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              ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มีพระบรมราโชบาย              
ด้านการศึกษา  4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ด้านที่ 2 การมีพ้ืนฐานชีวิต                
ที่มั่นคง – มีคุณธรรม  ด้านที ่3 การมีงานทำ - มีอาชีพ และ  ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี  ซึง่กระทรวงศึกษาธิการ                   
ไดข้อพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียน                 
เป็นคนดี และพัฒนาให้เป็น คนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
             1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ประกอบด้วย (1) ความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง            
(2) ยึดมั่นในศาสนา (3) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และ (4) มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน  
              2. มี พ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ประกอบด้วย (1) รู้จักแยกแยะสิ่ งที่ผิด - ชอบ /ชั่ว - ดี                  
(2) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม (3) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว และ (4) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
             ๓. มีงานทำ - มีอาชีพ ประกอบด้วย (1) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรม                   
ในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน สู้งาน ทำจนงานสำเร็จ (2) การฝึกฝนอบรม  ทั้งในหลักสูตรและ                
นอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทำงานเป็นและมีงานทำในที่สุด และ (3) ต้องสนับสนุนผู้สำเร็จหลักสูตร                
มีอาชีพ มีงานทำ จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 
              4. เป็นพลเมืองดี ประกอบด้วย (1) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน (2) ครอบครัว -
สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี (3) การเป็นพลเมืองดี  คือ 
“เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล  ให้ทำด้วย
ความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร 
     และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสำนักงานบูรณาการการศึกษา 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและเห็นความสำคัญ                
ได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอย พระยุคลบาท                
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปลูกฝังและพัฒนาความเป็นพลเมืองให้แก่นักเรียนให้
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันดำเนินการจัดทำเอกสาร
เล่มนี้จนสำเร็จเรียบร้อย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้จัดโครงการฯ และผู้สนใจศึกษาต่อไป 
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ข 
สารบัญ 

                      เรื่อง 
            คำนำ    ก 
            สารบัญ   ข 
            คำชี้แจง   ค 
ส่วนที่ 1 บทนำ 
        ความเป็นมา  1 
        วัตถุประสงค์โครงการ   1 
        กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรม  ๑ 
        ระยะเวลาดำเนินการ                                                                                         ๒ 
        ประโยชน์ที่จะได้รับ  2 
        ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๒ 
           รายงานผลการดำเนินงาน  ๒ 
ส่วนที่ 2 แนวทางการดำเนินงาน 
        การเตรียมการก่อนการจัดโครงการ  ๓ 
        การดำเนินงานระหว่างการจัดโครงการ  ๔ 
        การดำเนินงานหลังการจัดโครงการ  ๔ 
ส่วนที่ 3 โครงสร้างกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม หลักสูตร ๑ วัน 
            โครงสร้างกิจกรรม  ๕                                
        กำหนดการ   ๖ 
     กิจกรรมพิธีเปิด พิธีปิด                                                                                       ๗ 
    กิจกรรมสดุดีจอมราชา                                                                                    ๗-๙ 
            กิจกรรมพลังกลุ่ม                                                                                            ๑๐ 
            กิจกรรมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ “ความสุขบนผืนแผ่นดินเรา”                                   ๑๐-๑๒ 
            กิจกรรมจิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น                                                                    ๑๒-๑๘ 
            กิจกรรมพลเมืองดีของสังคม “พลเมืองดี The Idol”                                               ๑๘-๒๐ 
        กิจกรรมอาชีพในอนาคตยุคออนไลน์                                                                  ๒๐-๒๒                        
            กิจกรรมสรุปการเรียนรู้                                                                                 ๒๓-๒๕ 
            เนื้อเพลงประกอบการจัดกิจกรรม                                                                     ๒๖-๒๗ 
ส่วนที่ 4 เครื่องมือ  
        แบบทดสอบก่อน – หลังการเข้ารับการฝึกอบรม                                                   ๒๘-๓๐ 
            แบบกระดาษคำตอบ-เฉลยแบบทดสอบ                                                             ๓๐-๓๑ 
        แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ                                 ๓๒-๓๓ 
บรรณานุกรม    
ภาคผนวก 
           ตราสัญลักษณ์โครงการ/ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ/แบบเกียรติบัตร   
            คณะทำงาน 
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ค 
 

คำชี้แจง 
 

   เอกสารแนวทางการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท                    
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ เล่มนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ               
จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕  รวมทั้งคณะวิทยากรที่ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในส่วนต่าง ๆ ที ่กำหนดมีความรู้ความเข้าใจ                
ในกรอบแนวคิด เงื่อนไข เป้าหมายและผลผลิต ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรมตามโครงการได้ตระหนัก
และเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เป็นคนดีของสังคม 
ประเทศชาติ  

 เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบและผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถจัดกิจกรรมในโครงการ ได้มีวิธีการและแนวทางไปสู่
เป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำเนื้อหาสาระ ความเป็นมา กรอบแนวคิด 
หลักการจัดกิจกรรมตามลำดับ ดังวัตถุประสงค์ ขอบเขต กระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดโครงการ ข้อกำหนด 
เอกสารอ้างอิง โครงสร้างกิจกรรมและแผนการดำเนินกิจกรรม โดยส่วนข้อกำหนดในการจัดดำเนินโครงการนั้น  เป็น
ข้อตกลงร่วมกันของผู้รับผิดชอบจัดดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้าน
การศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จะต้องดำเนินการให้เป็นทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน                     
ในเรื่องต่อไปนี้ ได้แก่  
 1. จัดประชุมผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือทำความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการสร้างและส่งเสริม          
ความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ เพื่อสรรหา
สถานที่ วิทยากร กลุ่มเป้าหมายและในส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 2. ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามกรอบแนวทางที่กำหนดของแนวทางตามความเหมาะสม 
 3. ดำเนินการตามข้อตกลงร่วมกันทีก่ำหนด 
 4. ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยให้ผู้รับผิดชอบจัดโครงการดำเนินการตามมาตรการหลัก
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประกอบดัวย 
  4.1 มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยง 
  4.2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
  4.3 จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
  4.4 จัดระยะห่างระหว่างบุคคล 
  4.5 ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 
  4.6 ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก  

 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เกี่ยวข้อง จะได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานเล่มนี้ ให้เข้าใจอย่างชัดเจน  เพ่ือให้
ภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมายสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ ต่อไป 
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๑ 
ส่วนที่ 1 

 

บทนำ 
 

๑. ความเป็นมา 
           รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับกำหนดรูปแบบการปกครองและประมุขแห่งรัฐไว้ว่า ประเทศไทย
มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์คือ ทรงดำรงอยู่
ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐  
ได้ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2559 มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงครองราชย์ ความว่า... “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไป
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฏมณเทียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้า            
ขอตอบรับเพ่ือสนองพระราชปณิธาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง” กอปรกับพระราชปณิธาน
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ  การสร้างคนดี ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระบรมราโชบาย เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน
แห่ง   องค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 
ด้าน ประกอบด้วย  (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคงมีคุณธรรม (3) การมีงาน
ทำ-มีอาชีพ และ(4) การเป็นพลเมืองดี  บทบาทของกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาให้ประชาชน                
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้มีส่ว นร่วม             
ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการแก่สังคม 
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการน้อมนำพระราโชบายด้าน
การศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นห ลัก              
ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยในการสร้างผู้เรียนเป็นคนดีและพัฒนา
ให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม  
 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
          ๒.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
          2.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีโอกาสทำหน้าที่ 
                เป็นพลเมอืงดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม สามารถวางแผนการประกอบอาชีพเพ่ือให้มีงานทำ 
          ๒.3 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน 
                มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นชุมชนของตนเอง  
 

๓. กรอบแนวคิดและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
            ๓.1 เพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน แห่งองค์พระบรมชนกนาถในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง                    
โดยทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพ้ืนฐานแก่นักเรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง               
(2) การมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่งคง มีคุณธรรม (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ  และ (4) การเป็นพลเมืองดี 
            ๓.2 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา            
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติเป็นหลัก             
การพัฒนาการศึกษาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม  
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๒ 

            ๓.3 รูปแบบในการจัดกิจกรรม  เป็นการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางโครงการ 
            ๓.4 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนและนักศึกษา อายุระหว่าง ๑๑-๑๘ ปี  จำนวน 1,๐00 คน   
            ๓.5 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมโครงการ  ตามแนวทางโครงการ 
            ๓.๖ มีระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
            ๓.๗ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลทดสอบหลังการอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
4. ระยะเวลาการดำเนินการ 
            ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๕. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๕.๑ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดมีคู่มือ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน                           
เรื่อง การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10                    
สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
            ๕.๒ ประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่      
มีน้ำใจให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            ๖.๑ ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี  
            ๖.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง เป็นพลเมืองดี มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม         
สามารถวางแผนการประกอบอาชีพในอนาคตเพ่ือให้มีงานทำ 
            ๖.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน  มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น                   
ชุมชนของตนเอง  
  ๖.๔ สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดได้รับการสนับสนุนให้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การจัดการศึกษาพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม  
           ๖.๕ ประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่      
มีน้ำใจให้กัน เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี คนเก่ง 
 

๗. รายงานผลการดำเนินงาน 
            ๗.๑ รายงานการประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ  เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน         
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวคิดการพัฒนางาน  ภายใน ๑๕ วันทำการหลังเสร็จสิ้นโครงการ             
พร้อมบัญชีลงรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ  
  ๗.๒ สรุปประเมินผลการดำเนินโครงการ 
   ๗.๓ ผลการทดสอบก่อน-หลัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ (Pre-test, Post-test) 
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๓ 

ส่วนที่ 2 
 

แนวทางการดำเนินงาน 

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 

       การจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา              
สู่การปฏิบัติ เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์จักรี มีเจตคติท่ีดี                  
ต่อบ้านเมือง มีอาชีพ มีงานทำและได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและ
ชุมชนของตนเอง เพ่ือส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่                       
โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ 
 

การเตรียมการก่อนการจัดโครงการ ปฏิบัติงานดังนี้ 
  1. ศึกษารายละเอียดโครงการ เอกสารคู่มือการจัดโครงการให้เข้าใจอย่างชัดเจน  เพ่ือจัดหาสถานที่  
กลุ่มเปา้หมาย วิทยากร ให้มีความเหมาะสม 
  2. ด้านสถานที่  คัดเลือกและพิจารณาจากความสะดวก ปลอดภัย ความพร้อมของสถานที่                 
เช่น ห้องประชุม ห้องพักวิทยากร ห้องน้ำ ห้องอาหาร ห้องพยาบาล พ้ืนที่ ในการจัดกิจกรรมและการดูแล                     
อำนวยความสะดวก   
  3. ด้านวิทยากร  คัดเลือก สรรหา วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับหัวข้อ  
เรื่องที่จะบรรยาย โดยพิจารณาจากประวัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ในการบรรยายที่ผ่านมา ประสานเชิญ
วิทยากรอย่างไม่เป็นทางการ แจ้งรายละเอียด หัวข้อ ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ วัน เวลา สถานที่ และ
กลุ่มเป้าหมาย 
  4. กลุ่มเป้าหมาย ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกันและดำเนินการด้วยความเป็นธรรม              
เสมอภาค กระจายให้ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษาในพ้ืนที่   โดยการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ  
  5. ประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือขอความร่วมมือในการสนับสนุนบุคลากรมาร่วมเป็น
คณะกรรมการ วิทยากร ตามความเหมาะสม 
  6. จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดำเนินงานโครงการ พร้อมบันทึกเสนอผู้บริหาร                  
ลงนามในประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 
  7. จัดทำหนังสือเชิญประธานในพิธีเปิด - ปิด โครงการ พร้อมคำกล่าวในพิธีเปิดและพิธีปิด 
  8. กำหนดผู้รับผิดชอบในการกล่าวรายงาน  
  9. ประสานงานเรื่องการจัดบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 10. จัดทำหนังสือจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการ 
 11. จัดทำหนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์และขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
 12. จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย / Power Point/ ประวัติวิทยากร 
 13. จัดทำเอกสารใบลงทะเบียน 
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๔ 

 
 14. จัดเตรียมเอกสารทางการเงิน ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ รายงานการเดินทาง  
                      และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
               15. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการ 
 16. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เกียรติบัตร ป้ายชื่อวิทยากร ป้ายชื่อผู้เข้ารับ 
                      การอบรมตามความเหมาะสม 
 17. จัดเตรียมของระลึก ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 18. จัดทำหนังสือขออนุมัติยืมเงินราชการ เพ่ือใช้จ่ายในการจัดโครงการ 
 19. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือมอบหมายกรอบภาระหน้าที่ 
 20. ตรวจสอบความเรียบร้อยและความพร้อมของสถานที่ 
 21. ประสานการยืนยันกลุ่มเป้าหมาย วิทยากรและคณะกรรมการ 
 

การดำเนินงานระหว่างการจัดโครงการ ปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. ต้อนรับ อำนวยความสะดวก ประกอบด้วย ประธาน แขกผู้มีเกียรติ วิทยากรและผู้เกี่ยวข้อง 
 2. ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานการจัดกิจกรรม เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน 
 3. จัดเตรียมค่าใช้จ่าย พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย  
 4. เข้าร่วมสังเกตการณ์ การถ่ายทอดความรู้ในการบรรยาย เนื้อหา เทคนิค การจัดกิจกรรมว่าเป็นไป               
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดในโครงการหรือไม่ 
 5. ระหว่างการฝึกอบรม สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การให้ความสนใจ การมีส่วนร่วม 
การรักษาระเบียบวินัย และความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 6. ดำเนินกิจกรรมตามกำหนดการของโครงการ  
 

การดำเนินงานหลังการจัดโครงการ ปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. จัดเตรียมเอกสารและรวบรวมเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานส่งคืนเงินยืมราชการ สรุปรายการค่าใช้จ่าย 
ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ โดยแนบเอกสารใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ค่าที่พัก ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ พร้อมแนบเอกสารเรื่องเดิม หนังสือ
อนุมัติจัดโครงการ กำหนดการฝึกอบรม สรุปค่าใช้จ่าย 
 ๒. จัดทำหนังสือขอบคุณวิทยากร และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
 3. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากผู้เข้ารับการอบรม 
 ๔. สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม 
 ๕. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 
 ๖. นำผลการประเมินความพึงพอใจไปพัฒนาการจัดโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
                    ในครั้งต่อไป 
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๕ 

 
ส่วนที่ 3 

 

โครงสร้างกิจกรรมและรายละเอียดกิจกรรม 
 

โครงสร้างกิจกรรม 
  

   โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมาย             
เพ่ือน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักชัย ในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง                
สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระราชวงศ์
จักร ีมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน
ของตนเอง เป็นการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งอาศัยแนวคิดของกลุ่มสัมพันธ์ และรูปแบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีส่อดแทรกสาระความรู้เพ่ือให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีการลงมือทำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้และการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม 
สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพ นำไปสู่การพัฒนา              
ให้เกิดรากฐานทีเ่ข้มแข็งของสังคมไทย ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามกรอบกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 ๑. ภาควิชาการ/ภาคทฤษฎี คือ สาระความรู้หลักที่สำคัญ (Core Subjects) ต่อการสร้างการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจด้านเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ พ้ืนฐาน เรื่องพระราชกรณียกิจของราชวงศ์                    
จักรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 
 ๒. ภาคปฏิบัติ คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ลงมือกระทำจริงและใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
วางแผน โดยนักเรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้                      
(co-creators) ทำให้เกิดทักษะ ประสบการณ์และเกิดความรู้ใหม่ในกิจกรรมมีเจตคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีอาชีพ                    
มีงานทำ รู้นวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง เพ่ือส่งเสริม                 
และสร้างความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
 3. ภาคกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมการเรียนรู้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม อันเป็นขบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
ให้มคีุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความเสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม                      
การเป็นผู้นำ-ผู้ตาม  
 ๔. ภาคกิจกรรมเสริม คือ กิจกรรมจิตอาสา เป็นการสร้างคนให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ               
ด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
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๖ 
 
  

หลักสูตร 1 วัน 
 
 

กำหนดการ 
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมือง ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ                  

