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คำนำ

สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดดำเนินการ
จัดทำหนังสือเรียนชุดใหมนี้ขึ้น เพื่อสำหรับใชในการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทีม่วีตัถปุระสงคในการพฒันาผเูรยีน
ใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปญญาและศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาตอ และ
สามารถดำรงชีวิตอยูในครอบครัว ชุมชน สังคม ไดอยางมีความสุข โดยผูเรียนสามารถนำ
หนังสือเรียนไปใช ดวยวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมรวมทั้งแบบฝกหัดเพื่อ
ทดสอบความรคูวามเขาใจในสาระเนือ้หา โดยเมือ่ศกึษาแลวยงัไมเขาใจ สามารถกลบัไปศกึษา
ใหมได ผูเรียนอาจจะสามารถเพิ่มพูนความรูหลังจากศึกษาหนังสือเรียนนี้ โดยนำความรูไป
แลกเปลีย่นกบัเพือ่นในชัน้เรยีน ศกึษาจากภมูปิญญาทองถิน่ จากแหลงเรยีนรแูละจากสือ่อืน่ๆ
ในการดำเนินการจัดทำหนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูทรงคุณวุฒิและผูเกี่ยวของหลายทาน
ที่คนควาและเรียบเรียงเนื้อหาสาระจากสื่อตางๆ เพื่อใหไดสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตร และ
เปนประโยชนตอผูเรียนที่อยูนอกระบบอยางแทจริง สำนักสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั ขอขอบคณุคณะทีป่รกึษา คณะผเูรยีบเรยีง ตลอดจนคณะผจูดัทำทกุทาน
ทีไ่ดใหความรวมมอืดวยด ีไว ณ โอกาสนี้

สำนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั หวังวาหนงัสอืชดุนี้
จะเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอนตามสมควร   หากมีขอเสนอแนะประการใด
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอนอมรับไวดวยความ
ขอบคุณยิ่ง

                                                              สำนกังาน กศน.



สารบญั

หนา

คำแนะนำการใชหนังสือเรียน
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หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม รายวชิาการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม รหสัวชิา
2104 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตนเปนหนงัสอืเรยีน สำหรบัผเูรยีนทีล่งทะเบยีนเรยีนเปนนกัศกึษา
นอกระบบ

ในการศกึษาแบบเรยีนเลมนีผ้เูรยีนควรปฏบิตัดิงันี้
1. ศึกษาโครงสรางรายวิชาใหเขาใจในหัวขอสาระสำคัญ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

และขอบขายเนื้อหาเปนลำดับแรก
2. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาของแตละบทอยางละเอียด และทำกิจกรรมตาม

ที่กำหนด แลวตรวจสอบกับแนวตอบกิจกรรมที่กำหนดไวทายเลม ถาผูเรียน
ตอบผิดเปนสวนใหญควรกลับไปศึกษาและทำความเขาใจในเนื้อหานั้นใหม
ใหเขาใจกอนทีจ่ะศกึษาเรือ่งตอไป

3. ปฏิบัติกิจกรรมทายเรื่องของแตละเรื่องใหครบถวน เพื่อเปนการสรุปความรู
ความเขาใจของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆอีกครั้ง และการปฏิบัติกิจกรรมของแตละ
เนื้อหาแตละเรื่อง ผูเรียนสามารถนำไปตรวจสอบกับครูผูรูและเพื่อนๆ ที่รวม
เรียนในรายวิชาและระดับเดยีวกันได

4. หนงัสอืเลมนีม้ ี4 บท คอื
บทที ่1 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม
บทที ่2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
บทที ่3 การจัดทำแผนชุมชน
บทที ่4 การเผยแพรผลการปฏิบัติ

คำแนะนำในการใชหนังสือเรียน



โครงสรางรายวชิาการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม รหสัวชิา สค 21003
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาระสำคัญ
1. ความหมาย ความสำคัญ หลักการและประโยชนของการพัฒนาตนเอง ชุมชน

สังคม
2. ความสำคญัของขอมลู วธิกีารจดัเกบ็และวเิคราะหขอมลูอยางงาย
3. การมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และการนำไปใช

ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธบิายสาระสำคญัทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม
2. จัดเก็บและวิเคราะหขอมูลอยางงาย
3. มสีวนรวมและนำผลจากการวางแผนพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม ไปใชในชวีติ

ประจำวัน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บทที ่1 ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม
บทที ่2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
บทที ่3 การจัดทำแผนชุมชน
บทที ่4 การเผยแพรผลการปฏิบัติ



1. ขอใดไมใชหลักของการพัฒนาชุมชน
ก.  ประชาชนมสีวนรวม
ข.  ทำเปนกระบวนการและประเมนิผลอยางตอเนือ่ง
ค.  ยดึประชาชนเปนหลกัในการพฒันา
ง.  พฒันาทกุดานไปพรอมๆกนัอยางรวบรดัและเรงรบี

2. แนวทางในการพัฒนาตนเองอันดับแรกคืออะไร
ก. ปลกุใจตนเอง
ข. สำรวจตนเอง
ค. ลงมือพัฒนาตนเอง
ง. ปลกูคณุสมบตัทิีด่งีาม

3. กจิกรรมใดเปนกจิกรรมระดบัประเทศ
ก. การสัมมนา
ข. การสำรวจประชาสมติ
ค. การประชมุกลมุยอย
ง. การจดัทำเวทปีระชาคม

4. ขอใดเปนบทบาทที่สำคัญที่สุดของประชาชนในการดูแลชุมชน
ก. เขารวมประชุมทุกครั้ง
ข. แสดงความเห็นในการประชุม
ค. เห็นคลอยตามผูนำทุกเรื่อง
ง. ทำกจิกรรมพฒันาชมุชนรวมกนัทกุครัง้

5. สถาบนัใดที่มีสวนสำคัญเปนลำดับแรกปองกันไมใหเกิดปญหาสังคม
ก. สถาบันการเงิน
ข. สถาบันศาสนา
ค. สถาบันครอบครัว
ง. สถาบนัการศกึษา

แบบทดสอบกอนเรียน



6. ขอใดคอืการรวมตวัของสมาชกิในชมุชนเพือ่รวมกนัทำกจิกรรมตางๆ ในชมุชน
ดวยตนเอง
ก. เวทีประชาคม
ข. การทำประชาพิจารณ
ค. การเลอืกตัง้
ง. การเขียนโครงการ

