม่สำเร็จของค่ำยพัฒนำ
ศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ในมุมมองของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
๔. กำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อหลักสูตร เป็น Rating Scale
5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้ มำก
ที่สุด=5 มำก=4 ปำนกลำง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1
๕. กำรประเมินผลกำรนำกำรเรียนรู้จำกค่ำยไปใช้ประโยชน์
ใช้รูปแบบกำรแสดงควำมคิดเห็นทั้งลักษณะกลุ่ม และรำยบุคคล
๖. ข้อเสนอแนะต่อกำรจัดค่ำย เป็นคำถำมปลำยเปิด
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ผลการเรียนรู้
1. ข้อมูลทั่วไป
เพศ จำกกลุ่มตัวอย่ำง ๕๘ คน เป็นเพศหญิงมำกกว่ำเพศ
ชำย คือ เป็นหญิง 4๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑ และเป็นเพศชำย
๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๙
บทบาทหน้าที่ในชมรม TO BE NUMBER ONE ของ
โรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรชมรม TO BE NUMBER
ONE ของโรงเรียน จำนวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘ จำนวน
นักเรียนที่เหลือ ๙ คน เป็นสมำชิกชมรม คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒
โรงเรียนที่ศึกษาของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนที่ส่งแกน
น ำเข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมค่ ำ ย รุ่ น ๔ และ รุ่ น ๕ จ ำนวน ทั้ ง สิ้ น ๑๖
โรงเรียน ได้เข้ำร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนครั้งนี้ จำนวน ๙ แห่ง คิด
เป็นร้อยละ ๕๖.๒
๒. การประเมินความสาเร็จของค่ายพัฒนาแกนนาชมรม TO BE
NUMBER ONE “ค่ายพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE
NUMBER ONE” ในมุมมองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย โดยใช้
กระบวนกำรกลุ่ม มีขั้นตอนทบทวนวัตถุประสงค์ของกำรจัดค่ำย
กระบวนกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมในค่ำยรุ่นที่ ๔ และ รุ่นที่
๕ แลกเปลี่ย นเรี ย นรู้ เนื้ อหำสำระตำมที่ได้รับในค่ำย สุ ดท้ำย
สอบถำมมุมมองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยต่อควำมสำเร็จของค่ำย
โดยกำรให้ออกเสียงโดยเปิดเผย
ผลกำรประเมิน ผู้เข้ำร่วมกระบวนกำรมีควำมคิดเห็นตรงกัน
ว่ำค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE
ประสบควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ร้อยละ ๑๐๐
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๓. ปัจ จั ย ที่ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ หรื อ ไม่ สาเร็ จ ของค่ ำ ยพั ฒ นำ
ศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE ในมุมมองของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
ผลกำรประเมิน แบ่งปัจจัยที่ส่งผลแห่งควำมสำเร็จ เป็น ๒
ส่วน ได้แก่
๓.๑ ปัจจัยภำยใน
๑) หลักสูตร : ภำพรวมควำมเหมำะสม ควำมรู้ที่ได้รับจำก
กำรอบรม เข้ำใจง่ำย ถูกต้อง เหมำะสมกับกลุ่มผู้ เข้ำอบรม และ
นำไปปรับใช้ได้ สมำชิกมีควำมพึงพอใจมำกที่สุด จำนวน ๑๘ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๐๓ พึงพอใจมำก จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๖๐.๓๔ จำนวนที่เหลือมีควำมพอใจในระดับปำนกลำง
๒) วิทยำกร : วิทยำกรมีควำมสำมำรถในหลำย ๆ ด้ำน
ได้แก่ ควำมรู้ กำรนันทนำกำร ทำให้ผู้เข้ำอบรมเข้ำใจในเนื้อหำที่
อบรมง่ำย มีควำมสุข และสนุก
๓) ด้ำนกระบวนกำรทำงำน : โครงสร้ำงกำรทำงำนมีควำม
ชัดเจน
๓.๒ ปัจจัยภำยนอก
๑) กำรประสำนงำน : ร้อยละ ๙๑ มีควำมพึงพอใจใน
ระดับดีและดีมำก จำนวนที่เหลือมีควำมพอใจในระดับปำนกลำง
๒) ด้ำนภำคีเครือข่ำยในกำรจัดค่ำย : ได้รับควำมร่วมมือจำก
ทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงดี ได้แก่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต
๔๑ โรงเรียน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์กำรบริหำร
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ส่วนตำบล และ เครือข่ำยสำธำรณสุขในสังกัดสำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดกำแพงเพชร
๓) สถำนทีจ่ ัดค่ำย : สถำนที่มีควำมเป็นธรรมชำติ ร้อยละ
๑๐๐ มีควำมพึงพอใจในระดับดีและดีมำก
๔. การสารวจความพึงพอใจ
๔.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม
๑) กำรดำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER ONE บทบำท
แกนนำ และชมรม To Be Number One ในฝัน
เนื้อหำหลักสูตร : กำรดำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER
ONE บทบำทแกนนำ และชมรม To Be Number One ในฝัน
ควำมเข้ ำ ใจหลั ก สู ต ร :
บทบำทแกนน ำฯ ต้ อ งมี
ควำมสำมำรถ มีควำมรู้ ประสบกำรณ์กล้ำแสดงออก มีภำวะผู้นำ มี
วุ ฒิ ภ ำวะมำกพอ แกนน ำต้ อ งสำมำรถช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หำ
สำมำรถให้คำปรึกษำผู้อื่นได้เพื่อน พี่ และน้องๆ และสมำรถส่งต่อ
เพื่อเพื่อนสมำชิกที่มีปัญหำได้รับบริกำรที่เหมำะสม
ควำมพึงพอใจ : พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมจำนวน ๔๔ คน มี
ควำมพอใจมำก คิดเป็น ร้อยละ ๗๕.๘ และจำนวน ๖ คน มีควำม
พอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓ จำนวนที่เหลือมี ควำมพอใจใน
ระดับปำนกลำง
ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มกิจกรรมให้หลำกหลำย
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๒) ควำมรู้ทักษะชีวิตและควำมฉลำดทำงอำรมณ์
เนื้อหำหลักสูตร : กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ ทักษะ
กำรปฏิเ สธ ทัก ษะกำรแก้ ไขปั ญหำ กำรจั ดกำรกับอำรมณ์ และ
ควำมเครียดกำรวิเครำะห์ปัญหำวัยรุ่น / กำรคัดกรองเพื่อช่วยเหลือ
และส่งต่อ กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับตนเอง วิธีกำรฝึกคิดบวก
ควำมเข้ำใจหลักสูตร : ให้แง่คิดมุมมองและทำให้เรำเข้ำใจ
ผู้คนมำกขึ้นสอนให้จัดลำดับในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆในชีวิตประจำวัน
ได้ สอนให้ฝึกกำรควบคุมอำรมณ์ตนเองซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมฝึก
คิดบวกเพรำะถ้ำเรำคิดบวกเรำก็อำรมณ์ดี
ควำมพึงพอใจ : พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรมจำนวน ๒๙ คน
มีควำมพอใจมำก คิดเป็ น ร้ อยละ ๕๐ คน และ ๑๘ คน มีควำม
พอใจสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑ จำนวนที่เหลือมีควำมพอใจใน
ระดับปำนกลำง
ข้อเสนอแนะ : ระยะเวลำในกำรทำกิจกรรมนันทนำกำรไม่
เพีย งพอ อยำกให้ เพิ่มเวลำในกำรจั ดกิจ กรรม และเนื้ อหำสำระ
ควำมรู้
๓) ควำมรู้เรื่องยำเสพติด
เนื้อหำหลักสูตร : ควำมรู้เรื่อง “ยำเสพติด” และ โครงกำร
ใครติดยำยกมือขึ้น
ควำมเข้ำใจหลักสูตร : พิษภัยหรือของสำรเสพติดที่เกิดแก่ผู้
หลงผิดไปเสพสำรเสพติดเหล่ำนี้ซึ่งเป็นโทษที่ทำลำยชีวิตบุคคลเหล่ำนี้
ลงไปทุกวัน ก่อปัญหำอำชญำกรรม ยำเสพติดทุกประเภทมีฤทธิ์เป็น
อันตรำยต่อร่ำงกำย ในระบบประสำท สมอง จิตใจและสังคม
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ควำมพึงพอใจ : พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรม 31 คน มีควำม
พอใจมำก คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔ จำนวน 18 คน มีควำมพอใจ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๓๑ จำนวนที่เหลือมีควำมพอใจในระดับปำน
กลำง
ข้อเสนอแนะ : ต้องกำรเรียนรู้เรื่องยำเสพติดชนิดต่ำงๆ
เพิ่มขึ้นเช่น ยำเขียวเหลือง ยำโค ยำเค และทำนำดอล
๔) ควำมรู้เรื่องพัฒนำกำรวัยรุ่น โรคและปัญหำวัยรุ่นและ
เยำวชน
เนื้อหำหลักสูตร : ธรรมชำติสำหรับวัยรุ่น ปัญหำควำม
รุนแรงในสังคม โรคทำงเพศสัมพันธ์ กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
ควำมเข้ำใจหลักสูตร : ผลและผลกระทบของกำรทะเลำะ
วิว ำทและใช้ควำมรุ น แรง รู้ จั กกำรให้ อภัย และเลิ ก แล้ ว ต่อกันไป
กำรเรีย นรู้ ว่ำทุกคนมีคุณค่ำในตัว เอง ทุกคนสำมำรถเป็นคนดีได้
กำรรู้จักควบคุมอำรมณ์ตนเอง รู้จักปรับตัว กำรไม่ใช้อำรมณ์ตัดสิน
ปัญหำ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวใช้ชีวิตของวัยรุ่น
ควำมพึงพอใจ : พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรม ๓๕ คน มีควำม
พอใจมำก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๖๐.๓ ในหั ว ข้ อ ธรรมชำติ วั ย รุ่ น และ
คุณค่ำแห่งตนเอง และจำนวน ๙ คน มีควำมพอใจสูงสุด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๕ จำนวนที่เหลือมีควำมพอใจในระดับปำนกลำง
ข้อเสนอแนะ : อยำกให้ เพิ่มกิจกรรมเพื่อให้ นักเรียนเห็น
คุณค่ำของตนเองมำกขึ้น เน้นมีส่วนร่วมในกิจกรรม มำกกว่ำกำรดู
สื่อ
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๕) กิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
รูปแบบกิจกรรม : กำรจัดกิจกรรม Walk rally
ควำมเข้ำใจหลักสูตร : กิจกรรม Walk rally ช่วยให้
สมำชิ ก ในกลุ่ ม รู้ จั ก ท ำงำนร่ ว มกั น กิ จ กรรมระดมควำมคิ ด ของ
สมำชิกในกลุ่มเพื่อนำเสนอ กำรจัดกิจกรรมสร้ำงสุข ทุกคนในกลุ่มมี
ส่ ว นร่ ว มในกำรนั น ทนำกำรร่ ว มกั น กำรเล่ ำ ควำมประทั บ ใจให้
เพื่อนๆ ได้รับฟัง
ควำมพึงพอใจ : พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมอบรม ๔๐ คน มีควำม
พอใจมำก คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙ และจำนวน ๙ คน มีควำมพอใจ
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕ จำนวนที่เหลือมีควำมพอใจในระดับ
ปำนกลำง
ข้อเสนอแนะ อยำกให้ เพิ่มเวลำในกำรจัดกิจกรรม และ
เนื้อหำสำระควำมรู้
แผนภู มิ ที่ ๑ แสดงร้ อ ยละควำมพึ ง พอใจต่ อ หลั ก สู ต รค่ ำ ยพั ฒ นำ
ศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมเสริมสร้าง…
น้อยที่สุด