…………..……… 
 

 เวลา 07.00 – 08.๓0 น. รับรายงานตัว/ลงทะเบียน 
 เวลา 08.๓0 – 0๙.00 น. ปฐมนิเทศ/กลุ่มสัมพันธ์/ทดสอบก่อนฝึกอบรม 
 เวลา 09.00 -  09.30 น. พิธีเปิด บรรยายพิเศษ 
 เวลา 09.30 – 1๐.๔๕ น. กิจกรรม “สดุดีจอมราชา” 
                                               กิจกรรมเรียนรู้พระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ ๙ – ๑๐  
 เวลา 1๐.๔๕ – 12.00 น. กิจกรรมพลังกลุ่ม 
                                               เข้าฐานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
                                               เข้าฐานกิจกรรม จิตอาสารักบ้าน รักษ์ถิ่น 
                                               เข้าฐานกิจกรรม พลเมืองดีของสังคม 
                                               เข้าฐานกิจกรรม อาชีพในอนาคตยุคออนไลน์ 
 เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
 เวลา 13.00 – 1๕.๓0 น. เข้าฐานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 
                                               เข้าฐานกิจกรรม จิตอาสารักบ้าน รักษ์ถิ่น 
                                               เข้าฐานกิจกรรม พลเมืองดีของสังคม 
                                               เข้าฐานกิจกรรม อาชีพในอนาคตยุคออนไลน์ 
 เวลา 1๕.๓0 – 1๖.๓0 น. อภิปรายและซักถามปัญหา (สรุปการเรียนรู้) 
 . ทดสอบหลังการฝึกอบรม/ประเมินผลความพึงพอใจ 
  พิธีปิดการฝึกอบรม/มอบเกียรติบัตร 
 
    หมายเหตุ 1. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. เวลา14.30 – 14.45 น. 
       2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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๗ 
 

รายละเอียดกิจกรรม 
ภาคเช้า 
๑.กิจกรรมพิธีเปิดและพิธีปิด (เวลา ๓๐ นาที) 
          วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
          เพ่ือสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
          วัสดุอุปกรณ์ 
           ๑. เครื่องเสียง  ๒. ไมค์   ๓. แท่นกล่าวรายงาน   ๔. แท่นกล่าวเปิด   ๕. แฟ้มคำกล่าว 
           ๖. คำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิด ปิด โครงการ 
          ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
          พิธีเปิด 

๑) พิธีกรกล่าวต้อนรับ ทักทาย สร้างบรรยากาศของงาน 
๒) ประธานจัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
๓) ประธานในพิธีกล่าวเปิดและทำพิธีเปิดงาน 
พิธีปิด 
๑) พิธีกรเตรียมความพร้อมและเชิญประธานปิดงาน 
๒) ประธานจัดงานกล่าวสรุปการจัดกิจกรรมโครงการ 
๓) ประธานมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
๔) ประธานกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิด 

 

กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรม : สดุดีจอมราชา    (เวลา ๑๐ นาท)ี 
                วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : 
                  ๑. เพ่ือให้ทราบพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของ พระบาทสมเด็จ- 

  พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐   
                  ๒. เพ่ือแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์   
                  ๓. เพ่ือให้สามารถอธิบายความสำคัญในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์   
                 วัสดุอุปกรณ์ :  
        ๑. เครื่องเสียง     ๒. เนื้อเพลงสดุดีจอมราชา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้จัดการเรียนรู้ แจกเนื้อเพลงสดุดีจอมราชาและนำผู้เรียนฝึกร้องเพลงสดุดีจอมราชา 
ขั้นตอนที่ ๒ ผู้จัดการเรียนรู้ ตั้งคำถาม  เช่น บทเพลงนี้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่เท่าไร              
               พระนามเต็มพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ คือ , เมื่อได้ยินเพลงนี้ เราควรปฏิบัติตนอย่างไร เป็นต้น 
               ดาวน์โหลด  https://www.youtube.com/watch?v=Mz_Wm60326k 
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้จัดการเรียนรู้ สรุปประวัติ พระราชกรณียกิจและความสำคัญในพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัว 
               รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ การแสดงความจงรักภักดี  
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้จัดการเรียนรู้เชิญทุกคนยืนตรงและเปิดเพลงสดุดีจอมราชา ทุกคนร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา 
                แสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ 
                ดาวนโ์หลด https://www.youtube.com/watch?v=FlR_loycKn0 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FlR_loycKn0


แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 
๘ 

เนื้อเพลงสดุดีจอมราชา  
เฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 
ใ……………………………………………………………… 

           ถวายบังคมจอมราชา  พระบุญญาเกริกฟ้าไกล  ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน 
ถวายพระพรองค์ราชินี  คู่บารมีองค์ราชัน  ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ  งามตระการเคียงขัตติยะไทย 
อุ่นไอจากฟ้าเรืองรอง แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส มหาราชา ราชินี มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย                                      
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี 
 
พระบรมราโชบาย  ด้านที่ ๑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

           ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
           ข้อที่ ๓ มั่นคงในสถาบันกษัตริย์ 

 
ใบความรู้  

เรื่อง พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 
………………… 

              พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง
รัชกาลที่ ๑๐ ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จ               
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2495  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า            
วชิราลงกรณ์ ทรงมีพระเชษฐภคินี คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ             
พระขนิษฐา 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช-
กุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
              พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสถาปนาข้ึนเป็นสมเด็จพระบรม-        
โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวิชราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515  ขณะนั้นทรงเจริญ
พระชนมายุ 20 พรรษา นับเป็นกระบวนการสืบราชสันตติวงศ์ท่ีชัดเจนตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ 
พ.ศ. 2467 
พระราชกรณียกิจ 
             พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติ  
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์มาโดยตลอดเพ่ือแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีสำคัญเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรไทยและพระราชพิธีทางศาสนาต่าง ๆ 
            ดา้นการแพทย์และสาธารณสุข  
            พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่า
สุขภาพพลานามัยอันดีของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคล จึงทรงสนพระราชหฤทัย 
ในการประกอบพระราชกณียกิจ เช่น เมื่อรัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 
แห่งทั่วประเทศ พระองค์ก็ได้ทรงพระอุตสาหะเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาล  ทุกแห่งและทรงเยี่ยม
โรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนให้มีอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือเครื่อง          
ใช้ที่ทันสมัย 
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           ๙ 
           ด้านการศึกษา  
           ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดาร 6 แห่ง ทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
ที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิดีทัศน์  
          ด้านสังคมสงเคราะห์  
           พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
หว่งใย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส ได้เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชุมชนแออัดของ
กรุงเทพฯ หลายแห่ง พระราชทานพระราชทรัพย์สนับสนุนโครงการของชุมชน เช่น โครงการพัฒนาเด็กเล็กที่ขาด
แคลน โครงการปราบปรามยาเสพติด 
          ด้านการต่างประเทศ  
          ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จ       
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยือนมิตรประเทศทั่วทุกทวีป นอกจากจะมุ่ง
เจริญสัมพันธไมตรีแล้ว ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการทอดพระเนตรและศึกษากิจการต่าง ๆ ที่จะทรงนำประโยชน์
มาใช้ในการพัฒนาประเทศไทย  
           ด้านพระศาสนา  
           ทรงเสด็จฯ แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำสม่ำเสมอ เช่น ทรงเปลี่ยน            
เครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามฤดูกาล รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนิน
ไปในการพระราชทานถ้วยรางวัล การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับประเทศ  
           ด้านการกีฬา  
           ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งในผู้แทนพระองค์ และในส่วนของพระองค์เอง เช่น พระราชทานไฟ            
พระฤกษ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักกีฬาไทยเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทาน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม 
          ด้านการทหาร  
          ทรงสนพระราชหฤทัยในวิทยาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงรับราชการทหารมาโดยตลอด
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2518 และทรงดำรงพระยศทางทหารของ 3 เหล่าทัพ คือ พล.อ. พล.ร.อ. พล.อ.อ. โดยทรง
เข้าร่วมปฏิบัติการรบในการต่อต้านการก่อการร้ายในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง การคุ้มกันพ้ืนที่
ในบริเวณรอบค่ายผู้อพยพชาวกัมพูชา ที่เขาล้าน จ.ตราด  อีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีการด้านทหาร อาทิ 
งานวันราชวัลลภ 
         พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตาม
เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจนานับประการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ 
มุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ท้ังที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติ               
ในส่วนพระองค์เองล้วนเป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพ่ือประชาชนชาวไทยได้มีความสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล : เว็ปไซต์ https://news.thaipbs.or.th/content/258223 
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๑๐ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม  พลังกลุ่ม  (เวลา ๑๕ นาที ) 
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : 
                  ๑. เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มใหญ่ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน 
                  ๒. เพ่ือทะลายกำแพงของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า  
                  ๓. เพ่ือฝึกทักษะด้านการวางแผน การเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี  
วัสดุอุปกรณ์ :    ๑. เครื่องเสียง     ๒. ไมค์     ๓. กลอง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้  (ทั้งนี้ผู้จัดการเรียนรู้อาจจัดหาเกมส์อื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม) 
๑.เกมส์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ  เวลา  5 – 10 นาท ี  จำนวนผู้เล่น 10 – 40 คน 
                   เกมส์ทดสอบสมาธิของแต่ละคนว่ามีการรับฟังและประมวลผลโดยการแสดงท่าทางออกมา               
ว่าตรงกับท่ีได้ยินหรือเปล่า สร้างความสนุกสนาน ฝึกทักษะการฟังและการคิดวิเคราะห์ 
                   วิธีการเล่น 
                   ผู้เล่นนั่งหรือยืนจับมือกันไว้เป็นวงกลม ผู้จัดการเรียนรู้บอกว่าให้เป็นกระแสตรงหรือกระแสสลับ 
ถ้าบอกว่า กระแสตรง ผู้เล่นจะต้องยกมือซ้ายและขวาให้ไปในทางเดียวกัน คือ ยกมือทั้งสองข้าง หรือเอามือลง              
ทั้งสองข้าง ถ้าบอกว่า กระแสสลับ ผู้เล่นจะต้องยกมือให้ทั้งสองข้างสลับข้างกัน โดยถ้ามือซ้ายขึ้น มือขวาก็ต้องลง 
หรือมือขวาขึน้ มือซ้ายก็ต้องลง เป็นต้น 
2. เกมส์หากว่าเรากำลังสบาย  เวลา 5 นาท ีจำนวนผู้เล่น ไม่จำกัด สามารถเล่นได้ทั้งกลุ่มเล็กและใหญ่ 
                  วิธีการเล่น  
                  ผู้เล่นนั่งหรือยืนล้อมวงกัน ผู้จัดการเรียนรู้นำร้องเพลง “หากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพลัน”            
สิ้นสุดเสียงร้องท่อนแรก ผู้ปฏิบัติต้องปรบมือพร้อมกัน 2 จังหวะ ตามเนื้อเพลง ทำแบบนี้วนไปจนจบเพลง 
เนื้อเพลงอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผู้จัดการเรียนรู้ว่าจะสั่งให้เราทำอะไร 
 

กิจกรรมที่ ๔  แบ่งผู้อบรมเป็น ๔ กลุ่ม เข้าฐานกิจกรรมย่อย ๔ ฐานกิจกรรม  (เวลา ๔ ชั่วโมง) 
๑. ฐานกิจกรรม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ “ความสุขบนผืนแผ่นดินเรา”  (เวลา ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ) 
    วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : 
            ๑. เพ่ือใหม้ีความรู้ ความเข้าใจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
           ๒. เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเอ้ืออาทรต่อผู้อื่น  
                      และร่วมพัฒนาชุมชน สังคมส่วนรวม 
   วัสดุอุปกรณ์ :  ๑.กระดาษฟริบชาร์ด  ๒.ปากกาเคม ี ๓. สีเทียน ๔.บัตรพระนามพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑-๑๐ 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้จัดการเรียนรู้ นำผู้เรียนทำกิจกรรมนันทนาการเตรียมความพร้อม เพ่ือสร้างรับการเรียนรู้ 
ขัน้ตอนที่ ๒ ผู้จัดการเรียนรู้ ต้ังคำถามเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน (ตัวอย่างคำถาม) 
      - เมื่อพูดถึง  เศรษฐกิจพอเพียง  เรานึกถึงอะไร  มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
      - เมื่อพูดถึง  โคกหนองนา  เรานึกถึงอะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
เมื่อผู้เข้าอบรมคำถาม ให้เขียนคำตอบลงในกระดาษฟลิบชาร์ดหรือกระดานเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็น ทุกคำตอบ                       
มีความสำคัญและผู้จัดการเรียนรู้ทวนคำตอบบนกระดาน 
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๑๑ 
สรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้  
              ๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  
              ๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นจากการกระทำนั้นๆ 
อย่างรอบคอบ  
              ๓. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ              
ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ๒ ประการ  ดังนี้  
              ๑. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน             
ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและ                        
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ  
              ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม                 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  
 
โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก -หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้
ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบ โคก-หนอง-นา 
โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่ งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
1. โคก: พ้ืนที่สูง 
          – ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”               
ตามแนวทางพระราชดำริ 
         – ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็น
เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยง             
เป็นเครือข่าย 
         – ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ 
      – ขุดหนองเพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)  
      – ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพ้ืนที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่
เพ่ือให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพ่ิมความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้ 
      – ทำ ฝายทดน้ำ เพ่ือเก็บน้ำเข้าไว้ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพ้ืนที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ  
น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง  
      – พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพ่ือกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่ม            
การระบายน้ำยามน้ำหลาก 
3. นา : พ้ืนที่นา 
      – พ้ืนที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พ้ืนบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน            
คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพ่ือคุมหญ้ า ทำให้ปลอดสารเคมี         
ได้ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน 
      – ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพ่ือใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา  
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๑๒ 
 
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้จัดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าอบรม หัวข้อดังนี้ 
               ๑. แบ่งปันคุณภาพชีวิต     
               ๒. นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตร  
               ๓. การออกแบบพื้นที่ทำการเกษตร  
               ๔. การจำหน่ายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์  
ขั้นตอนที่ ๔  ผู้จัดการเรียนรู้แจกกระดาษรูปหัวใจให้ทุกคนเขียนปณิธานของตนเองที่จะเป็นคนดีของครอบครัว 
สังคม แล้วนำหัวใจไปวางใส่กล่องความดีที่จัดเตรียมให้  
(ปณิธาน (determination) คือ การตั้งปรารถนา ความตั้งใจแน่วแน่ความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้) 
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งคำถามชวนวิเคราะห์ตามเนื้อหาของกิจกรรมคำถามชวนวิเคราะห์   
               ตัวอย่างคำถาม  (ไม่ควรถามคำถามเกิน ๒ คำถาม) 
        ๑. การที่ชาติไทยมี แผ่นดินอาณาเขตชัดเจน มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีสถาบันกษัตริย์ 
                  เป็นประมุขของชาติ ดีอย่างไร 
     ๒. ชาติไทยเป็นชาติมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะอะไร 
     ๓. ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำคัญต่อชาติไทยอย่างไร  
เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม ให้ผู้สอนเขียนคำตอบของผู้เรียนใส่กระดาษฟลิบชาร์ดหรือกระดาน  ให้ผู้เรียนได้เห็น                     
ทุกคำตอบ เพราะทุกคำตอบมีความสำคัญ 
ขั้นตอนที่ ๖ ประยุกต์ใช้ (เพ่ือสรุปการเรียนรู้ทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน)  
               ผู้จัดการเรียนรู้ถามคำถามเชิงสรุป ตัวอย่างคำถาม (เลือกถาม ๑ คำถาม) 
     ๑. ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้ 
     ๒. เราจะช่วยธำรงรักษา ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้อย่างไร 
ให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ  แล้วผู้จัดการเรียนรู้สุ่มถามความคิดเห็นของผู้เรียนและให้ส่งกระดาษ 
คำตอบก่อนจบกิจกรรม เพื่อเก็บคะแนน  
 