7.  ขอใดไมใชเทคนคิการเกบ็รวบรวมขอมลูในชมุชน
ก. อธบิาย
ข. สงัเกต
ค. สัมภาษณ
ง. สนทนากลุม

8. วัตถุประสงคของการทำประชาพิจารณคอืขอใด
ก. ตอบสนองความตองการของผูบริหาร
ข. ใหเกิดความคิดรวบยอดในการปฏิบัติงาน
ค. ปองกันการประทวงของผูเสียประโยชน
ง. รวบรวมความคดิเหน็ของผเูกีย่วของ

9. ขอใดบงบอกถงึความสำเร็จของโครงการ
ก. การประเมนิโครงการ
ข. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ
ค. การสรุปผลและรายงานโครงการ
ง. วัตถุประสงคของโครงการ

10. ขอใดเปนวิธีการเขียนรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกตอง
ก. ถกูตอง กระชบัรดักมุ ชดัเจนและสละสลวย
ข. เขยีนบรรยายรายละเอยีดใหมากทีส่ดุ
ค. เขียนใหเปนภาษาวิชาการมากๆ
ง. เขียนโดยแบงเปนขอยอยๆ

เฉลย 1. ง         2. ข         3. ข         4. ง         5. ค
6. ก       7. ก          8. ง          9. ข      10. ก
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สาระสำคัญ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ประกอบดวย

ความหมาย ความสำคญั แนวทางการพฒันาตนเอง ความหมาย ความสำคญั และหลกัการพฒันา
ชมุชน เปนสิง่จำเปนทีต่องทำความเขาใจเปนพืน้ฐาน เนือ่งจากมคีวามเกีย่วของสมัพนัธตอเนือ่ง
กับกระบวนการพัฒนาชุมชนและสังคม

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมือ่ศกึษาบทที ่1 จบแลว ผเูรยีนสามารถ
1. อธบิายความหมาย ความสำคญั และแนวทางการพฒันาตนเองได
2. อธบิายความหมาย ความสำคญั และหลกัการพฒันาชมุชนได
3. กำหนดแนวทางและจัดทำแผนในการพัฒนาตนเองและครอบครัวได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ความหมายและความสำคญั ของการพฒันาตนเองและครอบครวั
เรือ่งที ่2 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
เรือ่งที ่3 ความหมายและความสำคัญของการพัฒนาชุมชน
เรือ่งที ่4 หลักการพัฒนาชุมชน

บทที ่1
ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม
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บทที ่1
ความรเูบือ้งตนเกีย่วกบัการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม

ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของสังคม
สงัคมจะพฒันาและเจรญิขึน้ไปไดขึน้อยกูบัคณุภาพของคนทีเ่ปนองคประกอบของสงัคม
นั้น  การจะพัฒนาชุมชนไดจึงตองเริ่มตนที่การพัฒนาคนเปนอันดับแรก นอกจากนี้
การพัฒนาชุมชนตองยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนปจจัยพื้นฐานที่สำคัญ
เพราะเปาหมายสุดทายของ การพัฒนาคือคน เนื่องจากคนเปนทั้งทรัพยากรที่จะถูก
พฒันาและเปนทัง้ผไูดรบัผลประโยชน จากการพฒันานัน่เอง

เรือ่งที ่1 ความหมายและความสำคัญ
ของการพฒันาตนเองและครอบครวั

1.1  ความหมายของการพฒันาตนเอง
นักวิชาการหลายทานใหความหมายของการพัฒนาตนเองในลักษณะที่คลายคลึงกัน

สรุปความไดวา การพัฒนาตนเองคือการปรับปรุงดวยตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม ทั้งดานรางกาย
จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อใหสามารถทำกิจกรรมที่พึงประสงคตามเปาหมายที่ตนตั้งไว
เพื่อการดำรงชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางปกติสุข รวมทั้งเพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว
ชมุชน และสงัคม

1.2  ความสำคญัของการพฒันาตนเอง
โดยทั่วไป  คนทุกคนตางตองการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข  ทั้งใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคมปจจัยสำคัญประการหนึ่งของการมีชีวิตที่มีความเปนปกติสุข
คือการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง ทั้งวิธีคิดและการกระทำหรือพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งดาน
รางกาย จิตใจ อารมณและสังคม เพื่อใหสามารถปรับตนเองเขากับสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดี
การพัฒนาตนเองมีความสำคัญสรุปไดดังนี้

1. เปนการเตรยีมตนเองในดานตางๆ เชน รางกาย จติใจ อารมณ สงัคม รวมทัง้สติ
ปญญาใหสามรถรบักบัสถานการณตางๆทีอ่าจเกดิขึน้ในชวิีตประจำวนั
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2. มีความเขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง ทำใหสามารถทำหนาที่ตามบทบาท
ของตนเองในครอบครวั ชมุชน และสงัคมไดอยางเตม็กำลงัความสามารถ

3. สามารถปรบัปรงุการปฏบิตัติน และแสดงพฤตกิรรมใหเปนทีย่อมรบัของบคุคล
รอบขางในครอบครวั ชมุชน และสงัคม

4. สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเอง ใหพัฒนาไปสูเปาหมายสูงสุดของ
ชีวิตตามที่วางแผนไว

5. เปนแบบอยางการพฒันาของคนในครอบครวั ชมุชน และสงัคม
6. เปนการเตรียมคนใหมีความพรอมในการดำรงตนใหอยูในสังคมอยางมั่นใจ

มคีวามสขุ และเปนกำลงัสำคญัของการพฒันาชมุชนและสงัคม

1.3  ความสำคญัของการพฒันาครอบครวั
ครอบครัวเปนหนวยยอยของสังคม การพัฒนาสังคมในหนวยยอยไปสูสังคม

หนวยใหญที่หมายถึงชุมชน มีจุดเริ่มตนที่เหมือนกันนั่นคือการพัฒนาที่คนบุคคล หาก
บุคคลในครอบครัวไดรับการพัฒนาใหเปนบุคคลที่มีจิตใจดี มีความเอื้อเฟอชวยเหลือ
เกือ้กลูตอกนั รจูกัพึง่พาตนเอง มคีวามคดิ มเีหตผุล พรอมทีจ่ะรบัการพฒันาในสิง่ใหมๆ  ยอมทำ
ครอบครัวเปนครอบครัวที่มีความเขมแข็ง มีความสุข สามารถชวยเหลือครอบครัวอ่ืนๆ ใน
ชุมชนนั้นๆได หากครอบครัวสวนใหญในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดและตางใหความ
รวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชุมชนนั้นๆยอมเกิดความมั่นคงเขมแข็ง และชวยเหลือชุมชน
อืน่ๆได เมือ่ชมุชนสวนใหญเขมแขง็ยอมสงผลใหสงัคมโดยรวมเขมแขง็มัน่คงตามไปดวย และ
ทีส่ำคญัจะกอใหเกดิคานยิมของการพึง่พาเกือ้หนนุเอือ้เฟอเผือ่แผ และชวยเหลอืซึง่กนัและกนั
ทีน่ำไปสเูปาหมายของการอยรูวมกนัอยางอบอนุ และมคีวามสขุ