ความรู้เรื่อง…

น้อย

ความรู้เรื่องยาเสพติด

ปานกลาง

ความรู้ทักษะชีวิตและ…

มาก
มากที่สุด

0%
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50%

100%

๕. การนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ หลังกำรอบรม
แกนนำและสมำชิกได้นำควำมรู้ และประสบกำรณ์ ไปสร้ำงและพัฒนำ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้
๕.๑ ประเด็นการพัฒนากำรดำเนินงำนชมรม TO BE NUMBER ONE
๕.๑.๑ มีกำรพัฒนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุก
โรงเรียน ภำยใต้องค์ประกอบและยุทธศำสตร์โครงกำร TO BE
NUMBER ONE อย่ำงถูกต้อง
๕.๑.๒ มีกำรกำหนดนโยบำยชัดเจนในกำรดำเนินงำนของ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ของแต่ละโรงเรียน
๕.๑.๓ มีกำรพัฒ นำสถำนที่ ในกำรดำเนินงำนของชมรม
และห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๕.๑.๔ มีก ำรจั ดกิจ กรรมต่ำง ๆ ในชมรมฯ และในศูน ย์
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดังนี้
๑) กำรเปิดรับสมัครสมำชิก
๒) คัดเลือกคณะกรรมกำรชมรม พร้อมทั้งมอบหมำย
หน้ำที่ แบ่งฝ่ำยรับผิดชอบ
๓) กำรเปิ ด โอกำสให้ ส มำชิ ก ได้ แ สดงออกตำม
ควำมสำมำรถ ควำมชอบ ควำมถนัดของตนเองใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ของชมรม
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๔) จัดกิจกรรมตำมควำมชอบ และควำมต้องกำรของ
สมำชิก เช่น
- กิจกรรมด้ำนฝึกอำชีพ
- กิจกรรมด้ำนดนตรี ได้แก่ ประกวดร้องเพลง
ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง วงดนตรีสำกล
- จัดแข่งขัน Cover Dance
- กิจกรรมด้ำนกีฬำ ได้แก่ แชร์บอล ฟุตบอล
วอลเล่ย์บอล ตำมควำมชอบควำมถนัด และ
จัดแข่งขันในวันต่อต้ำนยำเสพติด
- กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติดในวัน
ต่อต้ำนยำเสพติด
- ประกวดพำนไหว้ครู TO BE NUMBER ONE
รีไซเคิล
- ประกวด The Idol TO BE NUMBER ONE
- กิจกรรมจิตอำสำ TO BE NUMBER ONE
เพื่อช่วยเหลือสังคมทั้งในโรงเรียนและใน
ชุมชน
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๕) จัดกิจกรรมด้ำนควำมรู้ให้กับสมำชิก
- อบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE ใน
โรงเรียนของตนเอง
- อบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรให้กำรปรึกษำ กำร
ป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำร
ป้องกันโรคทำงเพศสัมพันธุ์
- จัดรำยกำรเสียงตำมสำยในโรงเรียนเกี่ยวกับ
โทษและพิษภัยของยำเสพติดและเผยแพร่
กิจกรรมดีๆของชมรมช่วงเวลำตอนเช้ำก่อน
เข้ำแถว พักเที่ยง และตอนเย็นก่อนเข้ำแถว
- จัดกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันออนทัวร์ เพื่อ
เผยแพร่กิจกรรมดีๆของชมรม และ
สอดแทรกโทษและพิษภัยของสำรเสพติด
ให้กับสมำชิก TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนอื่นที่เป็นเครือข่ำย
๕.๑.๕ โครงกำรใครติดยำยกมือขึ้น สำมำรถช่วยให้เพื่อนที่
มีพฤติกรรมใช้ยำมำเป็นสมำชิก TO BE NUMBER ONE และร่วม
ทำกิจกรรมดีๆ จนสำมำรถทำให้ลด ละ เลิกใช้ยำเสพติดได้โดยที่ไม่
ถูกไล่ออกจำกโรงเรียน สำมำรถเรียนหนังสือต่อได้
๕.๑.๖ เกิดเครือข่ำยสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ระหว่ำงโรงเรียน มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่ำงๆระหว่ำงกัน
ทั้งในเรื่องของกำรเรียน กำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER
ONE
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๕.๒ ประเด็นการพัฒนาตนเองและครอบครัว และประโยชน์ที่ได้รับ
๕.๒.๑ แกนน ำบำงคนที่มำเข้ำค่ำยเกิดแรงบันดำลใจ และ
ควำมมุ่งมั่นในกำรเลิกสูบบุหรี่ แกนนำคนหนึ่งเคยสูบบุหรี่ 20 มวน/วัน
สำมำรถลดปริมำณกำรสูบลง เหลือ 3 มวน/วัน และวันนี้ตั้งใจว่ำจะเลิก
สูบบุหรี่
๕.๒.๒ นำควำมรู้ไปใช้กับบุคคลในครอบครัว โดยกำรไป
บอกผู้ปกครองถึงโทษและพิษภัยของสุรำ/บุหรี่ จนทำให้ผู้ปกครอง
บำงคนสำมำรถลดปริมำณกำรดื่มสุรำลงได้
๕.๒.๓ มีกำรพัฒนำตนเองรู้จักกำรยอมรับฟังควำมคิดเห็น
ของผู้ อื่น และกำรทำงำนเป็ นทีม และเรีย นรู้กำรอยู่ร่วมกับผู้ อื่น
เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ
๕.๒.๔ เกิดสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงสมำชิกแกนนำ TO BE
NUMBER ONE ที่มำจำกโรงเรียนต่ำง ๆ ทำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ช่วยเหลื อซึ่ งกั น ทั้งกำรด ำเนิ นงำนชมรม และเมื่อมีปั ญหำ
เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของกำรเรียน ควำมรัก มีกำรให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
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๕.๓ มุมมองของครูที่ปรึกษา
๕.๓.๑ มุมมองต่อนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
- นักเรียนมีควำมพร้อม มีใจรัก และสมัครใจในกำร
เป็นสมำชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE
- นักเรียนมีควำมกล้ำคิด กล้ำแสดงออกที่เหมำะสม
กล้ำยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับกฎ
กติกำกำรอยู่ร่วมกันในโรงเรียนได้
- มีมุมมองทัศนคติที่ดีต่อโครงกำร TO BE
NUMBER ONE
- มีกำรปรับตัวที่ดีในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- มีกำรพัฒนำศักยภำพของตนเองจำกกิจกรรม
ต่ำงๆที่ได้เรียนรู้
- เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคีของนักเรียนแกนนำ
- มีควำมสนใจ และกระตือรือร้นในกำรร่วมทำ
กิจกรรม
- เกิดภำวะควำมเป็นผู้นำ
- เกิดควำมคิดเชิงบวกในกำรเผชิญกับปัญหำและ
อุปสรรค
- นักเรียนมีกำรปรับพฤติกรรมดีขึ้น ทำให้ปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เคยมีลดลง
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๕.๓.๒ มุมมองต่อกำรพัฒนำชมรม TO BE NUMBER ONE
- มีแนวคิดในกำรพัฒนำชมรม TO BE NUMBER
ONE ของโรงเรียน
- มีแนวคิดในกำรดำเนินงำน มีกำรขับเคลื่อนชมรม
จิตอำสำ กำรแบ่งปันซึ่งกันละกันภำยใต้
ยุทธศำสตร์โครงกำร TO BE NUMBER ONE
- มีแนวคิดในกำรพัฒนำอัตลักษณ์ของชมรม TO
BE NUMBER ONE เช่น กำรทำหุ่นมำสคอท
หรืออนุสำวรีย์ สัญลักษณ์ปิ่นโต ชื่อน้องช่วยโลก
เพื่อลดขยะ
๕.๓.๒ มุมมองต่อตนเอง
- เป็นกำรเสริมพลังแก่ตนเองในกำรทำหน้ำที่ครูที่
ปรึกษำชมรม TO BE NUMBER ONE ของ
โรงเรียน
- มีแนวคิดในกำรดำเนินงำนพัฒนำทักษะวิชำกำร
และกำรพัฒนำ IQ และ EQ ในเยำวชน
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๖. ข้อเสนอแนะ ในกำรพัฒนำค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี
TO BE NUMBER ONE
๕.๑ อยำกให้จัดค่ำยพัฒนำแกนนำและสมำชิกชมรม TO BE
NUMBER ONE อย่ำงต่อเนื่อง
๕.๒ อยำกให้ เปิ ด โอกำสให้ ส มำชิก แกนนำที่เคยเข้ ำค่ำ ย
พัฒนำแล้วสำมำรถร่วมค่ำยอีก เพื่อเป็นกำรฟื้นฟูควำมรู้ และสร้ำง
ขวัญกำลังใจ
๕.๓ อยำกให้เพิ่มเวลำกำรจัดกิจกรรมประมำณ ๕ วัน ๔ คืน