๒. ฐานกิจกรรม  จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น  (เวลา ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ) 
   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : 
                   ๑. เพ่ือให้รู้ความหมายของนวัตวิถีและได้เรียนรู้วิถีของท้องถิ่นและชุมชน  
                   ๒. เพ่ือให้เกิดจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนของตนเอง 
    วัสดุอุปกรณ์ :  ๑. กระดาษฟริบชาร์ด    ๒. ปากกาเคมี      ๓. สีเทียน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ ๑  ผู้จัดการเรียนรู้พาผู้เรียนทำกิจกรรมนันทนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ ๒  ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งคำถามเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน (ตัวอย่างคำถาม) 
     - เมื่อพูดถึง ชุมชน  เรานึกถึงอะไรบ้าง (ผู้นำชุมชน วิถี ประเพณีวัฒนธรรม อาหาร ของดีในชุมชน  
แหล่งเรียนรู้  ความภูมิใจ ฯลฯ) 
     - เมื่อพูดถงึ นวัตวิถี เรานึกถึงอะไรบ้าง  (นวัตวิถี หมายถึง เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยไม่นำสินค้าจากภายนอกเข้ามาในท้องถิน่ เช่น อาหารการกิน แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยนำคนจากภายนอกเข้ามา) 
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้จัดการเรียนรู้ แบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  ๖ กลุ่ม จำนวนเท่า ๆ กัน หรือใกล้เคียงกัน 
               แจกอุปกรณ์และให้โจทย์แต่ละให้แต่ละกลุ่ม (ชนเผ่าไทญ้อ,ภูไท,ไทโย้ย,ไทลาว,ไทกะเลิง,ไทโส้) 
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๑๓ 
     กลุ่มท่ี ๑ ชนเผ่าไทญ้อ  
                          ให้ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าไทญ้อ,อาหารชนเผ่า,ประเพณีสำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว 
                          สำคัญ,ออกแบบชุมชนตามนวัตวิถีของท้องถิ่น 
     กลุ่มท่ี ๒ ชนเผ่าภูไท 
                          ให้ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าไทญ้อ,อาหารชนเผ่า,ประเพณีสำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว 
                          สำคัญ,ออกแบบชุมชนตามนวัตวิถีของท้องถิ่น 
     กลุ่มท่ี ๓ ชนเผ่าไทโย้ย      
                          ให้ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าไทญ้อ,อาหารชนเผ่า,ประเพณีสำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว 
                          สำคัญ,ออกแบบชุมชนตามนวัตวิถีของท้องถิ่น 

    กลุ่มท่ี ๔ ชนเผ่าไทลาว 
                          ให้ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าไทญ้อ,อาหารชนเผ่า,ประเพณีสำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว 
                          สำคัญ,ออกแบบชุมชนตามนวัตวิถีของท้องถิ่น 

    กลุ่มท่ี 5 ชนเผ่าไทกะเลิง 
                          ให้ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าไทญ้อ,อาหารชนเผ่า,ประเพณีสำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว 
                          สำคัญ,ออกแบบชุมชนตามนวัตวิถีของท้องถิ่น 

    กลุม่ที ่๖ ชนเผ่าไทโส้ 
                          ให้ศึกษาวัฒนธรรมการแต่งกายชนเผ่าไทญ้อ,อาหารชนเผ่า,ประเพณีสำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว 
                          สำคัญ,ออกแบบชุมชนตามนวัตวิถีของท้องถิ่น 
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนออกมานำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ เป็นกลุ่ม (ผู้จัดการเรียนรู้สามารถออกแบบ
การนำเสนอได้ตามความเหมาะสม เช่น การออกนำเสนอหน้าชั้น,การให้ผู้เรียนเดินอ่านผลงานเพ่ือน  
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งคำถามชวนวิเคราะห์ตามเนื้อหาของกิจกรรม 
     - ชนเผ่า,วัฒนธรรม,ประเพณี ในชุมชนของท่าน มีข้อดีอย่างไร   
     - วิถีชีวิตในชุมชนของท่านเป็นอย่างไร  และข้อควรระวังในการปฏิบัติต่อชุมชนมีอะไรบ้าง 
ขั้นตอนที่ ๖ ผู้จัดการเรียนรู้ ตั้งคำถามสรุป 
     - เราจะช่วยอนุรักษ์ความงดงามของชนเผ่า,วัฒนธรรม,ประเพณี ในชุมชน ได้อย่างไร  
 