เรือ่งที ่2 แนวทางในการพฒันาตนเอง

การพัฒนาตนเองใหประสบความสำเร็จ สามารถอยูรวมกับบุคคลตางๆในครอบครัว
และชมุชนไดอยางมคีวามสขุ มแีนวทางการพฒันาได ดงันี้

1. การสำรวจตนเอง เพือ่จะไดทราบวาตนเองมคีณุสมบตัทิีด่แีละไมด ีอยางไร
บาง   เพือ่ทีจ่ะหาแนวทางการปรบัปรงุพฒันาตนเองใหดขีึน้ การสำรวจตนเองอาจทำไดหลาย
วิธี เชน การตรวจสอบตนเองดวยเหตุและผล การใหบุคคลใกลชิดชวยสำรวจ ชวยพิจารณา
อยางตรงไปตรงมา
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2. การปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีงาม เปนการนำเอาแบบอยางที่ดีของบุคคลสำคัญที่
ประทับใจมาเปนตัวแบบ เพื่อปลูกฝงคุณสมบัติที่ดีใหกับตนเอง ใหประสบความสำเร็จ
สมหวังตามทีค่าดหวงัไว

3. การปลุกใจตนเอง  การปลุกใจตนเองใหมีความเขมแข็งที่จะตอสูกับอุปสรรค
ดานตางๆนัน้ มคีวามจำเปนยิง่ เพราะเมือ่ตนเองมจีติใจทีแ่ขม็แขง็มคีวามมงุมัน่จะสามารถตอสู
กบัปญหา และอปุสรรครวมทัง้สามารถดำเนนิการพฒันาตนเองใหบรรลเุปาหมาย การปลกุใจ
ตนเองสามารถทำไดหลายวิธี เชน การนำตัวแบบของผูประสบความสำเร็จมาเปนแบบอยาง
การใชอปุสรรคเปนตวักระตนุ การใชขอมลูหรือการรบัคำแนะนำจากผใูกลชดิหรอืผรู ูฯลฯ

4. การสงเสรมิตนเอง เปนการสรางกำลงักายกำลงัใจใหเขมแขง็ สรางพลงัความคดิ
ทีส่ามารถปฏบิตัไิด เชน การเลนกฬีา การออกกำลงักาย การพกัผอน การฝกสมาธ ิการเขารบั
การฝกอบรมเรือ่งทีเ่ราสนใจ เปนตน

5. การลงมือพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองสามารถทำไดหลายวิธี เชน อาน
หนงัสอืเ ปนประจำ   รวมกจิกรรมตางๆของชมุชนตามความสนใจ การศกึษาดงูาน   การศกึษาตอ
การพบปะเยีย่มเยยีนเพือ่นหรอืผทูีร่จูกัสนทิสนม การหมนุเวยีนเปลีย่นงาน การทำงานรวมกบั
ผอูืน่ การพยายามฝกนสิยัทีด่ดีวยความสม่ำเสมอ การสรางความสมัพนัธทีด่กีบัผอูืน่ ฯลฯ

เรือ่งที ่3 ความหมาย
และความสำคัญของการพัฒนาชุมชน

3.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน
ความหมายของคำวา “พฒันาชมุชน” ผรูไูดใหความหมายไวหลากหลาย สรปุไดดงันี้

1) การรวบรวมกำลังของคนในชุมชนรวมกันดำเนินการปรับปรุง สภาพ
ความเปนอยูของคนในชุมชนใหมีความเขมแข็งเปนปกแผน โดยความ
รวมมอื กนัระหวางประชาชน ในชมุชนและหนวยงานภายนอก

2) เปนกระบวนการที่ประชาชน รวมกันดำเนินการกับเจาหนาที่หนวยงาน
ตางๆ เพื่อทำใหสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของ
ชมุชน เจรญิขึน้ กวาเดมิ

3) เปนวิธีการสรางชุมชนใหเจริญโดยอาศัยกำลังความสามารถของ
ประชาชน และรฐับาล
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4) เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีการกำหนดทิศทางที่พึงปรารถนาโดยการมี
สวนรวม ของคนในชมุชน

สรปุไดวา การพฒันาชมุชน คอืการกระทำทีม่งุปรบัปรงุ สงเสรมิ ใหกลมุคนทีอ่ยู
รวมกนัมกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทีด่ขีึน้ในทกุๆดาน ทัง้ดานทีอ่ยอูาศยั อาหาร เครือ่งนงุหม
สขุภาพรางกาย อาชพีทีม่ัน่คง ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยสนิ โดยอาศยัความรวมมอืจาก
ประชาชนภายในชมุชน และหนวยงานองคกรตางๆทัง้จากภายในและภายนอกชมุชน

3.2 ความสำคัญของการพัฒนาชุมชน
จากการอยูรวมกันของครอบครัวหลายๆครอบครัวจนเปนชุมชน ความเปนอยู

ของคนแตละครอบครวัยอมมคีวามสมัพนัธกนั มคีวามสลบัซบัซอนและมปีญหาเกดิขึน้มากมาย
จึงจำเปนตองอาศัยความรวมมือกันของบุคคลหลายๆฝาย โดยเฉพาะประชาชนเจาของชุมชน
ทีเ่ปนเปาหมายของการพฒันาตองรวมกนัรบัร ูรวมมอืกนัพฒันาและปรบัปรงุแกไขใหเกดิ ความ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อความสงบสุขของชุมชนนั้นๆ การพัฒนาชุมชนจึงมีความสำคัญ
พอจะจำแนกไดดังนี้

1. สงเสรมิและกระตนุ ใหประชาชนไดมสีวนรวมในการแกไขปญหาพฒันาตนเอง
และชุมชน

2. เปนการสงเสริมใหประชาชนมีจิตวิญญาณ รูจักคิด ทำ พัฒนาเพื่อสวนรวม
และเรียนรูซึ่งกันและกัน