29

วิจารณ์
เมื่อวิเครำะห์เนื้อหำของกำรประเมิน โดยใช้กรอบกำรประเมิน
โครงกำรและแบบจำลอง CIPP Model สรุปได้ ดังนี้
ด้านบริบท
จำกกำรถอดบทเรียนในครั้งนี้ พบว่ำค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่
พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE มีส่วนเป็นอันมำกในกำรพัฒนำ
โครงกำรและชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งนี้อำจมำจำกปัจจัย
สำคัญ คือ
(1) ภำพลักษณ์ของโครงกำร และองค์ประธำนฯ ที่สร้ำง
กำรยอมรับในระดับชำติ ทำให้เกิดกลไกควำมร่วมมือได้เป็นอย่ำงดี
(2) กำรเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ขององค์ประธำนโครงกำรแก่ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถำนศึกษำจังหวัดกำแพงเพชรถึง ๓ ครั้ง ได้สร้ำงขวัญและกำลังใจ
แก่สมำชิกชมรมและเยำวชนจังหวัดกำแพงเพชร
(๓) จังหวัดกำแพงเพชรมีเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE
NUMBER ONE รุ่นพี่ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกระดับภำคหลำยรุ่น และผ่ำน
กำรคัดเลือกระดับประเทศ ๓ คนเป็นต้นแบบแก่เยำวชนในจังหวัด ใน
กำรพัฒนำตนเอง
(3) จังหวัดกำแพงเพชรมีชมรมต้นแบบแก่ชมรม TO BE
NUMBER ONE จำนวน ๒ ชมรม ได้แก่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชน
บ้ำนทุ่งมหำชัย และชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำ
คม นอกจำกนั้น กำรบริหำรจัดกำรของจังหวัดต้นแบบทูบีนัมเบอร์
วันกำแพงเพชร ทำให้เครือข่ำยชมรม TO BE NUMBER ONE
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ในจังหวัดมีแบบอย่ำงที่ดีในกำรดำเนินงำนเป็นส่ วนกระตุ้นให้มีกำร
พัฒนำในแกนนำชมรม
ปัจจัยนา เข้า/Input
1. ปัจจัยพื้นฐำน/คุณสมบัติของเยำวชนที่เข้ำค่ำยฯ เยำวชนที่เข้ำค่ำย
เป็นวัยรุ่น วัยที่มีควำมพร้อมในกำรเรียนรู้ วัยแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ไม่
ชอบกำรอยู่นิ่ง ต้องจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้เหมำะสม
2. วิธีกำรคัดเลือกเยำวชนที่มำเข้ำค่ำยพัฒนำฯ โดยคัดเลือกผ่ำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยสมัครใจ ซึ่งมีข้อดี คือ มีกำรส่งต่อ
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ ข้อมูล จำกรุ่นต่อรุ่น จำกรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้
รุ่นน้องมีกำรเตรียมตัวที่ดีก่อนกำรเข้ำค่ำย และมีกำรส่งต่อควำมรู้
กำรทำงำนของชมรมฯ อย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรสื่อสำรกับเยำวชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดค่ำยพัฒนำ
เห็นควำมสำคัญของงำน เอำใจใส่ ให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ และ
กระตือรือร้นมีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้จัดค่ำยและผู้เข้ำค่ำย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่ำงรวดเร็ว ทั่วถึง และชัดเจน
กระบวนการ/Process
1. หลักสูตร(เนื้อหำ-กระบวนกำร) “ค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี
TO BE NUMBER ONE” ใช้กระบวนกำร “ค่ำย” ซึ่งเป็นกิจกรรมกำร
เรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้
กระบวนกำรกลุ่มในกำรพัฒนำ มีกำรคัดเลือกกิจกรรม และใช้เทคนิค
กระบวนกำรที่หลำกหลำย ทั้งกำรใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม
กำรนันทนำกำร กำรใช้ชีวิตกลำงแจ้ง กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณ์จริง
กำรได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีกระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์ และ
เชื่อมโยงมำกขึ้น เป็นกระบวนกำรสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงจำก “ภำยใน”
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เช่น กำรค้นพบควำมสำมำรถของตนเอง กำรนับถือ ภำคภูมิใจ และเห็น
คุณค่ำในตนเอง กิจกรรม ในค่ำยมีหลำกหลำยรูปแบบ เน้นกิจกรรมที่
สร้ำงกำรเคลื่อนไหวซึ่งมีควำมเหมำะสมสำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็น
วัยรุ่นและเยำวชน และสอดคล้องกับแนวคิดของโครงกำร TO BE
NUMBER ONE ที่เน้นแนวคิดกำรเรียนรู้สำหรับเยำวชนในลักษณะ
Play and Learn ใช้กิจกรรมเป็นสื่อให้เยำวชนได้เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข
และสนุกกับกำรเรียนรู้
2. วิทยำกร ที่มีควำมรู้ สำมำรถถ่ำยทอดได้เป็นอย่ำงดี เป็นบุคคลที่
ผ่ำนกำรอบรมด้ำนทักษะชีวิต กำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ และ
กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทั้งยังเป็นบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำน
สุขภำพจิ ต และยำเสพติด ด้ำนเด็กและเยำวชน มีบุคลิ กภำพที่ดี
น่ำเชื่อถือใช้คำพูด น้ำเสียง ชัดเจนเข้ำใจง่ำย
3. สื่อกำรเรียนกำรสอน สื่อที่ใช้ในกิจกรรม/ให้ควำมรู้ ที่มีควำม
ดึงดูดใจ สำมำรถควำมเข้ำใจง่ำย/นำไปใช้ประโยชน์ได้ และ
เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย คือ เยำวชน