ความรู้เพิ่มเติม : ชนเผ่าในจังหวัดสกลนครมีท้ังหมด 6 ชนเผ่า คือ 
1.ชนเผ่าไทญ้อ 
            กลุ่มชาติพันธุ์ ย้อ ไทย้อ ญ้อ เป็นประชากรกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในจังหวัดสกลนคร และนครพนม มีภาษาพูด
เหมือนภาษาไทยลาว ต่างสำเนียงเล็กน้อย คือ น้ำเสียงสูงอ่อน หวาน ไม่ห้วนสั้นเหมือนไทยลาว ผิวขาว บ้านเรือน
สะอาดตาเช่นเดียวกับชาวผู้ไทย ชาวย้อถือว่ากลุ่มตนเป็นกลุ่มที่มีวัฒนธรรมแข็งกว่าไทยลาว ถิ่นฐานเดิมของไทญ้อ 
อยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยบุรี ของประเทศลาว หรือจังหวัดล้านช้างของไทยสมัยหนึ่ง  ไทญ้อส่วนใหญ่ได้อพยพ มาตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ที่ไชยบุรี ปากน้ำสงครามริมฝั่งแม่น้ำโขง (ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน)            
ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2351 ต่อมาเมื่อเกิดกบฎเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ในสมัย รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2369)             
พวกไทญ้อที่เมืองไชยบุรีได้ถูกกองทัพเจ้าอนุวงศ์กวาดต้อนไป  แล้วให้ไปตั้งเมืองอยู่ ณ เมืองปุงลิง ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง 
(อยู่ในเขตแขวงคำม่วนประเทศลาว) อยู่ระยะหนึ่ง ต่อมาได้กลับมาตั้งเมืองขึ้นใหม่ทางฝั่ งขวาแม่น้ำโขง ตั้งเป็นเมือง
ท่าอุเทนเมื่อ พ.ศ. 2373 คือ บริเวณท่าอุเทน จังหวัดนครพนมในปัจจุบัน ชาวไทย้อชอบตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แม่น้ำ ซึ่ง
ชื่อเมืองชาวไทย้อมักมีคำว่า “ท่า” ขึ้นก่อน เช่น เมืองท่าขอนยาง เมืองท่าอุเทน ลักษณะบ้านเรือนของชาว ไทย้อ 
คล้ายกับบ้านเรือนของชาวไทยลาวทั่วไป คือตัวเรือนเป็นเรือนใต้ถุนสูง มีชายคาที่เรียกว่า เซีย มีชานติดกับครัว  
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มีเล้าข้าวอยู่ทางด้านหลังบ้าน ถ้าเป็นบ้านของชาวไร่ชาวนาทั่วไป ก็จะมุงด้วยหญ้าแฝก ฝาผนังเป็นฟากสับสานลาน
สอง บ้านที่มีฐานะดีก็จะ มุง ด้วยกระเบื้องเกร็ดหรือสังกะสี และเปลี่ยนฝาผนังเป็นไม้กระดาน ซึ่งมีให้เห็นในปัจจุบัน 
ชาวย้อ นิยมสร้างบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มสังคมย่อยในวงศ์ญาติพ่ีน้องของตน และเมื่อมีจำนวนมากขึ้นก็กลายเป็น
หมู่บ้าน หรือที่เรียกว่า “คุ้ม” และมีวัดประจำคุ้มของพวกตน 
           ภาษา ภาษาชาวย้อจัดอยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาไท-กระได ชาวย้อมีภาษาพูดโดยพ้ืนฐานเสียงแตกต่างไปจาก
ภาษาไทยลาว (ภาษาไทยอีสาน) ตรงที่ฐานเสียงอักษรสูง และเสียงจัตวา จะเน้นหนักในลำคอ น้ำเสียงสูง อ่อนหวาน 
ฐานเสียงสระ เอือ ใอ ในภาษาไทยลาวจะตรงกับฐานเสียงสระ เอีย และ เออ ตามลำดับ เช่น เฮือ เป็น เฮีย  ให้ เป็น 
เห้อ ประโยคว่า อยู่ทาง ได เป็น อยู่ทางเลอ เจ้าสิไปไส เป็น เจ้านะไปกะเลอ เป็นต้น   ตัวอย่างภาษาพูดของชาวย้อ 
หัวเจอ - หัวใจ, หมากเผ็ด - พริก, กินเข้างาย - กินข้าวเช้า, หัวสิเคอ - ตะไค้, ไปกะเลอ, ไปเตอ - ไปไหน ชาวไทย้อ 
ไม่มีภาษาเขียนไม่มีตัวอักษรของตนเอง ในอดีตเคยใช้อักษรธรรม หรืออักษรไทยน้อย เช่นเดียวกับชาวอีสาน ปัจจุบัน
ใช้อักษรไทยทั้งสิ้น 
           ศิลปะการแสดง ฟ้อนไทย้อ โดยจะพบในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน และเทศกาลที่สำคัญๆ เท่านั้น 
ในช่วงสงกรานต์นั้น ชาวไทย้อจะมีการสงน้ำพระในตอนกลางวันโดย มีการตั้งขบวนแห่จากคุ้มเหนือไปยังคุ้มใต้
ตามลำดับ ตั้งแต่ขึ้นหนึ่งค่ำเป็นไป จนถึงวันเพ็ญสิบห้าค่ำเดือนห้า ส่วนในตอนกลางคืนหนุ่มสาวจะจัดขบวนแห่นำ 
ต้นดอกจำปา (ลั่นทม) ไปบูชาวัดที่ผ่านไป เริ่มจากวัดใต้สุดขึ้นไปตามลำดับถึงวัดเหนือสุดซึ่งเป็นคืนสุดท้าย เสร็จพิธี         
แห่ดอกไม้บูชาองค์พระธาตุท่าอุเทน จะเป็นช่วงแห่งการเกี้ยวพาราสี การหยอกล้อกัน อย่างสนุกสนานของบรรดา
หนุ่มสาวชาวไทย้อ 
           การแต่งกายชุดรำไทยญ้อ 
           ชาย  สวมเสื้อคอพวงมาลัยสีเขียวสด  ใช้สไบไหมสีน้ำเงินพับครึ่งกลาง พาดไหล่  ซ้ายและขวา  ปล่อยชาย
สองข้างไปด้านหลังให้ชายเท่ากัน นุ่งผ้าโจงกระเบนสีน้ำเงินเข้ม ใช้สไบไหมสีแดงคาดเอว ปล่อยชายข้างซ้ายด้านหน้า 
เครื่องประดับสร้อยเงิน ห้อยพระ  ใบหูทัดดอก ดาวเรืองด้านซ้าย 
          หญิง  สวมเสื้อแขนกระบอกสีชมพู (สีบานเย็น) คอกลมขลิบดำ หรือน้ำเงินเข้ม นุ่งผ้าถุ งไหมสีน้ำเงินมีเชิง  
(ตีนจก)  เข็มขัดลายชิดคาดเอว ใช้สไบไหมสีน้ำเงินพาดไหล่ด้ านซ้ายแบบเฉียง ปล่อยชายยาวทั้งด้านหน้าและ
ด้านหลังให้ชายเท่ากัน เครื่องประดับสร้อยคอ ตุ้มหู สร้อยข้อมือเครื่องเงิน ผมเกล้ามวยประดับดอกไม้สด หรือ
ดอกไม้ประดิษฐ์ 
2. ชนเผ่าภูไท 
          ชาวภูไทเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดรองลงมาจากกลุ่มไทลาว ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยมีแม่น้ำโขงแยกกลุ่มนี้ออกจากภูไทในภาคเหนือของลาว และญวน กลุ่มภูไทกลุ่มใหญ่ที่สุดอาจจะอยู่แถบลุ่ม             
น้ำโขงและแถบเทือกเขาภูพาน เช่น จังหวัดนครพนม ได้แก่อำเภอคำชะอี ธาตุพนม เรณูนคร นาแก จังหวัดสกลนคร 
ได้แก่ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ อำเภอกุฉินารายณ์ เขาวง สหัสขันธ์ ส่วนภูไทผู้เข้าสู่ภาคกลางในจังหวัด
ราชบุรี และเพชรบุรี ในย่านนั้นเรียกว่า ‘ลาวโซ่ง’ 
         เผ่าภูไท เป็นคนเผ่าไทยกลุ่มหนึ่งที่มีอยู่ในแคว้นสิบสองจุไทย และอาณาจักรล้านช้าง การเคลื่อนย้ายของ  
ชาวภูไท เข้าสู่ภาคอีสานมีหลายครั้ง และมาจากที่ต่างๆ จึงทำให้กลุ่มภูไททีเ่ข้ามาอยู่ในจังหวัดสกลนคร เรียกชื่อ
ตัวเองตามแหล่งเมืองเดิมของตนเช่น ผู้ไทวัง คือ ผู้ไทที่อพยพมาจากเวงวัง มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบอำเภอพรรณานิคม 
ผู้ไทกระป๋อง คือภูไทที่อพยพมาจากเมืองกะปอง มาตั้งบ้านเรือนในเขตอำเภอวาริชภูมิ ผู้ไทกะตาก คือผู้ไทที่อพยพ   
มาจากเมืองกะตาก มาตั้งบ้านเรือนอยู่แถบตำบลโนนหอม และแถบริมหนองหาร ทางทิศใต้ ชาวภูไทมีลักษณะความ
เป็นอยู่แบบครอบครัวใหญ่ในบ้านเดียวกัน เป็นกลุ่มคนทำงานที่มีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ์ ทำงานได้หลายอาชีพ  
เช่น ทำนา ทำไร่ ค้าวัว ค้าควาย นำกองเกวียนบรรทุกสินค้าไปขายต่างถ่ินเรียกว่า ‘นายฮ้อย’ เผ่าภูไทเป็นกลุ่มที่ 
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๑๕ 
พัฒนาได้เร็วกว่าเผ่าอ่ืน มีความรู้ความเข้าใจและมีความเข้มแข็งในการปกครอง มีหน้าตาที่สวย ผิวพรรณดี กริยา
มารยาทแช่ม 
         เผ่าภูไทนิยมนุ่งผ้าซิ่นหมี่ตีนต่อ เป็นผืนเดียวกันกับผ้าผืนกว้างประมาณ 4-5 นิ้ว ย้อมครามเกือบสีดำ เรียกว่า
ผ้าดำหรือซิ่นดำ สวมเสื้อแขนกระบอกสามส่วน สำดำขลิบแดง ติดกระดุมเงิน หรือเหรียญสตางค์ หรือกระดุมขาว           
มาติดเรียงสองแถวห่มด้วยผ้าขิดพ้ืนเมือง เปลือยไหล่ด้านขวา ห่มด้านซ้ายและมัดชายผ้าสีข้างด้านขวา นิยมสวม
สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ข้อเท้า ด้วยโลหะเงิน เกล้าผมเป็นมวยสูงตั้งตรง ใช้ผ้ามนหรือแพรมนทำเป็นผ้าสี่เหลี่ยมเล็กๆ 
ม้วนผูกมวยผม 
         ฟ้อนผู้ไทจงัหวัดสกลนคร เป็นฟ้อนผู้ไทที่มีลีลาแตกต่างจากฟ้อนผู้ไทในท้องถิ่นอ่ืน เนื่องจากฟ้อนผู้ไทจังหวัด
สกลนครจะสวมเล็บ คล้ายฟ้อนเล็บทางภาคเหนือ ปลายเล็บจะมีพู่ไหมพรมสีแดง ใช้ผู้หญิงฟ้อนล้วนๆ ท่าฟ้อนที่               
ชาวผู้ไทสกลนครประดิษฐ์ขึ้นนั้นมีเนื้อเพลงสลับกับทำนอง การฟ้อนจึงใช้ตีบทตามคำร้องและฟ้อนรับช่วงทำนอง
เพลง ท่าฟ้อนมีดังนี้ ท่าดอกบัวตูม ท่าดอกบัวบาน ท่าแซงแซวลงหาด ท่าบังแสง ท่านางไอ่เลาะดอน หรือนางไอ่ 
เลียบหาด ท่านาคีม้วนหาง ดนตรีใช้กลองกิ่ง แคน กลองตุ้ม กลองแตะ กลองยาว ฆ้องโหม่ง พังฮาด ไม้ก๊ับแก๊บ 
 เครื่องแต่งกาย จะใส่เสื้อสีดำ ผ้าถุงดำขลิบแดง สวมเล็บทำด้วยโลหะหรือบางแห่งใช้กระดาษทำเป็นเส้นมีพู่ตรง
ปลายสีแดง ห่มผ้าเบี่ยงสีแดง ผมเกล้ามวยทัดดอกไม้สีขาว บางครั้งผูกด้วยผ้าสีแดงแทน ในปัจจุบันพบว่า เสื้อผ้า            
ชุดฟ้อนผู้ไทจังหวัดสกลนครได้เปลี่ยนไปบ้าง คือ ใช้เสื้อสีแดงขลิบสีดำ ผ้าถุงสีดำมีเชิง ผ้าเบี่ยงอาจใช้เชิงผ้าตีนซิ่น              
มาห่มแทน 
3. ชนเผ่าไทโย้ย 
         ไทโย้ย เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประวัติความเป็นมาของการอพยพมาจากบ้านหอมท้าวประเทศลาวในสมัย
รัชกาลที่ 2 สาเหตุของการอพยพ เนื่องจากต้องการแสวงหาพ้ืนที่ทำมาหากิน และอพยพมาด้วยความสมัครใจไม่ได้ 
ถูกกวาดต้อนหรือขับไล่โดยได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงอาศัยแม่น้ำศรีสงครามและแม่น้ำยามตามลำดับ แล้วมาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณที่เรียกว่าบ้านม่วงริมยาม ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภออากาศอำนวย และอีกส่วนหนึ่งก็ได้อพยพเคลื่อนต่อไป            
ทางทิศตะวันตกของอำเภออากาศอำนวยเข้าไปอยู่ในอำเภอวานรนิวาสชาวโย้ยเข้ามาอาศัยในบ้านม่วงริมยามซึ่ง             
เป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ระหว่างเขตจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม (สาเหตุที่เรียกว่าบ้านม่วงริมยามเพราะมีลำน้ำ
ยามไหลผ่าน) บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมาก จึงทำให้มีราษฎรจากที่อ่ืนอพยพเข้ามา
อาศัย เป็นจำนวนมากขึ้น การอาศัยแม่น้ำเป็นเส้นทางการคมนาคม จึงทำให้ชาวโย้ยสามารถเลือกทำเลการตั้งถิ่นฐาน
ได้เพราะลำน้ำยามสามารถติดต่อกับแม่น้ำโขง สิ่งหนึ่งที่พอจะสันนิษฐานว่าชาวโย้ย  อพยพเข้ามาในประเทศไทย          
ในสมัยนั้น ทำไมจึงไม่ถูกกีดกันจากฝ่ายไทยอาจจะเป็นเพราะขณะนั้นพลเมืองของไทยยังมีน้อยอยู่ การได้คนมาก็เป็น
แรงงานในการพัฒนาบ้านเมือง สามารถใช้แรงงานเป็นไพร่จึงไม่ถูกกีดกันและอีกประการหนึ่งอาจจะเป็นเพราะใน
สมัยรัชกาลที่ 2 นั้น ดินแดนประเทศลาวเป็นเขตการปกครองของไทย การเคลื่อนย้ายจึงทำให้สะดวกดังจะเห็นได้
จากหลักฐานปรากฏว่ารัชกาลที่ 2 ได้ทรงแต่ตั้งเจ้าเมืองครองเวียงจันทร์ครั้นถึงปีชวด จุลศักราช 1166 พุทธศักราช 
2357 พระเจ้าเชษฐาเจ้าเมืองเวียงจันทน์ถึงแก่พิราลัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
ให้เจ้าอนุวงศ์ขึ้นครองราชย์กรุงเวียงจันทน์สืบมาต่อมาในปี พ.ศ. 2370 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า-
เจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงศ์เจ้าเมืองเวียงจันทร์คิดกบฏทำศึก สาเหตุต้องการแยกตัวเป็นอิสระจากไทยกองทัพ
จากกรุงเทพ ฯ ยกขึ้นไปปราบเข้าตีทัพเจ้าเมืองอนุวงศ์เมืองเวียงจันทน์แตกเข้ายึดเมืองเวียงจันทน์ได้เจ้าอนุวงศ์หนี  
ไปอยู่ที่เมืองมหาชัยกองแก้ว โดยนำตัวของพระบรมราชา (ม้ง) เจ้าเมืองนครพนมไปด้วย ในปี พ.ศ. 2357 กองทัพ
พระยาราชสุภาวดียกติดตามไปตีเมืองมหาชัยกองแก้วเจ้าเมืองหนีไปเมืองญวนและถึงแก่กรรมที่เมืองญวน 
         การยุบอำเภออากาศอำนวยช่วงนั้น ถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่มีชุมชนหนาแน่นในตอนปากน้ำสงครามและมี
ความพยายามที่จะตั้งเป็นอำเภอหรือกิ่งอำเภอและยังไม่สามารถหาชื่อกิ่งอำเภอได้เหมาะสม ดังจะเห็นว่าได้มีการ
รวบรวมผู้คนจากตำบล 7 ตำบล คือ บ้านแพง บ้านแวง นาทมบ้านข่า บ้านเดื่อ บ้านนาหว้า และบ้านสามผง ขอตั้ง 
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เป็นกิ่งอำเภอขึ้นที่บ้านสามผง โดยใช้ชื่อว่ากิ่งอำเภออากาศอำนวย ในปี พ.ศ. 2469 แต่กิ่งอำเภอแห่งนี้มีปัญหาน้ำ
ท่วมที่ว่าการกิ่งอำเภอในฤดูน้ำหลาก ทางราชการจึงหาสถานที่ตั้งก่ิงอำเภออากาศอำนวยแห่งใหม่ที่บ้านเวินชัย ซึ่งอยู่
ใกล้ ลำน้ำสงคราม แต่มีปัญหาเช่นเดียวกันกับที่บ้านสามผง ในที่สุดก็ย้ายมาตั้งกิ่งอำเภอที่บ้านท่ าบ่อ ซึ่งอยู่ปากน้ำ
สงครามบรรจบลำน้ำยาม ในบริเวณแห่งนี้แม่ว่าจะอุดมสมบูรณ์ด้วยปลาและสัตว์น้ำอ่ืน ๆ แต่ปัญหาน้ำท่วมบริเวณ         
ที่ทำการสำคัญ ๆ ของรัฐบาลในฤดูน้ำหลาก ทำให้ไม่สะดวกในการติดต่อราชการของราษฎร จึงได้มีการยุบกิ่งอำเภอ
อากาศอำนวยที่บ้านท่าบ่อเสียและตั้งกิ่งอำเภอแห่งใหม่ขึ้นที่บ้านศรีสงคราม ไม่ห่างจากบ้านท่าบ่อมากนัก               
ใน พ.ศ. 2496 (1) หลังจากนั้นมาอีก 10 ปี ในปี พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น
ได้ตรวจราชการที่ภาคอีสาน ได้พิจารณาเห็นว่าราษฎรในเขต 4 ตำบล คือ ตำบลวาใหญ่ ตำบลอากาศตำบลโพนแพง 
ตำบลโพนงาม อยู่ห่างไกลจากอำเภอวานรนิวาส การติดต่อกับอำเภอไม่สะดวกประกอบกับมีปัญหาผู้ก่อการร้าย
แทรกซึม จึงให้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภออากาศอำนวยขึ้นกับอำเภอวานรนิวาสเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 
จึงถึงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2508 จึงได้รับการยกขึ้นเป็นอำเภออากาศอำนวยจึงถึงปัจจุบัน ปูมเมืองสกลนคร 
เนื่องในโอกาสฉลอง 150 ปี เมืองสกลนคร 17 สิงหาคม 2531หน้า 20(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
ประวัติจังหวัดสกลนคร 
4. ชนเผ่าไทกะโส้ 
          ถิ่นฐานดั้งเดิมของพวกกะโซ่ เดิมอยู่ที่เมืองมหาชัย ในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขต ดินแดนลาวปัจจุบัน 
สำหรับเมืองมหาชัย เดิมชาวบ้านเรียกว่า "เมืองภูวา-นากะแด้ง" คือเมืองภูวดลฯ และบ้านนากะแด้ง เพราะว่าใน  
สมัยที่ยังขึ้นกับราชอาณาจักรไทย (ก่อน พ.ศ. 2436) เรียกว่า เมืองภูวดลสอางค์ เคยขึ้นกับเมืองสกลนคร แล้วโอน
มาขึ้นกับเมืองนครพนมในตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 5 ชาวกะโซ่อพยพ มาอยู่ในเขตเมืองสกลนคร นครพนม และ              
มุกดาหาร ในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนชาวกะโซ่ซึ่งอพยพมาจากแขวงอัดปือไปอยู่ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัด
สุรินทร์ เรียกว่าพวก "ส่วย" หรือ "กุย" พูดภาษาเดียวกับพวกกะโซ่  พวกกะโซ่ซึ่งอพยพเข้ามาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้
ตั้งขึ้นเป็นเมืองหลายเมืองคือ เมืองรามราช เป็นชาวกะโซ่จากเมืองเชียงฮ่ม (ปัจจุบันอยู่ในแขวง สุวรรณเขตติด
ชายแดนญวน) ตั้งขึ้นเป็นเมืองรามราช ขึ้นเมืองนครพนมเมื่อ พ.ศ. 2387 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้ ท้าวบัว
จากเมือง เชียงฮ่ม เป็น "พระอุทัยประเทศ" เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนมเป็น หมู่บ้านชาวไทยกะโซ่ เมืองกุสุมาลย์มณฑล เป็นชาวกะโซ่ที่อพยพมาจากเมืองมหาชัยในแขวงคำม่วน 
อพยพข้ามโขงมาอยู่ที่บ้าน กุดสุมารตั้งขึ้นเป็นเมืองกุสุมาลย์มณฑล ขึ้นเมืองสกลนครใน พ.ศ. 2387 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ตั้งให้ เพ้ียเมืองสูงหัวหน้าชาวกะโซ่ เป็น "พระอารัญอาษา" เจ้าเมืองคนแรก ปัจจุบันคือท้องที่อำเภอ
กุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
          ภาษาที่ใช้ภาษาคือภาษาโส้ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรจังหวัด
นครพนม เมื่อ พ.ศ. 2498  ซึ่งจังหวัดมุกดาหารยังรวมอยู่ในจังหวัดนครพนม ชาวไทยกะโซ่ ได้แสดงโส้ทั่งบั้งหรือสะ
ลาทอดพระเนตรพร้อมกับร้องคำถวายพระพรเป็นภาษากะโซ่ว่า เซินตะดกละแสง เซินแต่แซงมะนาง เซินยอนางเอย 
ดรุ๊กอีตู จูเยก ยางเอย ดรุ๊กอีตูจูเยอวายเอย ไฮพัดกระกมติตอนจิรอ ไฮพัดระพอดิตรอนอิตูด ตะรงยางเอย ระกบ
เจ้ากวงมานะ วอนเบาแบนเราะ เนออาญาเฮาเอย สะโอนเนาต๊กยะ วอนเบาแบนเราะ ดูกรองวไดเดอกะนางไฮเอย 
คำแปล ขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ขุนเขา ขอเชิญแสงตะวันอันแรงกล้า เชิญเถิดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ จงมาให้ขวัญทั้งหลายจง
มาร่วมกัน ณ ที่นี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอยขอให้มาคุ้มครองสองเจ้าเหนือหัว ขอให้พระองค์อยู่ดีมีสุขเถิดพระเจ้าเรา
เอย ขอให้อย่ามีทุกข์และความเดือดร้อน ขอให้พระองค์อยู่ดีมีสุขอยู่คู่เมืองไทย ปกป้องคุ้มครองพวกทั้งหลายตลอดไป 
5.ชนเผ่าไทกะเลิง 
          ชนเผ่ากะเลิง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในหลาย ๆ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร มีประวัติความเป็นมา    
การเลือกหลักแหล่งทำมาหากิน วัฒนธรรม ความเชื่อ ตลอดจนภาษาพูดที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่นิยมใช้กันเฉพาะ         
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ในกลุ่มของตน ชนเผ่ากะเลิง เป็นกลุ่มท่ีชอบอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ราบสูง ตามไหล่เขาและเมื่อกลุ่มกะเลิงลงมาอยู่พื้นที่ราบ
ปะปนกับโย้ย ญ้อ ทำให้เกิดการรับวัฒนธรรมภาษาพูดในกลุ่มไทย-ลาว ชนเผ่ากะเลิง ก่อนจะอพยพมาอยู่ในเขต
จังหวัดสกลนคร อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ำโขง จากการสันนิษฐานของนักวิชาการ กล่าวไว้ว่า  ชาวจีนเขียนไว้ว่า             
คุณลุน หรือกุรุง จนเพี้ยนเป็น กะลุง ในภาษาจาม 
          ชนเผ่ากะเลิงในเขตจังหวัดสกลนคร เป็นที่ยอมรับกันว่าได้อพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง อพยพ
ข้ามมาหลายครั้ง นับตั้งแต่การปราบปรามเจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ในสมัยรัชกาลที่ 3 และอพยพครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเกิดกบฎจีนฮ่อ ที่ยกกำลังเข้ามาตีเมืองเชียงขวาง 
ชุมนุมพลอยู่ที่ทุ่งเชียงคำ เตรียมยกเข้าตีหัวเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขง เมืองที่อยู่ในการปกครองของไทย คือเมืองหลวงพระ
บาง ก็ถูกคุกคามจากพวกฮ่อเช่นกัน ทำให้ไทยต้องยกกำลังไปปราบฮ่อ หลายครั้ง พร้อมทั้งส่งแม่ทัพนายกองเกณฑ์
ทหารจากหัวเมืองต่างๆ ในภาคอีสาน ไปช่วยปราบฮ่อด้วย 
         เมืองสกลนคร ถูกเกณฑ์ช้าง 25 เชือก โคต่าง 100 ตัว ข้าวสาร 300 ถัง กำลังพล 1,000 คน โดยมี
อุปฮาด (โง่นคำ) กับราชวงศ์ (ฟอง) เป็นนายกองสะเบียงยกไป การทำศึกกับฮ่อหลายครั้ง ทำให้ผู้คนที่อยู่ตามเมือง
ต่างๆ เดือดร้อน วิตกกังวลถึงอันตรายที่เกิดขึ้น จึงได้มีการอพยพติดตามแม่ทัพนายกองเข้ามาอยู่ในเมืองต่างๆ  
โดยเฉพาะหมู่บ้านชนเผ่ากะเลิงในบริเวณใกล้ๆ ตัวเมืองสกลนคร เช่น บ้านนายอ บ้านนามน บ้านโพนงาม ที่มีชนเผ่า
กะเลิงอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นชนเผ่ากะเลิงที่อพยพมาจากเมืองภูวานากะแด้ง ในสมัยพระยาประจันตประเทศธานี 
(โง่นคำ) ต่อมามีผู้นำชาวกะเลิงที่สมัครใจอพยพขึ้นไปตั้งหลักแหล่งบนเทือกเขาภูพาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบ      
บ้านบัว อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานว่า เริ่มตั้งหลักแหล่งเมื่อใด แต่สันนิษฐานว่า ชาวกะเลิง
อพยพมาอยู่ประมาณ 150 ปีมาแล้ว  ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้เกิดโรคระบาดที่เรียนว่า โรคห่าอย่างรุนแรง มีผู้คน
เสียชีวิตจำนวนมาก จึงมีการอพยพหนีโรคร้ายบางกลุ่มไปตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านเหล่า ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านบัวประมาณ 
1 กิโลเมตรสำหรับบ้านบัวเป็นสถานที่แห่งแรกตั้งหมู่บ้านอยู่ริมห้วยทราย และมีหนองน้ำขนาดใหญ่มีกอบัว ดอกบัว
บานสะพรั่ง ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านบัวห้วยทราย แต่ต่อมาทางราชการเรียกว่า บ้านบัว เพ่ือให้คำเรียกชื่อหมู่บ้าน
กระทัดรัด แสดงความสำคัญของหนองบัวในหมู่บ้านชาวกะเลิง มีลักษณะรูปร่างเตี้ย ผิวคล้ำ เป็นคนซื่อ ๆ ชอบสนุก 
และชอบอยู่ตามป่า ตามเขา หาอาหารโดยการล่าสัตว์ หญิงชาวกะเลิง เป็นคนขี้อาย แต่แข็งแรงอดทน ประเพณี              
การแต่งกายของชาวกะเลิง แต่งกายด้วยเสื้อผ้าย้อมครามทอมือ เย็บด้วยมือ ชาวกะเลิงมีวัฒนธรรมการแต่งกาย ดังนี้ 
           ผ้าซิ่น ใช้ด้าย 2 เส้นมาทำเกลียวควบกัน ใช้ทั้งผ้าฝ้ายธรรมดาและผ้าไหม เป็นผ้าตีนเต๊าะ แต่มีเชิงแถบ         
เล็ก ๆ แคบ 2 นิ้ว นิยมสีเปลีอกอ้อย เข็นด้วยด้ายสีแดง เหลืองเป็นสายเล็ก ๆ นอกจากนี้ยังนิยมใช้ผ้าฝ้ายเข็น 2 เส้น
ควบกัน เช่น แดงควบเหลือง น้ำเงินควบขาว เขียวควบเหลือง ถ้าไม่ใช่เป็นผ้าตีนเต๊าะมักนุ่งสั้น 
           เสื้อ กะเลิงนิยมแต่งตัวกะทัดรัด เช่น ถ้านุ่งซิ่นผ้าฝ้ายสั้น มักใช้ผ้าทอพ้ืนบ้าน เป็นตาสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ คาดอก 
โพกผ้าบนศีรษะ สะพายกะหยัง ขึ้นภูเก็บผักเก็บหญ้าส่วนกะเลิง ที่นุ่งซิ่นยาวคลุมเข่ามักสวนเครื่องประดับ เช่น สร้อย
ข้อมือทำด้วยรัตนชาติ หรือดินเผา ใส่ต่างหูเป็นห่วงกลม เสื้อแขนยาวสีขาวเหลืองเก็บชายเสื้อคาดเข็มขัดเงิน เป็นชุด
ที่ใช้ในงานมงคลต่างๆ นับเป็นเครื่องแต่งกายที่งดงามที่สุดของชาวเผ่ากะเลิงวัยหนุ่มสาว ส่วนกะเลิงสูงอายุ มักนุ่งซิ่น
ลายดำ ขาว แดง สวมเสื้อแขนกระบอกย้อมคราม ที่สาบเสื้อมีเหรียญสตางค์แดงติดเป็นแนวกระดุม เกล้าผมสูง 
6. ชนเผ่าไทลาว 
            ไทยลาว (ไทยอีสาน) ไท-ลาว Laotian  ตระกูลภาษาไท-กะได (Tai-Kadai Langauge Family) กลุ่มไทย
ลาว หรือทั่วไปเรียกว่า “ชาวอีสาน” ที่เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุด มีประชากรมากที่สุดในอีสาน ซึ่งชาวภาคกลาง มักจะ
เรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ลาว”  เพราะว่า มีภาษาพูดเป็นภาษาเดียวกับคนลาวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) แต่ความจริงแล้วเป็นภาษาไทยสาขาหนึ่ง ซึ่งมีวัฒนธรรมเหนือกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เป็นกลุ่มที่สืบทอดวัฒนธรรม 
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ลุ่มน้ำโขงแต่โบราณ (ร่วมกับไทยเวียง หรือ ชาวเวียงจันทน์) มีตัวอักษรของตนเองใช้มาแต่สมัยอยุธยาเป็นอย่างน้อย 
และอาจจะร่วมสมัยสุโขทัย ตัวอักษรที่ใช้มี 2 แบบ คือ อักษรไทยน้อย และอักษรไทยธรรม 
           อักษรไทยน้อย เป็นอักษรสุโขทัยสาขาหนึ่ง ส่วนอักษรตัวธรรมเป็นอักษรที่ได้ต้นแบบอักษรมอญโบราณ 
คล้ายอักษรตัว เมืองของภาคเหนือ มีวรรณกรรมท้องถิ่นของตนเอง เช่น เรื่องสินไซ (สังข์ศิลป์ชัย) จำปาสี่ต้น ท้าวก่ำ
กาดำ  นางผมหอม  ไก่แก้ว ลิ้นทอง กำพร้าผีน้อย ขูลูนางอ้ัว ท้าวผาแดงนางไอ่ ฯลฯ อาจจะกล่าวได้ว่ากลุ่มไทยลาว 
เป็นกลุ่มผู้นำทางด้านวัฒนธรรมภาคอีสาน ฉะนั้นภูมิปัญญาสังคม เช่น ฮีต คอง ตำนาน อักษรศาสตร์ จารีตประเพณี 
กลุ่มไทยลาวจะเป็นกลุ่มที่สืบทอด และถ่ายทอดให้ชนกลุ่มไทยกลุ่มอื่นๆ อีกด้วย 
          ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าไทยอีสาน กลุ่มชาติพันธุ์ไทยลาวหรือชาวอีสาน ที่มีการตั้งหลักปักฐานอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากตีความแล้ว หมายถึงคนเชื้อชาติไทยที่อยู่ในภาคอีสานของประเทศไทย (อีสานเป็น
ภาษาบาลี แปลว่า ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย แต่ในภาคอีสานมีกลุ่มชาติพันธุ์หลาย         
เชื้อชาติ เช่น เชื้อชาติลาว เขมร ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย หรือเชื้อชาติอ่ืนๆ ที่อพยพเข้ามาอยู่แต่โบราณกาล หรือ
อพยพเข้ามาอยู่ใหม่หลังสงคราม กลุ่มชาติพันธุ์ลาว เป็นกลุ่มที่มีประชากรมากที่สุด และถือว่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุด            
ในอีสาน ราชสำนักส่วนกลาง ในสมัยก่อนการปฏิรูปการปกครอง 2435  เรียกหัวเมืองแถบนี้ว่า หัวเมืองลาวกาว
ตะวันออก จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา บริเวณที่เคยเป็นมณฑลต่างๆ ในอีสานได้ถูกสถาปนาเป็นภาคอีสาน
มาจนปัจจุบัน 
          ความเป็นมา เรื่องถิ่นเดิมของชาติพันธุ์ลาว มีแนวคิด 2 อย่าง ซึ่งก็มีเหตุผลสนับสนุนพอๆกัน ถิ่นเดิมของลาว 
อยู่ที่อีสานนี่เอง ไม่ได้อพยพมาจากไหน ถ้าเหมาว่าคนบ้านเชียง คือ ลาว ก็แสดงว่า ลาว มาตั้งหลักแหล่ งที่บ้านเชียง
มากกว่า 5,600 ปีมาแล้ว เพราะอายุหม้อบ้านเชียงที่พิสูจน์โดยวิธีคาร์บอน 14 บอกว่าหม้อบ้านเชียงอายุเก่าแก่ถึง 
5,600 ปี กว่าคนบ้านเชียงจะเริ่มตีหม้อใช้ในครัวเรือน ก็ต้องสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยก่อนหน้านั้นแล้ว 
         ถิ่นเดิมของลาวอยู่ที่อีสาน และมีมาจากที่อ่ืนด้วย แนวคิดนี้เชื่อว่าคนอีสานน่าจะมีอยู่แล้วในดินแดนที่เรียกว่า 
"อีสาน" โดยประมาณ 1,000 – 7,000 ปีที่ผ่านมา นักมนุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่า ได้มีการ
อพยพของพวกละว้า หรือข่า ลงมาอยู่ในแดนสุวรรณภูมิเป็นพวกแรก พอเข้ามาอยู่สุวรรณภูมิ ก็แบ่งเป็นอาณาจักร
ใหญ่ๆ 3 อาณาจักร คือ 
          ๑. อาณาจักรทวารวดี ซึ่งมีนครปฐมเป็นราชธานี มีอาณาเขตถึงเมืองละโว้ (ลพบุรี) 
          ๒. อาณาจักรโยนกเมืองหลวงได้แก่ เมืองเงินยาง หรือเชียงแสน มีเขตแดนขึ้นไปถึงเมืองชะเลียงและเมืองเขิน 
          ๓. อาณาจกัรศรีโคตรบูรณ์ ได้แก่บรรดาชาวข่าท่ีมาสร้างอาณาจักรในลุ่มน้ำโขง มีเมืองหลวงอยู่ที่เมือง               
โคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง 
          จากแนวคิดที่ 2 จะเห็นว่า ในคำรวมที่นักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์เรียกว่า "คนอีสาน" นั้นน่าจะมี
คนหลายกลุ่มหลายชาติพันธุ์ปะปนกันอยู่ และในหลายกลุ่มนั้นน่าจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ "ลาว" อยู่ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักฐานจากงานเขียนของนักวิชาการบางคนที่กล่าวว่า หลังจากพวกละว้า หรือพวกข่า หมดอำนาจลง ดินแดนอีสาน
ก็ถูกครอบครองโดยขอมและอ้ายลาว ต่อมาขอมก็เสื่อมอำนาจลง ดินแดนส่วนนี้จึงถูกครอบครองโดยอ้ายลาว              
มาจนถึงปัจจุบัน 
          ถ้าเป็นอย่างนี้จริงจึงกล้าสรุปได้ว่า "อ้ายลาว" ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ลาวนั่นเอง อ้ายลาวเป็นสาขาหนึ่งของ           
มองโกลเดิม อยู่ทางตอนบนของแม่น้ำแยงซีเกียง และแม่น้ำเหลือง ก่อนที่จะอพยพเข้าครอบครองอีสานนั้น ได้
รวมตัวกันตั้งเมืองสำคัญขึ้น 3 เมือง คือ นครลุง นครเงี้ยวและนครปา ต่อมากลุ่มอ้ายลาวเกิดสู้รบกับจีน สาเหตุ
เพราะจีนมาแย่งดินแดน อ้ายลาวสู้จีนไม่ได้จึงอพยพลงใต้ถอยร่นลงมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งมาตั้งอาณาจักรอยู่บริเวณ  
ยูนานในปัจจุบัน มีเมืองแถนเป็นศูนย์กลางสำคัญ แต่ก็ยังถูกรุกรานแย่งชิงจากจีนไม่หยุดหย่อน อ้ายลาวจึงอพยพ             
ลงมาตั้งอาณาจักรใหม่อีก คือ อาณาจักรหนองแส มีขุนบรมวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของอ้ายลาว เป็นผู้ปกครองขุนบรม         
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๑๙ 
 