3. เปนการสงเสริมการรวมกลุมในการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย
4. ทำใหปญหาของชุมชนลดนอยลงและหมดไป
5. ทำใหสามารถหาแนวทางปองกันไมใหปญหาในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก
6. ทำใหเกดิความเจรญิกาวหนาขึน้
7. ทำใหเกิดการอยูรวมกันอยางมีความสุข ตามสภาพของแตละบุคคล และเกิด

ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
8. ทำใหชุมชนนาอยู มีความรักความสามัคคี เอื้ออาทรชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน

และกัน
9. เปนรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
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เรือ่งที ่4 หลักการพัฒนาชุมชน

หลกัการพฒันาชมุชน เปนหลกัสำคญัในการดำเนนิงานพฒันาชมุชน เพือ่สรางสรรค
ไปสูความสำเร็จตามเปาหมาย ยึดถือการสรางความเจริญใหกับชุมชนโดยอาศัยหลักการ
สรุปไดดังนี้

1. ประชาชนมสีวนรวม การดำเนนิกจิกรรมของการพฒันาทกุขัน้ตอน ประชาชน
จะตองเขามามีสวนเกี่ยวของและมีสวนรวม ตั้งแต รวมคิด ตัดสินใจ วางแผน
ปฏบิตัแิละประเมนิผล ประชาชนตองกลาคดิ กลาแสดงออก เพราะผลทีเ่กดิจาก
การดำเนินงานสงผลโดยตรงตอประชาชน

2. พิจารณาวัฒนธรรมและสภาพความเปนอยูของชุมชน หากทุกฝายที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาไดทราบและเขาใจขอมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสภาพความ
เปนอยขูองชมุชนในทกุๆดาน จะชวยใหการคดิ การวางแผน และการดำเนนิงาน
พฒันาเปนไปในทศิทางทีถ่กูตองเหมาะสม

3. ใหความสำคัญกับคนในชุมชน โดยคนในชุมชนตองเปนหลักสำคัญหรือเปน
ศนูยกลางของการพฒันา โดยเริม่จากการคนหาความตองการและปญหาทีแ่ทจรงิ
ของชมุชนตนเองใหพบ เพือ่นำไปสกูระบวนการพฒันาในขัน้ตอไป

4. การพัฒนาตองไมรวบรัดและเรงรีบ การดำเนินงานควรคำนึงถึงผลของการ
พัฒนาในระยะยาวดำเนินงานแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหทุกคนมีความพรอม
มคีวามเชือ่มัน่ ไดมเีวลาพจิารณาคดิไตรตรองถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ในขัน้ตอนตอไป
และในระยะยาวทัง้ผลทีส่ำเรจ็และไมสำเรจ็ มใิชเรงรบีดำเนนิการใหเสรจ็อยาง
รวบรดัและเรงรบี เพราะการเรงรบีและรวบรดัใหเสรจ็อาจนำไปสคูวามลมเหลว

5. ทำเปนกระบวนการและประเมินผลอยางตอเนื่อง การพัฒนาชุมชนควรดำเนิน
การดวยโครงการที่หลากหลายภายใตความตองการที่แทจริงของชุมชน ขณะ
เดียวกันควรประเมินผลดวยการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง
เพื่อจะไดรับทราบขอดี ขอเสีย บทเรียนความสำเร็จ ไมสำเร็จ เพื่อนำไปสูการ
พัฒนาที่ดีขึ้นกวาเดิม

หลักการพัฒนาชุมชนดังกลาวขางตนเปนหลักการโดยทั่วไป ที่มุงหวังใหประชาชน
รวมมอืกนัพฒันาชมุชน ของตนโดยมเีปาหมายสงูสดุคอืประชาชนมคีวามเปนอยทูีด่ ีและสงัคม
มชีมุชนทีน่าอย ู  เพราะฉะนัน้ หากเราเปนสมาชกิของชมุชนใดกค็วรเขาไปมสีวนรวมใหความ
รวมมอื กบัชมุชนนัน้ๆ เชน รวมประชมุอยางสรางสรรค แสดงความคดิเหน็ แลกเปลีย่นความคดิ
รวมพัฒนาทุกขั้นตอนเพื่อนำไปสูเปาหมายที่ทุกฝายรวมกันกำหนดขึ้นนั่นเอง
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กิจกรรม
1. ใหผเูรยีนคนควาเพิม่เตมิ "แนวทางในการพฒันาตนเอง ประโยชน และหลกัการ

ชมุชนเพิม่เตมิจากแหลงความรตูางๆ เชน หองสมดุ อนิเทอรเนต็ ฯลฯ
2. ใหผเูรยีนอธบิายสิง่ตอไปนีต้ามความเขาใจของผเูรยีนโดยสรปุ และเขยีนบนัทกึ

ลงในสมุดของตนเอง
2.1 ความหมายของคำวา "การพฒันา"
2.2 ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง
2.3 แนวทางในการพัฒนาตนเอง
2.4 ความหมายของคำวา "การพฒันาชมุชน"
2.5 ประโยชนของการพัฒนาชุมชน
2.6 หลักการพัฒนาชุมชน

3. ผเูรยีนแบงกลมุอภปิรายรวมกนัคดิประเดน็ตอไปนี ้แลวนำเสนอผลการอภปิราย
ของกลุมตอเพื่อนๆ
3.1 แนวทางในการพฒันาตนเองใหเปนบคุคลทีพ่งึประสงค และเปนทีย่อมรบั

ของสงัคม
3.2 แนวทางในการพฒันาและการปฏบิตัติน เพือ่ใหครอบครวัอบอนุ
3.3 แนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเองใหเปนชุมชนที่เขมแข็ง

4. ใหผูเรียนจัดทำแผนพัฒนาตนเองและครอบครัวตามแนวทาง ขอ 3.1 และขอ
3.2
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บทที ่2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน

สาระสำคัญ
การศกึษาความรเูบือ้งตนทีเ่กีย่วกบัขอมลู เชน ความหมาย ความสำคญั และประโยชน

ของขอมลูจะชวยใหมคีวามเขาใจขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการ พฒันา ชมุชนซึง่มหีลายดานดวยกนั
เชน ขอมูลดานครอบครัว ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานสังคม ฯลฯ ขอมูลแตละดานลวน
มีความจำเปนและสำคัญตอการพัฒนาชุมชน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมือ่ศกึษาบทที ่2 จบแลว ผเูรยีนสามารถ
1. อธบิายความหมาย ความสำคญั และประโยชนของขอมลู
2. ระบขุอมลูในดานตางๆทีเ่กีย่วกบัการพฒันาชมุชนไดอยางนอย 5 ดาน
3. ยกตัวอยางรายการของขอมูลในแตละดานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนได
4. อธบิายเทคนคิและวธิกีารเกบ็ขอมลูชมุชนไดอยางนอย 3 วธิี
5. สำรวจขอมูลชุมชนได
6. มีสวนรวมในการวิเคราะหขอมูลชุมชน