ผลผลิต/ผลลัพธ์
ผลผลิต
1. จังหวัดกำแพงเพชร มีงบประมำณจำกัดในกำรจัดทำค่ำยพัฒนำ
สมำชิก TO BE NUMBER ONE สู่ควำมเป็นหนึ่ง สำมำรถจัดได้
เพียงปีละ ๑ รุ่น ๆ ไม่เกิน ๔๐ – ๖๐ คน โดยมีกำรจัดค่ำยมำแล้ว
๕ รุ่น โดยมีเด็กและเยำวชนสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมเต็มทุกครั้ง
2. ผลกำรประเมินตนเองของเยำวชนทั้งด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ทักษะชีวิต และควำมพึงพอใจในภำพรวมพบว่ำ เยำวชนที่ผ่ำนกำร
เข้ำค่ำยฯ มีกำรประเมินตนเองในระดับมำกที่สุดเกือบทุกด้ำน
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๓. อัตลักษณ์ “กล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE”
จิ๋ว แจ๋วด้วยคุณค่ำ เรียบง่ำยพรั่งพร้อมคุณภำพ
พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน
ผลลัพธ์
1. กำรนำควำมรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประโยชน์ต่อ
ตนเอง และประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยสมำชิกชมรม TO BE NUMBER
ONE มีกำรนำควำมรู้ ทักษะที่ได้รับจำกกำรเข้ำค่ำยพัฒนำฯ ไปต่อ
ยอด ขยำยผลในกำรทำกิจกรรมชมรมฯ
2. มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้นของสมำชิกค่ำยอย่ำงเห็นได้ชัด
จำกกำรประเมินตนเอง และกำรประเมินของครูที่ปรึกษำของชมรม
สรุป ค่ำยพัฒนำศักยภำพกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE
มีเนื้อหำหลักสูตร วิทยำกรที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย คือ
เยำวชน และมีกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นลำดับ โดยเริ่มจำกกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและภำคภูมิใจในตนเองของเยำวชน ตำมปรัชญำ
และแนวคิดของโครงกำร TO BE NUMBER ONE คือ “ทุกคนเป็น
หนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพติด ” ลำดับต่อมำจึงสร้ำงควำมตระหนั กใน
ควำมเป็น TO BE NUMBER ONE คือ เป็นแบบอย่ำงของควำม
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพติด” และ บทบำท “เพื่อนช่วยเพื่อน”อัน
จะนำไปสู่ควำมตั้งใจในกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี และกำรมีส่วนร่วมใน
โครงกำรฯ ต่อไป และสุดท้ำย คือ กำรสร้ำงพื้นที่/เวทีให้เยำวชน
สำมำรถแสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์
สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือระยะเวลำกำรจัดค่ำยพัฒนำฯ ควรมีระยะเวลำ
ขั้นต่ำ ๓ วัน
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
๑. เนื่องจำกกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นเพียงกำรศึกษำจำกกลุ่มตัวแทนของ
เยำวชนที่เข้ำค่ำย “พัฒนำสมำชิก TO BE NUMBER ONE สู่ควำมเป็น
ที่หนึ่ง” รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ เท่ำนั้น ซึง่ เป็นกำรติดตำมในระยะสั้นหลัง
กำรพัฒนำ คือไม่เกิน ๒ ปี และเยำวชนที่ผ่ำนกำรเข้ำค่ำยส่วนใหญ่ยัง
ศึกษำอยู่ในสถำนศึกษำเดิม หำกทำกำรศึกษำครั้งต่อไป ควรขยำยพื้นที่
กำรศึกษำ คือ ทำกำรศึกษำในรุ่นอื่น ๆ และทำกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ในกลุ่มเยำวชนที่ไม่ได้ผ่ำนกำรเข้ำค่ำยพัฒนำฯ เพื่อเปรียบเทียบควำมรู้
ทักษะ ต่ำง ๆ ว่ำมีควำมแตกต่ำงกันหรือไม่
๒. อำจศึกษำ กำรประเมินตนเอง ควำมพึงพอใจ ทัศนคติในกำร
ให้บริกำรในมุมของผู้ที่ให้บริกำร คือ ผู้จัดค่ำย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น
เช่น วิทยำกร เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
กำรศึกษำฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจำกได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณอุดหนุน กำรองค์กำรบริห ำรส่ วนจังหวัดกำแพงเพชร
ตลอดจนถึงกำรได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรถอดบทเรียน
ด้ว ยกระบวนกำรกลุ่ ม จำกผู้ เข้ำร่ ว มกระบวนกำรของเครือข่ำ ย
สถำนศึกษำที่เคยผ่ำนกำรอบรมค่ำยพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรม
TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
คณะผู้ทำกำรศึกษำจึงขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้กล่ำวถึง ในกำรมี
ส่วนร่วมสนับสนุนกำรศึกษำครั้งนี้ รวมทั้งผู้ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือให้
กำรสนับสนุนและให้กำลังใจด้วยดี ที่มิอำจกล่ำวนำมได้ทั้งหมดไว้
เป็นอย่ำงสูง
34

คณะผู้ศึกษำหวังเป็ นอย่ ำงยิ่ งว่ำ กำรศึกษำครั้งนี้จะมีคุณค่ำและ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำศักยภำพแกนนำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ที่เป็น
เครือข่ำยในจังหวัดกำแพงเพชร และนอกจังหวัด เพื่อให้แกนนำ
ชมรม TO BE NUMBER ONE มีควำมรู้ ทักษะในกำรดำเนินงำน
ชมรม TO BE NUMBER ONE และมีควำมรู้ ทักษะที่สำมำรถนำไป
ปรับใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชมรม สมำชิกชมรม และเพื่อน
ในวัยเดียวกัน

เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมกำรโครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO
BE NUMBER ONE) จังหวัดกำแพงเพชร. สรุปผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER
ONE) จังหวัดกำแพงเพชร. จังหวัดกำแพงเพชร.๒๕๖๐
สำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE.รำยงำนกำรวิจัย
ประเมินผลเพื่อปรับปรุง(Formative Evaluation) โครงกำรรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE)กรม
สุขภำพจิต. 25๖๑
สมพิศ สุขแสนเทคนิค. กำรวำงแผนและกำรประเมินผล เอกสำร
ประกอบคำบรรยำยแก่เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดแพร่ .
วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2545
อรวรรณ สุวรรณะบุณย์. กำรสำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม
ค่ำยพัฒนำสมำชิก TO BE NUMBER ONE สู่ควำมเป็นหนึ่ง (TO BE
NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 1๓. กรมสุขภำพจิต. 255๗
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ภาคผนวก
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ความคิดเห็นต่อชมรม To Be Number One ในฝัน :
ชมรมต้องมีกำรเพิ่มกิจกรรมลงไปในชุมชนหลำยๆ อย่ำง มีกำรจัด
อบรมทั้งในโรงเรี ย นและนอกโรงเรี ย น มีกำรแข่งขันและกำรจัด
กิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
โรงเรียนไทรงาม อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- กำรออกกำลังกำยทุกเช้ำ
- ประกวดเต้น cover dance
- ประกวดดนตรี โฟล์คซอง
- มีกำรประกวดอย่ำงต่อเนื่องทุก ๓ เดือน
โรงเรียนไตรตรึงษ์ อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- ประกวดเต้น cover dance
- เต้นออกกำลังกำย
- กำรจัดกิจกรรมที่หลำกหลำยๆ
โรงเรียนทุ่งทราย อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- ประกวดเต้น cover dance
- เต้นออกกำลังกำย
- ประกวดดนตรี โฟล์คซอง
- กำรแข่งขันในในทุกระดับ ได้แก่ภำยในโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน
โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- กำรฝึกศิลปำชีพ ได้แก่ กำรถักไหมพรม เครื่องประดับ
ตกแต่ง อื่นๆ
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โรงเรียนเรืองวิทย์ อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- ประกวดเต้น
- แข่งขันกีฬำ
- ประกวดร้องเพลง
โรงเรียนคลองลานวิทยา อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- ดำเนินงำนสหกรณ์
- ตร.นร.อำสำ
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรม ดังนี้
- แข่งขันกีฬำ กำรออกกำลังกำยประเภทต่ำงๆ
- กำรเพิ่มทักษะทำงภำษำ
- จิตอำสำ
โรงเรียนนาบ่อคา อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- มีกำรจัดกิจกรรมหลำกหลำย
- มีงบประมำณในกำรสนับสนุนอย่ำงเพียงพอ
โรงเรียนชุมชนระหาน อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- จัดทุกกิจกรรมหลำกหลำย ได้แก่ ดนตรี กีฬำ ร้องเพลง
อ่ำนหนังสือ
โรงเรียนคณฑีวิทยา อยำกให้มีกำรจัดกิจกรรมดังนี้
- ประกวดร้องเพลง และ cover dance
- กำรแสดงละคร English , Musicle
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กาหนดการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนาเยาวชน
“กาแพงเพชร TO BE NUMBER ONE CAMP”
รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560
ณ ไร่วนาลี รีสอร์ท อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
…………………….
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2560
08.30 – 10.30 น. - เดินทำงไปไร่วนำลี รีสอร์ท
อำเภอคลองลำน จังหวัดกำแพงเพชร
10.30 – 11.00 น. - ลงทะเบียน ณ ไร่วนำลี รีสอร์ท
จังหวัดกำแพงเพชร
11.00 – 11.30 น. – เก็บสัมภำระบริเวณจุดที่เตรียมไว้
เปลี่ยนชุดพร้อมทำกิจกรรม
11.30 – 12.00 น. - พิธีเปิด “ค่ำยพัฒนำศักยภำพแกน
นำ เยำวชน” รุ่นที่ 4 มอบนโยบำยกำร
พัฒนำสุขภำพวัยรุ่นอย่ำงมีคุณภำพ
ปฐมนิเทศกำรเข้ำค่ำยฯ
12.00 – 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน
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13.00 – 14.30 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำ
EQ (In Door) ละลำยพฤติกรรม
14.30 – 16.30 น. - กำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE
NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
14.30 – 16.30 น. - แนวทำงกำรดำเนินงำนชมรม TO
BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
16.30 – 17.30 น. - บริหำรร่ำงกำย
17.30 – 18.30 น. - รับประทำนอำหำรเย็น
18.30 – 19.00 น. - ทำกิจวัตรประจำวัน
19.00 – 21.00 น. - กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ
21.00 น.
- อำหำรว่ำงก่อนนอน
เข้ำนอน
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
05.30 - 06.00 น. - บริหำรร่ำงกำย
06.00 – 07.00 น. - ทำกิจวัตรประจำวัน
07.00 – 08.00 น. - รับประทำนอำหำรเช้ำ เคำรพธงชำติ
08.00 – 08.30 น. - เตรียมควำมพร้อม เรียกพลัง
สันทนำกำร
08.30 – 10.30 น. – กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น
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- แนวทำงและเทคนิคกำรวิเครำะห์ปัญหำ
- กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
องค์ควำมรู้สำคัญสำหรับวัยรุ่น พ่อแม่
และเครือข่ำย
- กำรสื่อสำรกับวัยรุ่น
- กำรจัดบริกำรเชิงรุก และบริกำรเชิงรับ
- กำรเพิ่มปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัยเสี่ยง และ
ปัจจัยควำมสำเร็จ
10.30 – 12.00 น. - เยำวชนจังหวัดกำแพงเพชร
“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยำเสพติด”
12.00 – 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. - ทักษะชีวิต ภำวะผู้นำ กำรให้คำปรึกษำ
- ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(Emotion Quotient : EQ)
- แนวคิด “เก่ง ดี มีสุข”
- กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับตนเอง
- วิธีกำรฝึกคิดบวก
14.30 – 17.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำ
EQ (เข้ำฐำน Out Door
17.00 – 18.00 น. - ทำกิจวัตรประจำวัน
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18.00 – 19.00 น. - รับประทำนอำหำรเย็น
19.00 – 22.00 น. – กิจกรรมสร้ำงสุข (Happy Hour),
Camp Fire
22.00 น.
– อำหำรว่ำงก่อนนอน
เข้ำนอน
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
05.30 - 06.00 น. - บริหำรร่ำงกำย
06.00 – 07.00 น. - ทำกิจวัตรประจำวัน
07.00 – 08.00 น. - รับประทำนอำหำรเช้ำ เคำรพธงชำติ
08.00 – 08.30 น. - เตรียมควำมพร้อม เรียกพลัง สันทนำกำร
08.30 – 09.30 น. - บรรยำยเรื่อง คุณค่ำแห่งตนเอง
09.30 – 10.00 น. - บรรยำยเรื่อง ธรรมชำติสำหรับ
วัยรุ่น และเทคนิคกำรจัดกำร
10.00 – 10.30 น. - ซ้อมรับเกียรติบัตร
10.30 – 12.00 น. - พิธีปิด รับมอบเกียรติบัตรจำก
ประธำน : นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
กำแพงเพชร
12.00 – 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 14.30 น. - เก็บสัมภำระขึ้นรถเพื่อเดินทำงกลับ
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กาหนดการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพกล้วยไข่พันธุ์ดี
TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561
ณ คลองนาไหล โฮมสเตย์ อาเภอคลองลาน
จังหวัดกาแพงเพชร
…………………….
วันที่ 29 มีนาคม 2561
08.30 – 09.30 น. - ลงทะเบียน ณ คลองน้ำไหล
โฮมสเตย์ อำเภอคลองลำน
จังหวัดกำแพงเพชร
09.30 – 10.00 น. - ปฐมนิเทศกำรเข้ำค่ำยฯ
10.00 – 11.00 น. - กำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE
NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร
11.00 – 12.00 น - บทบำทของแกนนำ TO BE
NUMBER ONE
12.00 – 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.15 น. - เตรียมควำมพร้อม เรียกพลัง สันทนำกำร
13.15 – 14.30 น. - รู้เท่ำทัน “ยำเสพติด” และ
โครงกำรใครติดยำยกมือขึ้น
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14.30 – 15.00 น. - แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม จัดพี่เลี้ยง
ประจำกลุ่ม
- เก็บสัมภำระเข้ำบ้ำนพัก
(รำยละเอียดบ้ำนพักที่ได้จัดไว้ให้)
15.00 – 17.00 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำ
EQ (เข้ำฐำน Out Door)
17.00 – 18.00 น. - รับประทำนอำหำรเย็น
18.00 – 19.00 น. - กิจธุระส่วนตัว
19.00 – 21.00 น. - ภำวะผู้นำ กำรทำงำนเป็นทีม
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ
เทคนิคกำรจัดกำรกับอำรมณ์
21.00 น.
- อำหำรว่ำงก่อนนอน
เข้ำนอน
วันที่ 30 มีนาคม 2561
05.30 - 06.00 น. - บริหำรร่ำงกำย
06.00 - 07.00 น. - ทำกิจวัตรประจำวัน
07.00 - 08.00 น. - รับประทำนอำหำรเช้ำ เคำรพธงชำติ
08.00 - 08.30 น. - เตรียมควำมพร้อม เรียกพลัง สันทนำกำร
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08.30 - 10.00 น. - ทักษะชีวิต กำรให้คำปรึกษำ กำร
วิเครำะห์ปัญหำวัยรุ่น / กำรคัดกรองเพื่อ
ช่วยเหลือและส่งต่อ
- ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(Emotion Quotient : EQ)
- กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับตนเอง
- วิธีกำรฝึกคิดบวก
10.00 - 12.00 น. - ชมรม TO BE NUMBER ONE ในฝันของเรำ
12.00 - 13.00 น. - รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 - 15.00 น. - กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
- แนวทำงและเทคนิคกำรวิเครำะห์ปัญหำ
- กำรใช้ถุงยำงอนำมัย กำรป้องกัน
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
- กำรสื่อสำรกับวัยรุ่น
- กำรจัดบริกำรเชิงรุก และบริกำรเชิงรับ
- กำรเพิ่มปัจจัยปกป้อง ลดปัจจัยเสี่ยง
และปัจจัยควำมสำเร็จ
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15.00 - 16.30 น. - พิธีปิด รับมอบเกียรติบัตรจำก
ประธำนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
กำแพงเพชร
16.30 น.
- เก็บสัมภำระขึ้นรถเพื่อเดินทำงกลับ
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กิจกรรมเสริมสร้าง EQ นอกห้องเรียน
1. ภำพวำดในดวงใจ – รู้ จั ก กำรวำงแผน ก ำหนดเป้ ำ หมำยให้
เหมำะสม รู้จักกำรประณีประนอม ลดทิฐิของตัวเอง
วิธีกำร – นำปำกกำเมจิคมำพันด้วยเชือก ตำมจำนวนสมำชิกใน
ที ม และให้ ส มำชิ ก แต่ ล ะคนถื อ เชื อ กคนละ 1 เส้ น แล้ ว ให้
สมำชิกช่วยกันวำดภำพที่วิทยำกรกำหนดให้ โดยที่ทั้งทีมห้ำมจับ
ปำกกำโดยเด็ดขำด