ขึ้นครองราชย์ พ.ศ. 1272 ได้รวบรวมผู้คนเป็นปึกแผ่น และส่งลูกหลานไปครองเมืองต่างๆ ในบริเวณนั้นลูกหลาน  
ที่ส่งไปครองเมืองมี 7 คน คือ 
          ๑. ขุนลอ ครองเมืองชวา คือ หลวงพระบาง 
          ๒. ขุนยีผาลาน ครองเมืองหอแตหรือสิบสองพันนา 
          ๓. ขุนสามจูสง ครองเมืองปะกันหรือหัวพันทั้งห้าทั้งหก 
          ๔. ขุนไขสง ครองเมืองสุวรรณโดมคำ 
          ๕. ขุนงัวอิน ครองเมืองอโยธยา (สุโขทัย) 
          ๖. ขุนลกกลม ครองเมืองมอญ คือ หงสาวดี 
          ๗. ขุนเจ็ดเจือง ครองเมืองเชียงขวางหรือเมืองพวนพ่ีน้องอ้ายลาว 
ทั้ง 7 ปกครองบ้านเมืองแบบเมืองพ่ีเมืองน้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือเจือจุนกัน โดยยึดมั่นในคำสาบานที่คำสัตย์ปฏิญาณ
ร่วมกันว่า "ไผรบราแย่งแผ่นดินกันขอให้ฟ้าผ่ามันตาย" สำหรับกลุ่มอ้ายลาวนี้ น่าจะเกี่ยวโยงเป็นกลุ่มเดียวกับคนชาติ
พันธุ์ลาวในอีสาน น่าจะเป็นกลุ่มลาวเชียง และลาวเวียง คือ กลุ่มจากอาณาล้านนา (ลาวเชียง) และกลุ่ม                        
จากอาณาจักร ล้านช้าง (ลาวเวียง) 
          การแตง่กายของชนชาติไท-ลาว 
          ผูช้าย เมื่ออยู่กับบ้านจะนุ่งกางเกงขาก๊วยสั้น สวมเสื้อม่อฮ่อม แขนสั้น คาดผ้าขาวม้าตาตาราง เมื่อออกไป
นอกบ้านเพ่ือร่วมงานบุญ จะนุ่งโสร่ง สวมเสื้อคอกลมแขนสั้น มีผ้าขาวม้าคล้องคอ 
          ผู้หญิงจะนุ่งซิ่น นิยมนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายมาแต่เดิม และพัฒนาผ้าฝ้ายเป็นการทอผ้ามัดหมี่ลวดลายต่างๆ ผ้าซิ่น        
ไม่มีเชิงทั้งที่เป็นผ้าเข็น(ทอ) และผ้ามัดหมี่ฝ้าย หรือไหม เสื้อแบบเสื้อของชนเผ่าไทยลาว แม้จะเป็นเสื้อย้อมสีน้ำเงิน
แก่ แบบเสื้อคล้ายกับชนเผ่าอ่ืนๆ แต่เนื่องจากเป็นชนเผ่าที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ และรับเอาวัฒนธรรมจากภาคกลาง
ได้รวดเร็ว จึงทำให้เผ่าไทยลาว มีแบบเสื้อแตกต่างไปจากชนเผ่าอ่ืนๆ เช่น เสื้อแขนกระบอก คือ ทอจากผ้าแพร
ตกแต่งให้มีจีบมีระบาย แขนกระบอกผ้าฝ้ายย้อมคราม หรือมัดหมี่  กลุ่มที่แต่งกายแบบดั้งเดิมจริงๆ นิยมแต่งด้วย            
ผ้าย้อมครามทั้งเสื้อและผ้าซิ่น 
            การพัฒนาการของการทอผ้ามัดหมี่ ทำให้ไทยลาว ในปัจจุบันสามารถทอผ้าลายหมี่คั่นหลายสี เช่น สีเหลือง 
สีแดง และนิยมสีฉูดฉาด นอกจากนี้ชาวเผ่าไทยลาวยังนิยมทอผ้าห่ม ผ้าจ่องลวดลายสวยงาม ซึ่งสามารถปรับแต่ง            
มาเป็นผ้าสไบโชว์ลวดลายของผ้าประกอบเสื้อผ้าได้เป็นอย่างดี 
            เครื่องประดับของชาวเผ่าไทยลาว นิยมเครื่องเงินเช่นเดียวกับกลุ่มอื่น นอกจากเครื่องเงิน ยังนิยมสวมสร้อย
ที่เป็นรัตนชาติ สอดชายเสื้อในซิ่นหมี่ไหม คาดด้วยเข็มขัดเงิน จุดเด่นอีกประการหนึ่งของชนเผ่าไทยลาว คือ การนิยม
ผ้าขาวม้าทั้งชายและหญิง ผ้าขาวม้าที่งดงามคือผ้าไส้ปลาไหล มีสีเขียว-แดง-เหลือง ตามแนวยาว สามารถคัดแปลง
เป็นผ้าคล้องคอ ผ้าสไบของสตรีในการเสริมแต่งกายให้งดงามข้ึน 
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล : เว็ปไซต์  https://mai2562.blogspot.com/p/blog-page_70.html 
๓. ฐานกิจกรรม พลเมืองดีของสังคม  (เวลา ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ) 
   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : พลเมืองดี The idol 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้รู้และเข้าใจความหมายของพลเมืองดี 
(การเป็นพลเมืองดีคือ “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” เช่น งานอาสาสมัคร  
งานบำเพ็ญประโยชน์  ทำด้วยความมีน้ำใจและความเอ้ืออาทร) 

                ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นคนดีของหมู่บ้าน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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๒๐ 
 
วัสดุอุปกรณ์ 
     ๑. กระดาษโพสต์อิส   ๒. ปากกา ๓. กระดาษฟลิบชาร์ค 
ขั้นตอนที่ ๑ เตรียมความพร้อม (เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมตัวเองและให้มีสมาธิ)  

- ผู้จัดการเรียนรู้นำผู้เรียนทำกิจกรรมนันทนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการเรียนรู้ สนุกสนาน  
                สร้างความคุ้ยเคย เช่น เกม ตบมือตามคำสั่ง เป็นต้น แล้วแบ่งกลุ่ม  
ขั้นตอนที่ ๒  ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งคำถามเกริ่นนำเข้าสู่บทเรียน (ตัวอย่างคำถาม) 
           ๑. พูดถึง “พลเมือง” เรานึกถึงอะไร 
       ๒. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่าง ข่าวหรือบุคคลที่เคยได้ยินว่าเป็นพลเมืองดี 

          เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม ให้ผู้สอนเขียนคำตอบของผู้เรียนใส่กระดาษฟลิบชาร์ดหรือกระดาน  
                   ให้ผู้เรียนได้เห็นทุกคำตอบมีความสำคัญ และทวนคำตอบก่อนที่จะแจงโจทย์ต่อไป 
       ๓. ผู้จัดการเรียนรู้ เปิดคลิป  “โฆษณาซึ้งๆที่อยากให้ทุกคนได้ดู”              
                    ดาวน์โหลดที่  https://www.youtube.com/watch?v=7PLVvP4vEdY   
                    เมื่อดูจบ ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งคำถามว่า ดูแล้วรู้สึกอย่างไร 
ขั้นตอนที่ ๓ ลงมือทำ (เพ่ือให้ผู้เรียนได้ระดมความคิด สร้างประสบการณ์ร่วมในการเรียนรู้) ผู้สอนแจกโจทย์ ดังนี้ 
           “ให้ทุกคนค้นหาเรื่องราวของพลเมืองดี ที่เราประทับใจ” 
 