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 ความหมาย ความสำคญั และประโยชนของขอมลู
เรือ่งที ่2 ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน
เรือ่งที ่3 เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชน
เรือ่งที ่4 การวิเคราะหขอมูล
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บทที ่2
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน

ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชนมีหลายดานดวยกัน
แตละดานควรรูและทำความเขาใจ เพราะเปนสิ่งจำเปนและสำคัญสำหรับกระบวนการ
พัฒนาชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนเครื่องมือในการนำไปสูการวางแผน การกำหนดทิศทาง
เปาหมาย การตัดสินใจ การปฏิบัติและประเมินผลของการปรับปรุงและพัฒนาชุมชน
ใหนาอย ูและดขีึน้กวาเดมิในทกุๆ ดาน

เรือ่งที ่1   ความหมาย ความสำคญั และประโยชนของขอมลู

1.1 ความหมายของขอมลู
มีผูรูไดใหความหมายของขอมูลในลักษณะเดียวกันสรุปไดวา ขอมูล หมายถึง

ขอเท็จจริงของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเรา เชน คน สัตว สิ่งของ สถานที่ ธรรมชาติ ฯลฯ ที่ถูก
บนัทกึไวเปนตวัเลข สญัลกัษณ ภาพ หรอืเสยีงทีช่วยทำใหรถูงึความเปนมา ความสำคญั และ
ประโยชนของสิ่งเหลานั้น

ความหมายของขอมลู ตามพจนานกุรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมาย
วาขอมูลหมายถึงขอเท็จจริงสำหรับใชเปนหลักในการคาดการณ คนหาความจริงหรือการคิด
คำนวณ

กลาวโดยสรุป ขอมูลหมายถึงขาวสารหรือขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับสิ่งตางๆ ที่เปน
สัญลักษณ ตัวเลข ขอความ ภาพหรือเสียงที่ไดมาจากวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การนับ
การวัดและบันทึกเปนหลักฐานใชเพื่อคนหาความจริง

ตวัอยาง เชน
ก. สุนันทประกอบอาชีพทำนา
ข. ตำบลทำนบ มจีำนวนครวัเรอืน 350 ครวัเรอืน
ค. อบต.เกาะยอ ชาวบานมอีาชพีทำสวนผลไมและทำประมง
ง. จงัหวดัสงขลามหีองสมดุประชาชนประจำอำเภอ 16 แหง

จากตวัอยาง จะเหน็วา ขอ ข และ ง เปนขอมลูทีเ่ปนตวัเลข ขอ ก และ ค เปนขอมลู
ทีไ่มเปนตวัเลข
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จากความหมายและตัวอยางของขอมูล จะเห็นไดวาขอมูลแบงเปน 2 ความหมาย
คอื ขอมลูทีม่ลีกัษณะเปนตวัเลขแสดงปรมิาณเรยีกวาขอมลูเชงิปรมิาณ และขอมลูทีไ่มใชตวัเลข
เรยีกวา ขอมลูเชงิคณุภาพ

1.2 ความสำคญัและประโยชนของขอมลู
ขอมูลที่เปนขอเท็จจริงของสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวเราลวนมีประโยชนตอการพัฒนา

ตนเอง ชุมชนและสังคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกนำมาใชใหถูกตองเหมาะสมกับสถานการณ
และโอกาส โดยทัว่ไปขอมลูจะใหประโยชนมากมาย  เชน

1. เพือ่การเรยีนร ูศกึษา คนควา
2. เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาดานตางๆ
3. เพื่อการนำไปสูการปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ดีกวา
4. เพื่อใชประกอบเปนหลักฐานอางอิงประเด็นสำคัญ
5. เพือ่การวางแผน การปฏบิตั ิและการประเมนิผล
6. เพื่อการตัดสินใจ

ฯลฯ
จากประโยชนดานตางๆ ที่กลาวถึง ขอยกตัวอยางประโยชนของขอมูลในการชวย

การตัดสินใจ เชน ถารูขอมูลเกี่ยวกับคะแนนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ผลคะแนนระหวาง
เรียนไมนาพึงพอใจ แตผูเรียนตองการใหสอบผานวิชานี้ ผูเรียนจะตองวางแผนการเรียนและ
เตรยีมพรอมกบัการสอบใหด ีขยนัเรยีน ขยนัทำแบบฝกหดัมากขึน้ผลการเรยีนวชิานีน้าจะผาน
แตถาไมรูขอมูลเลยโอกาสที่จะสอบไมผานก็จะมีมากกวา

ในการพัฒนาชุมชนและสังคมจำเปนตองอาศัยขอมูลดานตางๆ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับ
ดานความเปนมา ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีทรพัยากร สิง่แวดลอม สาธารณสขุ และการศกึษา  เปนตน

เรือ่งที ่2ขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน

การพัฒนาชุมชน จำเปนตองอาศัยขอมูลหลายๆ ดาน เพื่อใชในการเรียนรูและคนหา
ความจรงิทีเ่ปนพลงัภายในของชมุชนทีย่งัไมไดพฒันา หรอืยงัพฒันาไมเตม็ที ่ขอมลูทีส่ำคญัที่
เกีย่วของกบัการพฒันาชมุชน มดีงันี้
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1. ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัวและประชากร ไดแก ขอมูลรายรับ รายจาย หนี้สิน
ของครอบครัว จะชวยใหเห็นที่มาของปญหาความยากจนหรือที่มาของรายได
จำนวนรายไดและรายจายของครอบครวัในชมุชน จำนวนครวัเรอืน เปนตน

2. ขอมูลดานเศรษฐกิจ ไดแก จำนวน ประเภทของการผลิต การกระจายผลผลิต
การเปนเจาของถอืครองทีด่นิ การเปนเจาของสถานประกอบการ โรงงาน และ
รานคา การนำเขาทรัพยากรจากภายนอก การใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น
การใชแรงงาน การบริโภคสินคา การใชประโยชนที่ดิน อาชีพ ชนิดของพืช
ทีป่ลกู ชนดิและจำนวนสตัวทีเ่ลีย้ง ผลผลติ รายได เปนตน