2. หัวบอดท้ำยใบ้ – กำรสื่อสำรอย่ำงมีคุณภำพ
วิธีกำร – นำนักเรียนภำยในกลุ่มมำต่อแถวเรียงหนึ่ง ทุกคนจะ
ถูกปิดตำ ปิดปำก แต่คนแรกสำมำรถพูดได้เพียงคนเดียว ส่วน
คนสุดท้ำยจะไม่ถูกปิดตำ คนสุดท้ำยจะต้องบอกถึงจุดที่มีของ
วำงไว้โดยห้ำมพูด เพื่อให้คนแรกเก็บ
3. สำยใยรัก – กำรวำงแผน กำรเสียสละเพื่อส่วนรวม
วิธีกำร – จะมีเชือกขึงระหว่ำงต้นไม้ 2 ต้น จำนวน 3 ชั้น แต่ละ
ชั้ น ท ำช่ อ งที่ มี ข นำดต่ ำ งกั น สมำชิ ก ในที ม จะต้ อ งช่ ว ยกั น อุ้ ม
สมำชิกในทีมลอดช่องในแต่ละระดับชั้น แต่ห้ำมสมำชิกในทีม
คนใดโดนเชือกโดยเด็ดขำด
4. ลำยเซ็นมรณะ – กำรรู้จักแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ กำรเสียสละ
ควำมอดทน
วิ ธี ก ำร – จะมี ลู ก โป่ ง แขวนอยู่ กั บ เชื อ ก สมำชิ ก ภำยในกลุ่ ม
จะต้องจะทำอย่ำงไรก็ได้ เพื่อให้สมำชิกภำยในทีมผลัดกันขึ้นไป
เขียนชื่อของตัวเอง จนครบทั้งทีม ใครเสร็จก่อนก็เป็นฝ่ำยชนะ
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5. กู้ระเบิด – ควำมอดทน ควำมพยำยำม
วิธีกำร – ทุกคนภำยในทีมจะถูกผูกเชือกไว้กับเอว ปลำยเชือก
อีกด้ำนหนึ่งจะถูกผูกรวมกันไว้กับหนังยำง ทุกคนจะต้องช่วยกัน
เพื่ อน ำไข่จะฝั่งหนึ่ ง ไปอีกฝังหนึ่ ง โดยที่ไข่ไม่แตก ทีมไหนใช้
เวลำน้อยที่สุดเป็นฝ่ำยชนะ
6. กำป้อนเหยื่อ – ควำมสนุกสนำน กำรทำงำนเป็นทีม กำรแบ่งปัน
วิ ธี ก ำร – สมำชิ ก ภำยในที ม ทุ ก คนจะมี ห ลอด ควำมยำว
ประมำณ 6 เซนติเมตร อยู่คนละ 1 อัน ทุกคนจะต้องต่อแถว
เรียงหนึ่ง ทุกคนจะคำบหลอดไว้เพื่อส่งต่อหนังยำง แต่ทุกคน
ห้ำมใช้มือช่วย จำกหัวแถวถึงท้ำยแถว แล้วส่งกลับมำยังหัวแถว
ทีมไหนทำได้ไวที่สุดเป็นฝ่ำยชนะ
7. โยนโป่งน้ำ – ควำมสนุกสนำน กำรทำงำนเป็นทีม กำรแบ่งปัน
วิธีกำร – ในหนึ่งทีมจะมีลูกโป่งใส่น้ำหนึ่งลูก ผลัดกันโยนต่อๆไป
จนถึงท้ำยแถว ทีมไหนส่งไว และลูกโป่งไม่แตกก็เป็นฝ่ำยชนะ
8. เหยียบลูกโป่ง – ควำมสนุกสนำน กำรทำงำนเป็นทีม กำรแบ่งปัน
วิธีกำร – สมำชิกภำยในทีม ทุกคนจะมีลูกโป่งติดอยู่ที่ขำ แต่ละ
คนภำยในทีมจะต้องช่วยกันรักษำลูกโป่งของคนในทีม ให้เหลือ
มำกที่สุด ทีมไหนเหลือมำกที่สุดเป็นฝ่ำยชนะ
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รายชื่อแกนนาเข้าร่วมถอดบทเรียน จากค่ายพัฒนาฯ รุ่นที่ 4
1. นำยฐำปกรณ์ ฤทธิ์มนต์
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม
2. นำยวีระชัย บุญแก้ว
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม
3. นำยพิชัยยุทธ พะโยม
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม
4. นำยเกียรติศักดิ์ ปิ่นมณี
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม
5. นำยธีรวัฒน์ มำฆะมงคล
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม
6. นำยธรรณธร ติณะคัด
โรงเรียนคณฑีพิทยำคม
7. นำยสุทธิพล ด้วงปล้อง
โรงเรียนคณฑีพิทยำคม
8. นำยศุภกิตต์ น่วมวงศ์
โรงเรียนคณฑีพิทยำคม
9. นำงสำวพันธิตำ เกิดพันธ์
โรงเรียนคณฑีพิทยำคม
10. นำงสำวปณิตำ เนื้อนำ
โรงเรียนคณฑีพิทยำคม
11. นำยพีระพล รัตนำนพ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
12. นำยนครินทร์ ตุดถี
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
13. นำงสำวสุนิสำ พงษำ
โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
14. นำงสำวมินตรำ แบนปิง โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
15. นส.ปนัดดำ เจริญธัญกรณ์ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
16. นำยสหัสวรกร ปัจจัย
โรงเรียนระหำนวิทยำ
17. นำยเตชสิทธิ์ พระเกตุ
โรงเรียนระหำนวิทยำ
18. นำงสำวอำรียำ สุมังคะสะ โรงเรียนระหำนวิทยำ
19. นำงสำวมีนชยำ ใจดี
โรงเรียนระหำนวิทยำ
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รายชื่อแกนนาเข้าร่วมถอดบทเรียน จากค่ายพัฒนาฯ รุ่นที่ 5
1. นำงสำวจิน อินต๊ะวงค์
โรงเรียนนำบ่อคำวิทยำคม
2. นำงสำวเอมวลี อุดถำ
โรงเรียนนำบ่อคำวิทยำคม
3. นำงสำวชมพูนุท อุตสำทำ
โรงเรียนนำบ่อคำวิทยำคม
4. นำงสำวอุไรวรรณ วิชำพร
โรงเรียนนำบ่อคำวิทยำคม
5. นำงสำวศิริภำ แซ่จิว
โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
6. นำงสำววำรุณี มะนูญ
โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
7. นำยวรวุฒิ ประทุมสวัสดิ์
โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
8. นำยอนันท์ แซ่เฮ่ง
โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
9. นำยพลพล แซ่อุ้ย
โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
10. นำงสำวระวีณ์ มีพวง
โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม
11. นำงสำวนุชจรี ศรีทม
โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม
12. นำยพีรพล สุขเกษม
โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม
13. นำยศรัณยู เทียนสันต์
โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม
14. นำยแสงเพชร จันทำศรี
โรงเรียนพัชรกิติยำภำ 2
กำแพงเพชร
15. นำงสำวกัญญำมำศ แก้วมำตร โรงเรียนพัชรกิติยำภำ 2
กำแพงเพชร
16. นำงสำวมำลัยพร อินอำคำ โรงเรียนพัชรกิติยำภำ 2
กำแพงเพชร
17. นำงสำวอัจฉรำ พูลมี
โรงเรียนพัชรกิติยำภำ 2
กำแพงเพชร
18. นำงสำวสลำลินี ถมทอง
โรงเรียนพัชรกิติยำภำ 2
กำแพงเพชร
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19.
20.
21.
22.
23.