       ๑. เรื่องราวที่ดูเป็นของใคร 

       ๒. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีอะไร 

       ๓. เราประทับอะไรกับเรื่องราวของพลเมืองดีคนนี้ 
ขั้นตอนที่ ๔ สะท้อน (เพ่ือให้ผู้เรียนได้นำเสนอความคิดเห็นจากการสืบค้นข้อมูล)  
               ผู้สอนเชิญชวนผู้เรียนแบ่งปันสิ่งที่ตนเองสืบค้นมา  
ขั้นตอนที่ ๕ วิเคราะห์ (เพ่ือให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น)  
      ผู้สอนถามคำถามชวนวิเคราะห์  ตัวอย่างคำถาม (ไม่ควรถามคำถามเกิน ๒ คำถาม) 
       ๑. ลักษณะของพลเมืองดีเป็นอย่างไร 
       ๒. คนในสังคมเป็นพลเมืองดี เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร 

     เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม ให้ผู้สอนเขียนคำตอบของผู้เรียนใส่กระดาษฟลิบชาร์ดหรือกระดาน                 
ให้ผู้เรียนได้เห็นทุกคำตอบมีความสำคัญ และอาจจะนำคำตอบจากผู้เรียนเป็นบทสรุปการเรียนรู้ก็ได้ 
ขั้นตอนที่ ๖ ประยุกต์ใช้ (เพ่ือสรุปการเรียนรู้ทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน)  
      ผู้สอนถามคำถามเชิงสรุป ตัวอย่างคำถาม (เลือกถาม ๑ คำถาม)  
      ๑. เราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้  
      ๒. เรามีโอกาสใดบ้างที่จะช่วยพัฒนาประเทศ 

     ๓. จากนี้ไปเราจะทำอะไรเพ่ือบ้านเมืองบ้าง  
     ให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ แล้วผู้สอนสุ่มถามความคิดเห็นของผู้เรียน และให้ส่ง

กระดาษคำตอบก่อนจบกิจกรรม เพ่ือเก็บคะแนน 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7PLVvP4vEdY
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๒๑ 
 
ความรู้เพิ่มเติม : คุณลักษณะของพลเมืองดี 
 คุณลักษณะของพลเมืองดีที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น  และช่วยจรรโลงให้สังคม
ประเทศชาติและโลกพัฒนาก้าวหน้า  มีดังนี ้
 ๑. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย 
 ๒. ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น 
 ๓. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติและสังคมโลก 
 ๔. ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุผล  ใจกว้าง  และรับฟังความคิดเห็นของคนบุคคลอ่ืนเสมอ 
 ๕. ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
 ๖. ต้องเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ประเทศชาติ และสังคมโลก หรือองค์กรที่ตนสังกัดอยู่  เช่น  ร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนและชุมชนให้ดีขึ้น  เป็นต้น 
 ๗. ต้องเป็นบุคคลที่มีความสนใจและกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางการเมืองการ
ปกครอง  เช่น  การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  เป็นต้น 
           พลเมืองที่ดีมีคุณลักษณะดังกล่าวนี้  จะเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้แก่ครอบครัว  โรงเรียน   
ประเทศชาติ  และสังคมโลกเสมอ  ประเทศใดก็ตามที่มีพลเมืองดีเป็นจำนวนมาก  ประเทศนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุข
และเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล : เว็ปไซต์ https://sites.google.com/site/30310great/  
 

๔. ฐานกิจกรรม อาชีพในอนาคตยุคออนไลน์  (เวลา ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที ) 
   วัตถุประสงค์ของกิจกรรม : 
 ๑. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ สามารถวางแผนเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต 
 ๒. เพ่ือให้ค้นหาความสามารถของตนเอง พัฒนาตนเอง ไปสู่อาชีพที่วางเป้าหมายไว้  
   วัสดุอุปกรณ์ :  

๑. กระดาษฟริบชาร์ด   ๒. ปากกาเคมี    ๓. สีเทียน    ๔. กระดาษกาว 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้จัดการเรียนรู้พาผู้เรียนทำกิจกรรมนันทนาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการเรียนรู้ 
ขัน้ตอนที่ ๒ ผู้จัดการเรียนรู้ ให้ทุกคนดูคลิปวีดีโอ “รอยยิ้มนักสู้ ดอกเตอร์จากกองขยะ” 
        - https://www.youtube.com/watch?v=BC4wHNmUb8c 
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้จัดการเรียนรู้ สอบถามผู้เรียนว่า มีอาชีพอะไรในคลิปวีดีโอ ,ฟังแล้วรู้สึกอย่างไร 
                ประทับใจอะไรจากบุคคลในคลิป 
                อาชีพ เป็น รูปแบบการดำรงชีพในสังคมมนุษย์ปัจจุบัน อาชีพเป็นหน้าที่ของบุคคลในสังคม                    
การที่บุคคลประกอบอาชีพจะได้มาซึ่งค่าตอบแทน หรือ รายได้ เพ่ือใช้จ่ายในการดำรงชีวิต 
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้จัดการเรียนรู้ แจกแบบสำรวจตัวเองเพ่ือวางแผนอนาคต        
                - แบ่งกลุ่มผู้เรียนร่วมกันวางแผนอนาคต แล้วให้นั่งรวมกลุ่มกัน  
                - แจกกระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษฟริบชาร์ด กลุ่มละ ๖ แผ่น และกระดาษกาว ๑ ม้วน 
 

https://sites.google.com/site/30310great/khunlaksna-khxng-phlmeuxng-di
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     ใบงานกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มนำกระดาษท่ีให้ ไปตัดชุดตามอาชีพที่ของเรา และให้เลือกเพ่ือนในกลุ่ม                     
๑ คน เพ่ือแต่งตัวเพื่อนๆ ตัดกระดาษแต่งตัวให้ตามอาชีพเรา และสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ให้นำใบงานที่ ๑              
ของทุกคน สรุปลงในกระดาษฟริบชาร์ด  
              “เขียนอาชีพเส้นทางอาชีพของตนเองจากวันนี้ไปจนกว่าจะได้ประกอบอาชีพนี้ต้องวางแผนตัวเองอย่างไร  
ปัญหาอุปสรรค วิธีแก้ปัญหา” 
ขั้นตอนที่ ๔ ผู้จัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนออกมานำเสนอตามโจทย์ที่ได้รับ เป็นกลุ่ม (ผู้จัดการเรียนรู้สามารถออกแบบ
การนำเสนอได้ตามความเหมาะสม เช่น การออกนำเสนอหน้าชั้น,การให้ผู้เรียนเดินอ่านผลงานเพื่อน  
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้จัดการเรียนรู้ตั้งคำถามชวนวิเคราะห์ตามเนื้อหาของกิจกรรมคำถามชวนวิเคราะห์   
               ตัวอย่างคำถาม (ไม่ควรถามคำถามเกิน ๒ คำถาม) 
    - องค์ประกอบความสำเร็จมีอะไรบ้าง       - ทำอย่างไรเราก็จะประสบผลสำเร็จ 
    - อุปสรรคในตัวเราที่จะขัดขวางไม่ให้เราประสบความสำเร็จคืออะไร 
เมื่อผู้เรียนตอบคำถาม ให้ผู้สอนเขียนคำตอบของผู้เรียนใส่กระดาษฟลิบชาร์ดหรือกระดาน ให้ผู้เรียนได้เห็น                   
ทุกคำตอบ เพราะทุกคำตอบมีความสำคัญ และอาจจะนำคำตอบจากผู้เรียนเป็นบทสรุปการเรียนรู้ก็ได้ 
ขั้นตอนที่ ๖ ประยุกต์ใช้ (เพ่ือสรุปการเรียนรู้ทบทวนความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน) ใช้เวลา ๑๐ นาที 
               ผู้สอนถามคำถามเชิงสรุป ตัวอย่างคำถาม (เลือกถาม ๑ คำถาม) 
     ๑. เราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้  
     ๒. ความรู้ที่ได้ เป็นประโยชน์ต่อเราและสังคมอย่างไร 
ให้ผู้เรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ แล้วผู้สอนสุ่มถามความคิดเห็นของผู้เรียน และให้ส่งกระดาษคำตอบ                      
ก่อนจบกิจกรรม เพ่ือเก็บคะแนน 
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูล : เว็ปไซต์ ttps://th.wikipedia.org/wiki/หมวดหมู่:อำชีพ 
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๒๓ 
 

ใบงาน ๑ 
อาชีพในอนาคตของฉันคือ…………………………………………… 
ลกัษณะของบุคคล                                   ส่ิงที่ต้องท าจากวนันี ้
ที่ประกอบอาชีพนี ้                                     ให้ไปถึงการมงีานท า             

   

 
                                                                 
      
       
 

 

 

       ปัญหาอุปสรรค์                                      วธีิแก้ปัญหา 
 

 

 

 

 
 

                                         ปัจจัยสู่ความเสร็จ 
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๒๔ 
 

สรุปกิจกรรมการเรียนรู้ 
             เข้าครบทั้ง ๔ ฐานกิจกรรม ทุกคนมารวมกัน  วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมสรุปการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

ความรู้เพิ่มเติม :  
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์          

ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เด็กที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นเด็กที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความ
สามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
องค์ประกอบหลักของความสุขในสังคม 
1. ชีวิตเพื่อสันติสุข 

บุคคลจะต้องกำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน และด้วยความม่ันคงว่าจะต้องดำเนินชีวิตของตนเพ่ือสันติสุข
อย่างแท้จริง แต่สำหรับการสร้างสันติสุข ในลักษณะขององค์รวมตามที่ได้กล่าวแล้วนั้น จะต้องอาศัยองค์ประกอบ
หลัก 3 ประการคือ ความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ การมีความคิดที่เป็นอิสระ และการมี   ความรักต่อเพ่ือมนุษย์
และสรรพสิ่งทั้งหลาย 

1) ความศรัทธาในศาสนาที่ตนนับถือ ศาสดาของศาสนาทั้งหลายล้วนมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสันติสุขข้ึน                
ในมวลหมู่ของมนุษยชาติทั้งสิ้น ผู้ที่มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญในศาสนาที่ตนนับถืออย่างลึกซึ้งนั้น  จะม ี                 
ความเข้าใจและมองเห็นความสำคัญของศาสนาอ่ืน ๆ ได้อย่างเดียวกัน 

2) การมีความคิดเป็นอิสระ องค์ประกอบสำคัญในการมีชีวิตเพ่ือสันติสุขอีกประการหนึ่ง ก็คือ การมีความคิด
เป็นอิสระ คือความเป็นอิสระจากวัตถุและความเป็นอิสระจากกิเลส การมีความคิดเป็นอิสระจากวัตถุคือ มนุษย์
จะต้องกำหนดความต้องการวัตถุไว้ที่ความพอดีอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องอาศัยปัญญา มองเห็นคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
ของวัตถุ สำหรับความเป็นอิสระจากกิเลส ก็คือมีสติปัญญารู้เท่าทันความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่เข้ามายึดครอง
จิตใจเป็นครั้งคราว และสามารถพัฒนายกระดับจิตใจของตนเองให้สูงขึ้น จนเป็นนายเหนือสัญชาตญาณ มีจิตสงบ 
ปลอดโปร่ง โล่ง เบา จนสามารถทำให้จิตใจได้มีโอกาสสัมผัสกับความสุขที่แท้จริงได้ 

3) การมีความรัก ความเมตตา ต่อเพ่ือนมนุษย์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย สิ่งที่เป็นตัวเสริมความรัก ความเมตตา 
ก็คือ วีการคิดแบบสาวหาเหตุปัจจัยที่สามารถส่งผลสืบต่อถึงกันโดยตลอด ถ้าบุคคลสามารถเข้าใจถึงองค์รวมซึ่ งเป็น
เรื่องการมองสรรพสิ่งต่างๆ เป็นระบบ บุคคลจะเปลี่ยนวิธีคิด จากการยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง เปลี่ยนเป็นให้
ความสำคัญต่อบุคคลอ่ืน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของบุคคลได้มี การปรับเปลี่ยน                
ตามไปด้วย 
2. เศรษฐกิจพอเพียง 

เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญเป็นพ้ืนฐานของความสุขในทุก ๆ ระดับ ดังนั้นบุคคลจะมีความสุขได้ จะต้องมี
พ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคงหรืออย่างน้อยก็อยู่ในระดับที่สามารถช่วยตัวเองได้ สามารถแสวงหาปัจจั ย 4                  
ได้ตามความจำเป็นโดยไม่เดือดร้อน  

ประเวศ วะสี (2541:20-33) กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เศรษฐกิจพื้นฐานหมายถึง เศรษฐกิจที่
คำนึงถึงการทะนุบำรุงพ้ืนฐานของตัวให้เข้มแข็ง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพ้ืนฐานของสังคม
ก็คือชุมชน ดังนั้นเศรษฐกิจพ้ืนฐานกับเศรษฐกิจชุมชนเป็นสิ่งเดียวกัน 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง พอเพียงสำหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มีความรักพอเพียง เมื่อทุกอย่าง
พอเพียง ก็เกิดเป็นความสมดุล จะเรียกว่าเศรษฐกิจสมดุลก็ได้ เมื่อสมดุลก็เป็นปกติ สบายไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่วิกฤติ 
เศรษฐกิจพ้ืนฐานจะต้องมีเป้าหมายมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
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๒๕ 
 

หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีลักษณะเดียวกันกับหลักเศรษฐกิจชาวพุทธคือ ไม่มีความยึดมั่นในวัตถุ 
มีการกระจายสิ่งต่าง ๆ ไปยังคนกลุ่มใหญ่ ปรีชา เปี่ยมพงศ์ศาสน์ (2535:27-33) ได้ให้ข้อสรุปสำคัญไว้  5 ข้อดังนี้ 

1) ความสุขของมนุษย์มิได้ขึ้นอยู่กับการบริโภค แต่ข้ึนอยู่กับการให้บริการ หรือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ เพื่อ
ความสุขของเพ่ือนมนุษย์ 

2) การบริโภคจะต้องมีขอบเขตที่จำกัดได้และมีลักษณะเรียบง่าย การประกอบการเศรษฐกิจมิใช่เพื่อกำไร
สูงสุด แต่ทำเศรษฐกิจเพ่ือรักษาระดับความเป็นอยู่ให้อยู่ในทางสายกลาง คือระดับของความพอดีจริง ๆ 

3) ทรัพยากรต่าง ๆ จะต้องมีการกระจายไปทั่วสังคม ความเหลื่อมล้ำ ช่องว่างระหว่างชนกลุ่มต่าง ๆ          
จะลดน้อยลงไป และเมื่อการบริโภคมีการจำกัดให้อยู่ในทางสายกลาง ความจำเป็นที่จะต้องแสวงหารายได้ให้มาก            
ก็ย่อมหมดไป การแข่งขันไม่มีความตึงเครียด สังคมก็เคลื่อนไหวไปด้วยความเป็นปกติ 

4) เมื่อการบริโภคมีขอบเขตและมีลักษณะเรียบง่าย ในการผลิตจึงไม่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงแต่เป็น        
การผลิตระดับท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นร่วมใจกัน เพ่ือให้คนในท้องถิ่นสามารถแลกเปลี่ยนผลผลิต วชิาการ เทคโนโลยี 
และสร้างมิตรไมตรีกับชุมชนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้ ผลผลิตไม่ต้องมีการโฆษณา ไม่มีตลาดที่ซับซ้อน สามารถ          
ลดต้นทุนการผลิต ลดความขัดแย้งที่เกิดจากการแข่งขันไม่มีการเอารัดเอาเปรียบในระบบราคา ระบบตลาด และ
ระบบการผลิต ผลที่เกิดขึ้นคือประชาชนได้บริโภคของดีราคาถูก 

5) เศรษฐกิจแบบชาวพุทธ เน้นในเรื่องความเสมอภาค หมายความว่าทุกคนมีปัจจัยดำรงชีพ ขั้นพื้นฐาน
พอเพียง ไม่มีการเก็บสะสมสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนเกิน มีความระมัดระวังในการใช้ทรัพยากร โดยเก็บ ส่วนหนึ่งไว้ให้             
ชนรุ่นหลังได้ใช้ เหมือนกับที่บรรพบุรุษของเราได้ปฏิบัติมาก่อน 
3. ครอบครัวอบอุ่น 

ครอบครัวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวในช่วงของความเป็น
เด็ก เป็นช่วงเลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ มีเรื่องสำคัญต่าง ๆ มากมายที่มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้ในวัยเด็ก ด้วย
เหตุนี้ธรรมชาติจึงกำหนดระยะเวลาของการเป็นทารกของมนุษย์ไว้นานกว่าสัตว์ชนิดอ่ืน สิ่งที่ลูกมนุษย์จะต้องเรียนรู้
ในระดับปฐมวัยแห่งชีวิตได้แก่ เรื่องของภาษา วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนถึงเรื่องของอาชีพ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ลูกมนุษย์
สามารถปรับตัวไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิม สามารถสืบทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม และสามารถบำรุงรักษา
สร้างสรรค์ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมไว้สำหรับลูกหลานาตามแนวทาง ที่บรรพบุรุษรุ่นก่อน ได้ปฏิบัติกันมาแล้ว 

ครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นหัวใจหรือเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรมทางสังคมของมนุษย์การ
พัฒนาทุกชนิดจะต้องเริ่มต้นจากครอบครัว และไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะใดก็ตาม ครอบครัว
จะรับผลกระทบมากที่สุดทุกครั้ง การทำให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขจึงเป็นการสร้างฐานของครอบครัวและ
สังคมให้มั่นคงและเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาอย่างถูกทาง 

ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุขจะต้องมีองค์ประกอบในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ ต้องมีฐานะเศรษฐกิจ           
ที่มั่นคง พ่อแม่ต้องมีเวลาให้ลูกหลาน พ่อ แม่ ลูก เครือญาติมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกันอยู่บ่อยๆ บรรยากาศใน
ครอบครัวเต็มไปด้วยมิตรไมตรี ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่มีความขัดแย้งขั้นรุนแรงหรือขั้นวิกฤติ ครอบครัวปลอดจาก
อบายมุข ไม่มีขีดจำกัดทางพ้ืนที่ทั้งในบ้านและนอกบ้าน มีศีลธรรมเป็นเครื่องชี้นำชีวิตและครอบครัวต้องอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่ด ี
4. สุขภาพที่สมบูรณ์ 

คำว่า “สุขภาพ” หมายถึง สุขภาวะ เป็นภาวะที่บุคคลมีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 
ในทัศนะทางพระพุทธศาสนา ได้แบ่งภาวะของมนุษย์ตามความรู้สึกออกเป็นคู่กัน คือ “สุข” กับ “ทุกข์”  แต่มิได้            
แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพียงแต่กำหนดขึ้นในลักษณะ “ทวิลักษณ์” ที่มีความสัมพันธ์ในแบบตรงกันข้ามกัน 
คือเมือ่ใดมีสุข ก็แสดงว่ามีทุกข์น้อยลง เมื่อใดมีทุกข์ ก็แสดงว่ามีสุขน้อย เป้าหมายจริง ๆ ของพระพุทธศาสนามิได้มี 



แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

๒๖ 
 
จุดเน้นอยู่ที่ความสุข แต่เป็นเรื่องของอิสรภาพ พุทธธรรมมีหลักว่า ธรรมชาติของมนุษย์ มีความต้องการพัฒนาไปสู่
อิสรภาพ สิ่งที่มนุษย์ไม่ชอบคือความบีบคั้น ดังนั้นความบีบคั้นก็คือความทุกข์  อิสรภาพจึงมีความหมายว่าหลุดพ้น
จากความบีบคั้น หรือความทุกข์นั่นเอง ดังนั้นคำว่าสุขภาพที่สมบูรณ์ จึงมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เป็นภาวะที่หลุด
พ้นจากความบีบคั้นหรือความทุกข์ 

ปรเวศ วะสี (2536:11-13) กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการจะหลุดพ้นจากความบีบคั้นหรือความทุกข์ 
บุคคลจะมีสุขภาพที่สมบูรณ์ จะต้องเป็นอิสระจากความบีบคั้นทางด้านกายภาพ ทางด้านสังคม ทางด้านจิตใจ และ
ทางด้านสติปัญญา ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า ผู้ที่มีสุขภาพที่สมบูรณ์ คือผู้ที่มีความสุขที่แท้จริง 
5. ชุมชนเข้มแข็ง 

ประเวศ วะสี (2541:7) ได้อธิบายคำว่า ชุมชนและมองภาพของชุมชนเข้มแข็งไว้ว่า ความเป็นชุมชน
หมายถึง การที่ประชาชนจำนวนหนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีอุดคติร่วมกัน หรือมีความเชื่อร่มกันในบางเรื่อง  มีการ
ติดต่อสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุ่มกัน จะอยู่ห่างกันก็ได้แต่มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการ
เรียนรู้ร่วมกันในการกระทำในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างและมีการจัดการ 

เมื่อเกิดความเป็นชุมชนขึ้น สมาชิกจะมีความสุขเป็นล้นพ้น และมีความสร้ างสรรค์สูง ยิ่งมีศักยภาพ            
ที่จะทำอะไร ให้สำเร็จทุกอย่าง เป็นศักยภาพอย่างไม่มีข้อจำกัด การที่ชุมชนมีความเข้มแข็งทำให้เกิดความสุข           
ความสร้างสรรค์ และมีศักยภาพ ก็เนื่องจากประกอบด้วยองค์ประกอบที่ทรงพลังทั้ง 3 ประเภท มาผนวกกันเข้า คือ 
มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณ มีการเรียนรู้จากการกระทำร่วมกันและมีการจัดการ รายละเอียดต่อไปนี้ 

1) มีความผูกพันทางจิตวิญญาณ (Spiritual Binding) มีความเอ้ืออาทร ความอบอุ่น ความไว้เนื้อ  เชื่อใจ            
ซึ่งกันและกัน ทำให้ร่วมมือกันได้อย่างสนิทใจ 

2) มีการเรียนรู้จากการกระทำร่วมกัน (Interactive Learning Through action)งานยาก ๆ ในชุมชน               
ทำให้สำเร็จด้วยคนเพียงน้อยไม่ได้ ต้องอาศัยคนจำนวนมาก มาเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นได้ยาก ถ้าคน
ขาดความรักความเมตตาต่อกันในชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สมาชิกมีความรักความเมตตาต่อกันเป็นพ้ืนฐาน ทำให้           
การเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นในทางสร้างสรรค์ และมีความสุขด้วย 

3) มีการจัดการ (Management) การจัดการเป็นเครื่องมือที่รงพลัง ทำให้สิ่งที่ยากเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ง่าย               
ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้เทคนิควิธีการจัดการที่ทำให้เกิดการรวมพลัง          
ของกลุ่มในทางสร้างสรรค์หลายวิธี 

องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วน มีพลังอย่างสูง เมื่อผนวกเข้าด้วยกันทั้ งสามประการ ในความเป็นชุมชน              
ทำให้พลังสร้างสรรค์และศักยภาพของชุมชนสูงขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดสังคมไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ 
ทำความเข้าใจความสำคัญและความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างยุทธศาสตร์ชุมชนให้เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ               
ถ้าสามารถทำได้อย่างนี้มนุษย์ สังคม และธรรมชาติจะเกิดสันติสุขอันยั่งยืน 
 

อ้างอิงแหล่งข้อมูล : ชีวิตเพ่ือสันติสุขและสันติภาพ พระทศพล  เขมาภิรโต 
 
           - ทดสอบหลังเรียน/ประเมินผลโครงการ 
           - มอบเกียรติบัตร/พิธีปิด  
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เพลงประกอบการจัดกิจกรรม 
1.ตบมือ 5 ครั้ง 
      ตบมือ 5 ครั้ง  ตบให้ดังกว่านี้  ตบใหม่อีกที  ตบอีกทีให้ดัง ๆ  ตบไปทางซ้าย แล้วย้ายไปทางขวา 
ตบไปข้างหน้า หัวเราะห้าห้า ดังดัง 
2.เพลงสวัสดี 
สวัสดีสวัสดีสวีดัด  พูดให้ชัดซาวัดดีสวัสดี  เราคนไทยจดจำไว้ได้ของดี สวัสดีทำแบบไหนสวัสดี สวสัดีทำแบบนี้สวัสดี 
3.ฉันและเธอเจอกัน 
    ฉันและเธอเจอกัน แทบทุกวันเลยเชียว เมื่อเจอกัน เราทักกัน ต่างสมานไมตรี ยิ้มให้เธอทีไร  สุขฤทัยเปรมปรี  
ได้พูดจาพาที สวัสดีเพื่อนเอย... 
4.ทักทายกัน 
     มาเถิดเรามา มาร่วมร้องเพลงกัน พวกเราทั้งนั้น  ร่วมกันวันนี้ แล้วเราก็หันหน้ามาหากัน แล้ว(ยิ้ม/ยั๊กคิ้ว/ตบไหล่) 
ให้กัน   แล้วตบมือ 5 ที  เสร็จพลันแล้วก็หันกลับมา  สนุกหนักหน้า ส่ายเอว 5 ที สนุกหนักหนา ยั๊กไหล่ 5 ที 
5.เพลงพบกัน 
    พบกันยิ้มให้กันดีกว่า สดชื่นอุรา ยิ่งกว่าไหนไหน รอยยิ้มคุณช่างพิมพ์ใจ รอยยิ้มคุณช่างพิมพ์ใจ              
เราเป็นคนไทย ยิ้มได้ยิ้มดี  (ซ้ำ) 
6.เพลงเจ้านกน้อย 
    เจ้านกน้อย คล้อยบินสู่เวหา  เจ้าถลาแล่นลม เพลินฤดี บินบิน ถลาๆ แล่นลม บินล่อง บินลอย (ซ้ำ) 
7.เพลง ส่งยิ้ม แจกยิ้ม 
   เรามาส่งรอยยิ้ม   เรามาแจกรอยยิ้ม (ซ้ำ)    ส่งยิ้ม  แจกยิ้ม  ส่งยิ้ม  แจกยิ้ม 
ส่งยิ้มให้กันและกัน  มอบยิ้มให้กันและกัน  ยิ้มเลยทั้งเธอและฉัน ส่งยิ้มให้กันแล้วสบายใจ 
8.เพลง แมลง กระต่าย 
    มีแมลงตัวหนึ่ง  บินมาเกาะ  จมูก   กระต่าย (ซ้ำ)  มันจึงปัด  มันจึงปัด  แมลงก็บิน   หนีไป 
9.เพลงแมงมุมลาย 
    ฉันฝันเป็นแมงมุมลาย คอยชักใยจับเหยื่อ ดูไม่เบื่อ คอยจับเหยื่อแล้วกลับไปนอน เห่เห้เห่ เห้เหเห่เหเห (ซ้ำ) 
10.เพลง วน วน วน 
    วนๆๆ  พวกเราวน หมุนรอบตัวไป ( ซ้ำ ) จับมือจับแขน จับไหล่  จับหัวใจ มาจับหัวใจ อุ้นงง อุ้นงง 
11.หัว  บ่า  เอว  เข่าฉัน 
    หัวสั่น  บ่าสั่น  เอวสั่น  เขา่สั่น ( 3  เที่ยว )   แล้วเรากส็ั่นไปทั้งตัวเลย 
12.งูกินหาง 
     งูกินหางเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยงูกนิหาง  กินหัวกินตัวกินกลาง(ซ้ำ)  กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว 
13.เพลงช้าง 
     โน่นช้างน้อยเดินมา 4 ขา โยกย้ายน่าดู  นั่นมันชูงวงอยู่     แป้น ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ 
14.เพลงสุขฤทัย 
    สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ โอ้ละเนอ โอ้ละเน่อ ฉันได้เจอ เพ่ือนใจเพื่อนใจ (ซ้ำ) 
15.ตบมือ 
      ตบมือปรับๆๆๆ    ตบตักปังๆๆๆ      ตบมือเพ่ือนห้าครั้ง  แล้วก็เป่ายิ่งฉุ๊บ 
16.เพลงฝนตกแดดออก 
       ฝนตกแดดออก   นกกระจอกเข้ารัง   ทำโน่น ทำนี่    ไม่รู้ไม่ชี้  หนีออกจากรัง 
(ได้ยินเสียงนกหวีด ให้นกกระจอกเปลี่ยนรังทันที) 
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๒๘ 
17.เพลง ผึ้ง 
       ผึ้งๆๆๆ ผึ้งน้อยบินหารัง (ซ้ำ)  เจ้าผึ้งจ๋า..(จ๋า) ผึ้งบินหาอะไร ผึ้งตอบเร็วไว ผึ้งบินหารัง (ผึ้งเปลี่ยนรัง/ผึ้งแตกรัง) 
18.เพลง พบกัน 
     พบกันยิ้มให้กันดีกว่า สดชื่นอุรายิ่งกว่าไหนๆ รอยยิ้มเธอช่างพิมพ์ใจๆ เราเป็นคนไทยยิ้มได้ยิ้มดีๆ 
19.เพลงลงเรอืน้อย 
     ลงเรือน้อยลอยวน  ในสายชลห้วยละหาย มีทั้งบัวตูมบัวบาน ดอกใบไหวบาน งามตา เมื่อลมพักมาชื่นใจ 
20.เพลงลมพัด 
    สายลมพัดโพก สายลมพลิ้วไป เรา.(.ครู/.นักเรียน)ไทย  พร้อมใจยืนตรง“รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย (ซ้ำ) 

21.เพลง กิจกรรม 
    กิจกรรมเป็นสื่อนำแห่งความสำเร็จ กิจกรรมสร้างเหตุสนุกสนาม กิจกรรมทำใจให้เบิกบานกจิกรรมสร้างงานและสามัคคี   
๒๒.เพลง ใครจะรักเมืองไทย 
          (สร้อย) ใครจะรักเมืองไทย  ยิ่งใหญ่ไม่มีเสมอ     ใครจะรักเมืองไทย มากมายไม่เคยพบเจอ 
อย่ามัวเผลอ ศรัตรูบุก รุกรานเมืองไทย 
          ฉันรักเมืองไทย เพราะตัวของฉันเป็นไทย    ฉันรักเมืองไทย   ด้วยใจไม่มีใครเหมือน 
ฉันรักเมืองไทย หน้าที่ไทย ไม่เคยลืมเลือน      ฝังจิตติดเตือน    อย่างแชร์เชือน  หน้าที่คนไทย 
ชาติ ศาสนา อีกองค์มหาราชัน  สามสถาบัน  ต้องเทิดทูลสุดแสน   ทหารเป็นหลัก ยืนหยัดสู้อยู่ชายแดน                   
รักกันแน่นแฟ้น  สู้อุปสรรค  เรารักเมืองไทย 
          (สร้อย) ใครจะรักเมืองไทย  ยิ่งใหญ่ไม่มีเสมอ  ใครจะรักเมืองไทย มากมายไม่เคยพบเจอ 
อย่ามัวเผลอ ศรัตรูบุก รุกรานเมืองไทย 
๒๓.เพลง แผ่นดินไทย 
         ไม่มีแผ่นดินไหน ที่จะให้ความสุขเสรี    อบอุ่นอยู่ดีกินดี เท่าแผ่นดินนี้ แผ่นดินไทย (ซ้ำ) 
พระประมุขคือขวัญชาติ องค์อาจ พระเกียรติเกริกไกร  เป็นเบ้าหล่อหลอมชาวไทย ให้รวมน้ำใจ รักษาแผ่นดิน 
ไม่มีแผ่นดินไหน ที่ไทยจะใฝ่ถวิล  ยอมตายเพ่ือแผ่นดิน  โลกคงได้ยินนี่แผ่นดินไทย (ซ้ำ) 
๒๔.เพลงอยากเป็นอะไร 
         เป็นนักเรียน  พากเพียรเขียนอ่าน  เป็นพยาบาลต้องดูแลคนไข้  เป็นหมอ ต้องรักษาเร็วไว  
อยากเป็นอะไร  ขอให้เป็นคนดี ขอให้เป็นคนดี 
เป็นทหารปกบ้านป้องเมือง  เป็นนักการเมืองก็ไม่โกงไม่กิน  เป็นครูรอบรู้ทั้งสิ้น สอนเป็นอาจินต์ ให้เราเป็นคนดี 
กอ-อา-กา  ขอ-อา-ขา  คอ-อาคา  งอ-อา-งา  จอ-อา-จา  ฉอ-อา-ฉา  ชอ-อา-ชา ขอให้เป็นคนดี ขอให้เป็นคนดี 
๒๕.เพลง คิดดี พูดดี ทำดี 
         คิดดี พูดดี ทำดี (ซ้ำ)  มองโลกในแง่ดี แล้วก็รักทุกคน สู้อุตส่าห์ มานะ อดทน เราทุกคน รักสามัคคี 
๒๗.เพลง ตบมือกับเพื่อน 
  ตบมือ ตบมือกับเพ่ือนคอยย้ำเตือนว่าเราเป็นเพ่ือนกัน ตบมือเธอและตบมือฉัน(ซ้ำ)  เราเป็นเพื่อนกัน ตบมือ…คน 
๒๖.เพลง บ้านฉัน 
        (สร้อย) โมงแซะ โมง แซะ แซะ โมง ตะลุ่มตุ้มโมง (ซ้ำ) 
         บ้านนี้หรือคือที่อาศัย จะเล็กหรือใหญ่ ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญ  กระท่อม เรือนแพ หรือวังอันใหญ่โตนั้น 
หากว่าเรารักกัน บ้านหลังนั้น จะเป็นสุขเอย … (สร้อย) โมงแซะ โมง แซะ แซะ โมง ตะลุ่มตุ้มโมง (ซ้ำ) 
๒๗.เพลง  หากว่าเรากำลังสบาย 
      หากว่าเรากำลังสบาย………จงตบมือพลัน…( ซ้ำ )   หากว่าเรากำลังมีสุข หมดเรื่องทุกข์ใด ๆ ทุกสิ่ง 
จะมัวประวิงอะไรกันเล่า จงตบมือพลัน  ( ปับ๊ปับ๊ )  (กระทืบเท้าพลัน,ผงกหัวพลัน,จงส่งเสียงดัง,จงออกท่าทาง) 



แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

๒๙ 
ส่วนที่ 4 
เครื่องมือ 

 

๑.แบบทดสอบก่อน – หลังการเข้ารับการฝึกอบรม 
แบบทดสอบ ก่อน-หลัง   

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

…………………….. 
๑. พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ มีกี่ด้าน 
  ก. ๓ ด้าน   ข. ๔ ด้าน     ค. ๕ ด้าน  ง. ๖ ด้าน 
๒. “มีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ”  
     ตรงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ ข้อใด 
   ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง    ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
   ค. มีงานทำ มีอาชีพ                     ง. เป็นพลเมืองดี 
๓. “ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด-ที่ถูก สิ่งชั่ว-สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบท่ีดีงามฯ ตรงกับพระบรมราโชบาย 
      ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ข้อใด 
   ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
      ค. มีงานทำ มีอาชีพ                        ง. เป็นพลเมืองดี 
๔. นางสาวลำดวน ใจดี เป็นคนขยัน ทำงานขายเสื้อผ้าออนไลน์ มีรายได ้สามารถส่งตัวเองเรียนได้ โดยไม่ต้อง 
    ขอเงินพ่อแม ่และสามารถส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท  ตรงกับพระบรมราโชบาย 
    ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ข้อใด 
   ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  ค. มีงานทำ มีอาชีพ                          ง. เป็นพลเมืองดี 
๕.เด็กชายศักดิ์ดา การุญ ไปเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเก็บเศษถุงพลาสติกบริเวณถนนหน้าโรงเรียน 
   ตรงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ ข้อใด 
   ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง      ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
   ค. มีงานทำ มีอาชีพ                              ง. เป็นพลเมืองดี 
๖. เด็กหญิงน้ำตา หวานดี  ใช้เวลาในวันเสาร์ อาทิตย ์ไปรับจ้างขายกาแฟ มีรายได้วันละ ๓๐๐ บาท 
    ตรงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ ข้อใด 
   ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง       ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
    ค. มีงานทำ มีอาชีพ                              ง. เป็นพลเมืองดี 
๗. หากคนไทยมีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ต้องปฏิบัติตน ตรงกับข้อใด 
   ก. เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม      ข. เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม  
      ค. ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ไม่คดโกง   ง. ถูกทุกข้อ 
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๓๐ 
๘. ข้อใด ไม่ใช่ คุณลักษณะของพลเมืองดี 
  ก. นายแดงเคารพกฎหมาย  ข. นายดำมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่มีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน  
  ค. นายคำพันธ์ ใจสว่าง โกรธเพื่อนเลยเลยไปทุบตู้ไปรษณีย์เพ่ือระบายอารมณ์ 
  ง. นางสาวขาว คำดี เคารพสิทธิ์และเสรีภาพของตนและคนอื่น 
๙. ข้อใดไม่เข้าพวก 
  ก. เด็กหญิงกุลธิดา พารวย ไปช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำในวัดบ้านเชิงชุม 
  ข. เด็กชายดนตรี มีวิชา ไปช่วยชาวบ้านทำความสะอาดร่องน้ำข้างถนนในหมู่บ้าน 
     ค. เด็กชายชนินทร์ มากสมบัติ ช่วยคุณครูเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ทำความสะอาด ไว้ในห้องเก็บของ 
   ง. เด็กหญิงลักขณา มากดี นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือมองเพ่ือทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะข้างถนน 
๑๐. เพ่ือนชวนเด็กหญิงน้ำหวานลองใช้สารเสพติดแต่เด็กหญิงน้ำหวานปฏิเสธเพราะกลัวพ่อแม่เสียใจ ตรงกับ 
      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐  ข้อใด 
 ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
   ค. มีงานทำ มีอาชีพ                         ง. เป็นพลเมืองดี 
๑๑. นางสาวจิตรา ปานดี ไปรับจ้างทำความสะอาดบ้านให้ป้าวิมลสัปดาห์ละ ๒ วัน มีรายได้วันละ ๓๐๐ บาท  
      ตรงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ข้อใด 
 ก. มีทัศนคติที่ถูกตอ้งต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  ค. มีงานทำ มีอาชีพ                     ง. เป็นพลเมืองดี 
๑๒. สร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ตรงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
      รชักาลที ่๑๐ ข้อใด 
 ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง      ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  ค. มีงานทำ มีอาชีพ                             ง. เป็นพลเมืองดี 
๑๓. นายสมศักดิ์ ปานดำ เรียนจบ ปวช.ช่างยนต์ เรียนจบแล้วเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ปะยาง   
      ตรงกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ข้อใด 
 ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  ค. มีงานทำ มีอาชีพ                            ง. เป็นพลเมืองดี 
๑๔. ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ เป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
      พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ด้านใด 
 ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  ค. มีงานทำ มีอาชีพ                    ง. เป็นพลเมืองดี 
๑๕.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าอย่างไร  
 ก. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
  ข. เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม 
  ค. เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป  
 ง. เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของราษฎร 
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๓๑ 
๑๖.มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน เป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ 
      พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐  ด้านใด  
   ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง     ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  ค. มีงานทำ มีอาชีพ                            ง. เป็นพลเมืองดี 
 ๑๗.ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีชื่อย่อว่าอย่างไร     
   ก. ม.ท.ศ.               ข. ท.ท.ส.       ค. ท.ม.ส.           ง. ผิดทุกข้อ 
  ๑๘.ด้านศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ โปรดให้สร้าง 
   ก. พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ ณ เข าชีจรรย์ ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ข. อุทยานราชภักดิ ์   
 ค. วัดพระธาตุแก่งสร้อย      ง. ถูกข้อ ก และ ข้อ ข 
๑๙.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ โปรดให้สร้างโรงพยาบาลใด 

   ก. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช    ข. โรงพยาบาลราชวิถี 
  ค. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า        ง. โรงพยาบาลศิริราช 
๒๐.ด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ โปรดให้สร้างโรงเรียนใด 
   ก. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี  ข. โรงเรียนมัธยมพชัรกิติยาภา  ค. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์   ง. ถูกทุกข้อ 
 

กระดาษคำตอบ 
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

ชื่อ-สกุล (ตัวบรรจง) .................................................................เลขที่นั่งสอบ............. 
โรงเรียน ........................................................................................................................  
ให้นักเรียนทำเครื่องหมาย  X  ลงในตัวเลือกที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว     

ข้อ ตัวเลือก ข้อ ตัวเลือก 

ก ข ค ง ก ข ค ง 

1     11     
2     12     
3     13     

4     14     
5     15     
6     16     

7     17     
8     18     
9     19     

10     20     
 

ได้คะแนน 
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๓๒ 
เฉลยแบบทดสอบ ก่อน-หลัง   

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ข้อ เฉลย 
๑ ข. ๔ ด้าน 
๒ ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๓ ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
๔ ค. มีงานทำ มีอาชีพ 
๕ ง. เป็นพลเมืองดี 
๖ ค. มีงานทำ มีอาชีพ 
๗ ง. ถูกทุกข้อ 
๘ ค. นายคำพันธ์ ใจสว่าง โกรธเพื่อนเลยเลยไปทุบตู้ไปรษณีย์เพ่ือระบายอารมณ์ 
๙ ง. เด็กหญิงลักขณา มากดี นั่งเล่นโทรศัพท์มือถือมองเพ่ือทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะข้างถนน 
๑๐ ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
๑๑ ค. มีงานทำ มีอาชีพ 
๑๒ ข. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
๑๓ ค. มีงานทำ มีอาชีพ 
๑๔ ค. มีงานทำ มีอาชีพ 
๑๕ ค. เราจะสืบสาน รักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป   
๑๖ ก. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
๑๗ ก. ม.ท.ศ. 
๑๘ ก. พระพุทธรูปเขาชีจรรย์ ณ เขาชีจรรย์ ตำบลจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
๑๙ ก. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 
๒๐ ง. ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

๓๓ 
๒.แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
 

แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ 
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท 
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---------------------------- 

คำชี้แจง 
 แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้ เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการจัด
กิจกรรมโครงการสร้างและเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพ่ือนำผลการสำรวจไปพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการที่มีคุณภาพต่อไป 
 โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงลงในช่องว่าง  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1. เพศ  ชาย  หญิง  
 2. อายุ ..................... ปี 
 3. ระดับการศึกษา 
  มัธยมศึกษา  ชั้นปีที่ 1  ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3 
                                                ชั้นปีที่ ๔  ชั้นปีที่ ๕  ชั้นปีที่ ๖ 
    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………......................................... 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง  โปรดทำเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรง
กับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดย 
 5 = พอใจมากที่สุด  4 = พอใจมาก  3 = พอใจปานกลาง  2 = พอใจน้อย  1 =  พอใจน้อยที่สุด 
 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการ      
 1.1 ขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าใจง่าย      
 1.2 การดำเนินการมีความถูกต้อง รวดเร็ว      
 1.3 ระยะเวลาในการดำเนินการเหมาะสมกับกิจกรรม       
 1.4 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง      
 1.5 การให้บริการเป็นไปตามลำดับอย่างยุติธรรม      
2. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินโครงการ      
 2.1 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพ เป็นมิตร       
 2.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว      
 2.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ      
 2.4 เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี      
 2.5 เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น      
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๓๔ 
 

การให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. ความพงึพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก      
 3.1 สถานที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม      
 3.2 วัสดุ/อุปกรณ์/ เหมาะสม เพียงพอ      

 3.3 อาหาร - อาหารว่างและเครื่องดื่ม เหมาะสม เพียงพอ       

 3.4 เครื่องเสียง /เครื่องฉาย ที่เหมาะสม       
4. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการ      
 4.1 ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ      
 4.2 ได้รับบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง      
 4.3 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์      
 

ตอนที่ 3 ความไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ 
 คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านที่มีต่อการให้บริการและเติม
ข้อความในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ 
 1. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินการหรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................... 
 2. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการโครงการหรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................... 
 3. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการโครงการหรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................... 
 4. ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพของการให้บริการหรือไม่ 
   ไม่มี 
   มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................... 
 5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
   ไม่มี 
   มี (โปรดระบุ)................................................................................................................................... 
............................................................................................... ............................................................................... 
ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................... ........................... 
........................................................ ...................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 

************* 
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๓๕ 
 
 
 

แหล่งอ้างอิง 
 

๑.ประเวศ วะสี (๒๕๓๖).การศึกษาของชาติกับภูมิปัญญาท้องถิ่น. 
   ในเสรี พงศ์พิศ (บรรณาธิการ).ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการพัฒนาชนบท  
   เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินดิ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
๒.ประเวศ วะสี. (2551).  ชมุชนเข้มแข็ง ประเทศมั่นคง. กรุงเทพฯ. : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการ 
                                  สภาผู้แทนราษฎร. 
๓.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์.(๒๕๓๕) วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทยวิถีใหม่แห่งการพัฒนา. 
   กรุงเทพฯ. : เอดิสัน เพรสโปรดักท์,๒๕๓๕ 
๔.รวมพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐.     
    (ออนไลน์). สืบค้นจาก : https://www.baanjomyut.com/library/2552/peace_and_peace/06.html     
    4 ธันวาคม 2563 
๕.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร. (2563). รายงานผลการดำเนินงาน โครงการสร้างและส่งเสริม 
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แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

                       ตราสัญลักษณ์โครงการ  
                      แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
                           แบบรายงานผลการจัดดำเนินโครงการ  
                       แบบเกียรติบัตร   
                           คณะทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

๓๗ 
 
 

 

ตราสัญลักษณ์ 
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๕ 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

๓๘ 
 

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
 
 การจัดทำป้ายบนเวทีในการประกอบพิธีเปิด - ปิดโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรม
โครงการ ต้องมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 1. ตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. ชื่อโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา      
                     สู่การปฏิบัต ิประจำปีงบประมาณ 256๕ ” 
 3. ชื่อหน่วยงานที่ดำเนินงานโครงการ 
  “สำนักบูรณาการกิจการการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด .... 
  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” 
 4. วันที่ดำเนินการ/สถานที่  
  วันที่ .......... - .......... เดือน .............................................. พ.ศ. ..................... 
  ณ ................................................................................................................................... 
 5. ภาพประกอบพ้ืนหลัง ขอให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 

 

 
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมอืงดี ตามรอยพระยุคลบาท 

ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 256๕ 
จัดโดย 

สำนักบูรณาการกิจการการศกึษา  

ร่วมกับ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ระหว่างวันที ่................. เดือน ........................... พ.ศ. ................... 

ณ ...................................................................................................................... 
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       … ปาเป้า ก็หวังให้เข้าจดุกลาง 
        หลาย ๆ ครั้ง ก็ไม่ตรงเป้าที่ตั้งใจ แต่มันก็ได้คะแนน 

          ชีวิตเราก็เช่นกัน หลาย ๆ ครั้ง สีง่ที่เราทำ  
          มันก็ไม่ตรงเป้าหมายเสียทุกครั้ง 
          ผิดหวังบ้าง ล้มเหลวบ้าง  
          แต่นั้น มันไม่สำคญัเท่าไหร่มากหรอก 
          ท่ีสำคัญคือ เราได้ลงมือทำ  
        อย่างน้อย ๆ ก็ได้ประสบการณ์เป็นแต้มต่อของชีวิต 

 
                                   วิทยา แสงปราชญ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการจัดทำแนวทางการดำเนินงาน 
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ 
…………………………… 

 
       ๑. นายสังวาลย ์ ศรีโคตร    ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร                                  ประธานกรรมการ 
       ๒. นางสัจจา  ฝ่ายคำตา     รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร                         รองประธานกรรมการ 
       ๓. นายภสุ    เถาว์ชารี      รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)      กรรมการ 
       ๔. นางอรุณรุ่ง โยธสิงห ์     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                                         กรรมการ 
       ๕. นายวิทยา  แสงปราชญ์  นักพัฒนาสังคม สนง.พมจ.สกลนคร                                   กรรมการ 
       ๖. นายนิกร    อินทร์อ่อน   นักพัฒนาสังคม สนง.พมจ.สกลนคร                                   กรรมการ 
       ๗. นายจิโรจน์  อณาชัย         ครู โรงเรียนสกลราชวทิยานุกูล                                     กรรมการ 
       ๘. นายสชุาติ  ธุระพระ         ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา                                     กรรมการ   
       ๙. นายชัยวัฒน์  โกษาแสง     ครู โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา                                     กรรมการ 
      ๑๐. นายวัฒนา พาระแพง       ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                                        กรรมการ 
      ๑๑. นายธนพร  เรืองโพน       ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                                        กรรมการ 
      ๑๒. นายพวงเพชร  บุตรมหา   ครู วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร                                        กรรมการ 
      ๑๓. นางสาวภูษณิศา  โพธิราช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ                  กรรมการ 
      ๑๔. นางกานต์ชุดา  สมสะอาด นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                         กรรมการ 
      ๑๕. นางสาวผุสด ี แสงดารา    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                         กรรมการ 
      ๑๖. น.ส.สุพิชญาภัค บญุเกิด    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                     กรรมการ 
      ๑๗. นางณิชากร  หาญคำมูล    นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 

 
 

 