3. ขอมูลดานประเพณีและวัฒนธรรม ไดแก จำนวนกลุมที่สงเสริมประเพณีและ
วัฒนธรรม การละเลน การกีฬาของทองถิ่น ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความเชือ่ ศาสนา ระบบเครอืญาติ

4. ขอมูลดานการเมือง การปกครอง ไดแก การเลือกผูนำของคนในชุมชนและ
บทบาทของผูนำ การมีสวนรวมของคนในชุมชน  ดานการปกครองและการ
พฒันา  การตดัสนิใจของผนูำชมุชน โครงสรางอำนาจ ความสมัพนัธของคนใน
ชมุชนและระหวางกลมุ การรวมกลมุ การแบงกลมุ เปนตน

5. ขอมูลดานสังคม ไดแก การศึกษาอบรม การเรียนรู แหลงเรียนรูในชุมชน
การดูแลสุขภาพ การใชทรัพยากร การใชภูมิปญญา กองทุนสวัสดิการ การรับ
ความชวยเหลอืจากภายนอก เปนตน

6. ขอมลูดานระบบนเิวศและสิง่แวดลอม ไดแก สภาพทรพัยากรธรรมชาต ิดนิ น้ำ
อากาศ การจกัการแหลงน้ำ เชน แมน้ำ ลำคลอง ทะเล ปาชายเลน สตัวบก สตัวนำ้
สภาพการดำรงชีวิตของพืชและสัตว การพัฒนาชุมชนกับจำนวนและปริมาณ
ของทรพัยากร  เปนตน

7. ความตองการของชมุชน เปนความตองการทีแ่ทจรงิของชมุชนดานตางๆ ขอมลู
ดานตางๆ เหลานีจ้ะเปนตวัช้ีเกีย่วกบั "ทนุ" ทีม่อียใูนชมุชน ซึง่ตองคนหา สำรวจ
รวบรวมและวิเคราะหเพื่อนำมาพัฒนาชุมชน การสำรวจ เก็บรวบรวมขอมูล
จะตองรวมมอืชวยกนัหลายฝาย นอกจากนีผ้สูำรวจตองมคีวามละเอยีด ในการใช
เครือ่งมอื เพราะยิง่ไดขอมลูทีม่คีวามละเอยีดมาก ยิง่สงผลตอความแมนยำในการ
วิเคราะหความตองการความจำเปนของชุมชน
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เรือ่งที ่3เทคนิคและวิธีการเก็บขอมูลชุมชน

เทคนคิและวธิกีารเกบ็ขอมลูทีเ่กีย่วของกบัการพฒันาชมุชนมหีลายวธิ ีเชน การสงัเกต
การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม การศึกษาจากเอกสาร การสนทนากลุม การสำรวจ
การจดัเวทปีระชาคม สวนการจะเลอืกใชเทคนคิวธิกีารใดจงึจะเหมาะสมขึน้อยกูบัหลายๆ ปจจยั
เชน แหลงขอมูล ความสะดวก ความประหยัด ฯลฯ   การศึกษาและรวบรวมขอมูลชุมชน
ผูศึกษาสามารถกระทำโดยยึดวัตถุประสงคของการศึกษา โดยอาจจำแนกประเด็นหลัก
และประเดน็ยอยเพือ่ใหไดรายละเอยีดใหคลอบคลมุทกุดาน เทคนคิวธิกีารเกบ็ขอมลู มวีธิตีางๆ
เชน

1. การสังเกต เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูสังเกตเฝาดูพฤติกรรมจริงหรือ
เหตุการณจริงโดยผูสังเกตอาจเขาไปทำกิจกรรมรวมในเหตุการณ หรือไมมี สวนรวมโดยการ
เฝาดอูยหูางๆ กไ็ด การสงัเกตมทีัง้แบบทีม่โีครงสรางกบั แบบไมมโีครงสราง การสงัเกตแบบมี
โครงสรางผูสังเกตตองเตรียมหัวขอ ขอบขาย ประเด็น ที่ตองใชในการสังเกตลวงหนา แลว
บนัทกึรายละเอยีดสิง่ที ่สงัเกตพบเหน็ตามหวัขอ ประเดน็ทีต่องใชในการสงัเกตลวงหนา แลว
บนัทกึรายละเอยีดสิง่ทีส่งัเกตพบเหน็ตามหวัขอ ประเดน็ การสงัเกตแบบไมมโีครงสราง เปนการ
สงัเกตไปเรือ่ยๆ ตามสิง่ทีพ่บเหน็

2. การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บขอมูลโดยผูสัมภาษณและผูใหสัมภาษณตอง
พบหนากนั และมกีารสมัภาษณซกัถามโดยใชภาษาเปนตวักลางในกลางสือ่สาร การสมัภาษณ
มีทั้งแบบมีโครงสรางและแบบไมมีโครงสราง การสัมภาษณ แบบมีโครงสรางผูสัมภาษณจะ
เตรียมคำถาม เรียงลำดับคำถามไวลวงหนาตาม วัตถุประสงคของการสัมภาษณ สวนการ
สมัภาษณแบบไมมโีครงสรางเปนการ สมัภาษณแบบพดูคยุไปเรือ่ยๆ จะถามคำถามใดกอนหลงั
กไ็ดไมมกีารเรยีงลำดบั คำถาม

3. การใชแบบสอบถาม ผูเก็บขอมูลจะตองเตรียมและออกแบบสอบถามลวงหนา
แบบสอบถามจะประกอบดวยคำชีแ้จง วตัถปุระสงค รายการขอมลูทีต่องการถาม จำแนกเปน
รายขอ ใหผตูอบตอบตามขอเทจ็จรงิ

4. การศึกษาจากเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลที่มีผูเรียบเรียงไวแลวในลักษณะ
ของเอกสารประเภทตางๆ เชน บทความ หนังสือ ตำรา หรือเว็บไซต การเก็บขอมูลดวยวิธีนี้
จะตอง คำนงึถงึความทนัสมยั

5. การสนทนากลมุ เปนการรวบรวมขอมลูดานเศรษฐกจิ สงัคม ประชากร อาชพี
ฯลฯ จากวงสนทนาทีเ่ปนผใูหขอมลูทีถ่กูคดัสรรวาสามารถใหขอมลูใหคำตอบ ตรงตามประเดน็
คำถามที่ผูศกึษาตองการ มีการถามตอบและถกประเด็นปญหา โดยเริ่มจากคำถามที่งายตอการ



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม  รายวชิาการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม (สค 21003) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน 13