นำงสำวเกสรำ วิเชียรรัตน์
นำงสำวกนกพร จำปำทอง
นำงสำวบุษบำ ร่วมรถ
นส.กนกวรรณรัตน์ ทำยทุกข์
นำงสำวสิริภำพร หลอดทอง

โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ

รายชื่อแกนนาที่เข้าร่วมถอดบทเรียนค่าย (ไม่ได้เข้าค่าย)
1. นำยพีรพงศ์ เข็มบุปผำ
โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์
2. นำยรัตนชัย บุญจันทร์
โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์
3. นส.สมหญิง รัตนพิพัฒน์บดี โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์
4. นำงสำวสุดใจ สุนทคน
โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์
5. นำงสำวชยุดำ สอนฝัน
โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชมรมเข้าร่วมถอดบทเรียนค่าย
1. นำยอนิรุทธิ์ ทวนธง อำจำรย์โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม
2. นำยถวัลย์ จันทร์ต้น อำจำรย์โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
3. นำยนพพร แจ่มหม้อ อำจำรย์โรงเรียนระหำนวิทยำ
4. นำงสำวกฤติยำ ทรัพย์วงษ์ อำจำรย์โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยำภำ 2
กำแพงเพชร
5. นำยสุรเดช ต้นบุตร อำจำรย์โรงเรียนคลองลำนพัฒนำจินดำศักดิ์
6. นำยณัฐวรรธน์ ชุติภัทธ์ดำรงกุล อำจำรย์โรงเรียนคณฑีพิทยำคม
7. นำยสุริชัย กอบธัญกิจ อำจำรย์โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
8. นำงสำวณิชำพรรณ ชนะบุญ อำจำรย์โรงเรียนนำบ่อคำวิทยำคม
9. นำงละเอียด โชติน้อย
อำจำรย์โรงเรียนคลองลำนวิทยำ
10. นำงสำวจันจิรำ จูด้วง
อำจำรย์โรงเรียนไทรงำมพิทยำคม
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คณะที่ปรึกษา
๑. นำยวรำวุธ ชื่นตำ
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
๒. นำยโพธิ์ศรี แก้วศรีงำม รักษำกำรนำยแพทย์เชี่ยวชำญ
(ด้ำนเวชกรรมป้องกัน)
๓. นำยจักรพงษ์ เฮงตระกูลเวนิช ผู้อำนวยกำรโรงพยำบำลคลองลำน
๔. นำงสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขเชี่ยวชำญ
(ด้ำนส่งเสริมพัฒนำ)
คณะทาการศึกษา
๑. นำงมรกต สมพันธุ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
๒. นำยภูวณัฏฐ์ ฤกษ์ดีทวีกุล นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
๓. นำงสำวพัชนี มำกเมือง พยำบำลวิชำชีพชำนำญกำร
โรงพยำบำลกำแพงเพชร
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