เขาใจแลวจงึคอยเขาสคูำถามทีเ่ปนประเดน็หลกั ของการศกึษา แลวจบดวยคำถามประเดน็ยอยๆ
ขณะเดยีวกนัมผีบูนัทกึเกบ็ขอมลู จากคำสนทนาพรอมบรรยากาศ และอากปักริยิาของสมาชกิ
กลมุแลวสรปุเปน ขอสรปุของการ สนทนาแตละครัง้

6. การสำรวจ การสำรวจขอมูลชุมชนทำไดในลักษณะตางๆ เชน 1) ขอมูลที่
ครอบครวัควรทำเอง ไดแก บญัชรีายรบั-รายจายของครอบครวั แตละครอบครวั รวมทัง้หนีส้นิ
2) ขอมลูทัว่ไปของครอบครวั ไดแก จำนวนสมาชกิ อาย ุการศกึษา รายได ทีท่ำกนิ เครือ่งมอื
อปุกรณ ความรขูองคนในครอบครวั และ การดแูล สขุภาพ เปนตน    3) ขอมลูสวนรวมของ
ชุมชน ไดแก ประวัติความเปนมาของชุมชน ทรัพยากร ความรู ภูมิปญญาเฉพาะดาน การ
รวมกลมุ โครงการ ของชมุชน ผนูำ เปนตน

สำหรับวิธีการเก็บขอมูลดวยเทคนิคการสำรวจอาจใชแบบสอบถาม หรือแบบ
สมัภาษณตามความสะดวก ความประหยดัของผเูกบ็ขอมลู และไมสรางความ ยงุยากใหกบัผใูห
ขอมูล

7. การจัดเวทีประชาคม เปนการพบปะของผูคนที่เปนผูแทนระดับของกลุมตางๆ
ในชมุชนซึง่ผคูนเหลานีม้ขีอมลู ประสบการณ ความคดิทีห่ลากหลาย ไดมารวมกนัแลกเปลีย่น
ขอมูล ประสบการณ ความคิด เพื่อรวมกันกำหนดวิสัยทัศน วิเคราะห สถานการณ ปญหา
วางแผน ดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการทำงาน รวมกัน เพื่อนำไปสูการพัฒนาชุมชนให
สามารถบรรลุเปาหมายรวมกัน สวน เครื่องมือที่สำคัญในการจัดเวทีประชาคม คือ ประเด็น
คำถามที่มีลักษณะเปน คำถามปลายเปด เพื่อทำใหผูรวมเวทีสามารถตอบและอภิปรายได
ละเอยีดตาม ความรคูวามคดิและประสบการณของแตละคน ทำใหไดคำตอบทีเ่ปนขอมลู เชงิลกึ
ซึ่งแตเปนประโยชนตอการวิเคราะหขอมูลในแตละดานตอไป

เรือ่งที ่4การวิเคราะหขอมูล

หลังจากการเก็บขอมูลเสร็จสิ้นแลว ผูเก็บขอมูลควรนำผลจากการจัดเก็บขอมูล
ไปตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณกับแหลงขอมูลอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกตอง และ
เพิม่เตมิขอมลูในสวนทีย่งัไมสมบรูณใหสมบรูณมากทีส่ดุ ขัน้ตอนถดัมาคอืการวเิคราะหขอมลู

การวิเคราะหขอมูล เปนการนำขอมูลที่เก็บรวบรวมมาได มาจัดกระทำโดยจำแนก
จัดกลุม จัดระบบ หมวดหมู เรียงลำดับ คำนวณคาตัวเลข (เชิงปริมาณ) ตีความ สรุป
และนำเสนอในรปูแบบตางๆ ใหสามารถสือ่ความหมายได เชน ตาราง แผนภมู ิภาพ ฯลฯ

ขัน้ตอนของการวเิคราะหขอมลูชมุชนอาจตองอาศยัผรูเูกีย่วกบัการวเิคราะหขอมลูเขามา
ใหความรวมมือชวยเหลือในการวิเคราะหและเผยแพรขอมูล แตขณะเดียวกัน ประชาชนใน
ชุมชนตองมีสวนรวมเขามาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
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กจิกรรม
ใหผเูรยีนทำกจิกรรมตอไปนี้
1. เขียนอธิบายตามความเขาใจของผูเรียน

1.1 ความหมาย
1.2 ความสำคัญและประโยชนของขอมูล

2. เขยีน ระบ ุขอมลูทีเ่กีย่วกบัการพฒันาชมุชนอยางนอย 5 ดาน พรอมยกตวัอยาง
รายการขอมูลในแตละดาน

3. อธบิายเทคนคิวธิกีารเกบ็ขอมลูชมุชน มา 3 วธิี
4. ใหออกแบบเครื่องมือ และออกสำรวจขอมูลของชุมชนของผูเรียนพรอมนำ

เสนอผลการสำรวจแลกเปลี่ยนในกลุม
5. ใหหาโอกาสเขามามสีวนรวมในขัน้ตอนของการวเิคราะหขอมลูชุมชน และหรอื

เชญิผรูเูกีย่วกบัวธิกีารวเิคราะหขอมลูชุมชนมาอธบิายรวมแลกเปลีย่นเรยีนรู
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บทที ่3
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

สาระสำคัญ
แผนพัฒนาชุมชนเปนแผนหลักที่รวมแนวทางการพัฒนาชุมชนทุกดานที่เกิดจากการ

มสีวนรวมของคนในชมุชน รวมกนัเรยีนรแูละจดัทำขึน้ โดยมกีระบวนการและขัน้ตอนของการ
พฒันาทีเ่ปนรปูธรรมชดัเจน เพือ่นำไปใชในการแกไขปญหาและพฒันาชมุชน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมือ่ศกึษาบทที ่3 จบแลว ผเูรยีนสามารถ
1. อธบิายขัน้ตอนการจดัทำแผนพฒันาชมุชน และการทำประชาพจิารณแผนชมุชน
2. สรางสถานการณจำลองในการจัดเวทีประชาคมได
3. มสีวนรวมในการจดัทำแผนและประชาพจิารณ รวมทัง้การประชมุกลมุยอย
4. ประเมินระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในชุมชนได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที ่1 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
เรือ่งที ่2 ขั้นตอนการทำประชาพิจารณแผนชุมชน
เรือ่งที ่3 ขั้นตอนการทำเวทีประชาคม
เรือ่งที ่4 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
เรือ่งที ่5 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม  รายวชิาการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม (สค 21003) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน16

เรือ่งที ่1กระบวนการจดัทำแผนพฒันาชมุชน

การจดัทำแผนพฒันาชมุชนแตละชมุชนอาจมขีัน้ตอนของการดำเนนิการพฒันาชมุชน
แตกตางกนัไป ขึน้อยกูบับรบิทสิง่แวดลอมของชมุชนนัน้ๆ แตโดยทัว่ไปการจดัทำแผนพฒันา
ชุมชน มีขั้นตอนตอเนื่องเปนกระบวนการตามลำดับ ตั้งแตขั้นการเตรียมการและวางแผน
ขัน้การจดัทำแผนพฒันา และขัน้การนำแผนไปสกูารปฏบิตั ิดงันี้

1. ขัน้การเตรยีมการและการวางแผน เปนการเตรยีมความพรอมในดานตางๆ ดงันี้
1.1 การเตรยีมหาบคุคลทีเ่กีย่วของ เชน คณะทำงาน คณะวชิาการ อาสา สมคัร

ผนูำ ฯลฯ
1.2 การเตรียมการจัดเวทีสรางความตระหนักรวมในการเปนเจาของชุมชน

รวมกนั เชน การรวมคดิ รวมวางแผน รวมปฏบิตั ิทกุขัน้ตอน
1.3 การศกึษาพฒันาการของชมุชน โดยการศกึษา สำรวจ วเิคราะห สงัเคราะห

ขอมูลทุกๆ ดานของชุมชน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานประเพณีวัฒนธรรม ดานการเมืองการ
ปกครอง  เปนตน

1.4 การศกึษาดงูานชมุชนตนแบบ เพือ่เรยีนรจูากประสบการณตรงจากชมุชน
ตนแบบทีป่ระสบความสำเรจ็ จะไดเหน็ตวัอยางการปฏบิตัจิรงิทีเ่ปนรปูธรรม เพือ่ทีจ่ะไดนำสิง่
ที่ดีๆ ที่เปนประโยชนมาประยุกตใชกับชุมชน ตนเอง และชวยกันคิดวาชุมชนของตนควรจะ
วางแผนบรหิารจดัการทีจ่ะ นำไปสกูารพฒันาไดอยางไร

2. ขัน้การจดัทำแผนพฒันา ประกอบดวยขัน้ตอนยอยๆ ดงันี้
2.1 การรวมกันนำขอมูลที่ไดจากการเตรียมการมารวมกันวิเคราะหจุดแข็ง

จุดออน โอกาสและอุปสรรคของชุมชน เพื่อประเมินความสามารถและ ประสบการณของ
ชมุชนเพือ่นำไปสกูารกำหนดภาพอนาคตของชมุชน ตามทีค่าดหวงั (วสิยัทศัน)

บทที ่3
การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

แผนพัฒนาชุมชน  มีลักษณะเปนแผนหลักที่รวมแนวทางการพัฒนาทุกๆ ดานของ
ชุมชน เปนแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมของผูคนในชุมชนและเครือขายที่เกี่ยวของรวมกัน
จดัทำขึน้ เพือ่มงุใหคนในชมุชนไดเรยีนรแูละรวมดำเนนิการแกไขปญหารวมกนั
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2.2 การรวมกันคนหา และกำหนดการเลือกที่ เหมาะสมในการพัฒนา
(ยทุธศาสตร)

2.3 รวมกันกำหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเขียนเอกสารแผนงาน
โครงการ และกจิกรรมทีจ่ะพฒันาแกปญหาหรอืปองกนัปญหา

2.4 นำแผนงาน โครงการ และกิจกรรม นำเสนอแลวพิจารณารวมกันและ
ใหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นภาพรวมเพื่อการประสานเชื่อมโยงและเพื่อ การแบงงาน กันรับ
ผิดชอบ

2.5 เมื่อคณะทำงานทุกฝายเห็นชอบ จึงนำรางแผนชุมชนไปทำการประชา
พิจารณ แลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีเพื่อสรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด เปนการ
รวมใจเปนหนึง่เดยีวทีจ่ะดำเนนิการพฒันารวมกนั ตามแผน

2.6 ปรับปรุง แกไข แผนใหถูกตองเหมาะสมตามมติ ความคิดเห็นที่ไดจาก
การประชาพิจารณ

3. การนำแผนไปปฏบิตั ิและประเมนิผลการปฏบิตังิาน ประกอบดวยขัน้ตอนยอยๆ
ดังนั้น

3.1 จัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการ
3.2 วิเคราะหความเปนไปไดของแตละโครงการ
3.3 จัดฝกอบรม เพิ่มเติมประสบการณความรูเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญที่

กำหนดไวในแผนเพื่อขยายผลการเรียนรูไปยังคนในชุมชน
3.4 จัดระบบภายใน เชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในภายนอกเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชน
3.5 ดำเนินการปฏิบัติตามแผน
3.6 ติดตามความกาวหนา และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน รวมทั้ง

ประเมินผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่อยูในแผน   เพื่อปรับปรุงแผนใหมีความ
สมบรูณยิง่ขึน้

สำหรบัผทูีจ่ะทำหนาทีใ่นการประเมนิ คอื แกนนำและคนในชมุชน เพราะคนเหลานี้
เปนทัง้ผบูรหิารจดัการ ผปูฏบิตั ิและผรูบัประโยชนโดยตรง

การประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
หลังจากทุกฝายไดรวมมือกันทำงานตามแผนชุมชนของตนเองแลวควรจัดประชุม

สรปุผลการดำเนนิงานรวมมอืกนัเมือ่เสรจ็สิน้โครงการ เพือ่เปนการสรปุบทเรยีนทัง้โครงการวา
ไดผลลัพธตามเปาหมายหรือไม นั่นคือ คนในชุมชนมีพัฒนาการและเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยางไร มีสิ่งที่ดีๆ อะไรเกิดขึ้นบางที่เปนผลพวงของการพัฒนา มีปญหาอุปสรรคอยางไร



หนงัสอืเรยีนสาระการพฒันาสงัคม  รายวชิาการพฒันาตนเอง ชมุชน สงัคม (สค 21003) ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน18

มวีธิกีาร แกไขใหบรรลผุลสำเรจ็หรอืไม อยางไร ถาจะพฒันาตอไปควรปรบัปรงุขัน้ตอนใด ฯลฯ
ทัง้นีเ้พือ่รวบรวมขอคดิเหน็หลงัการทำงานแลว ถอดและสรปุเปนบทเรยีน เพือ่เปนแนวทางใน
การทำกจิกรรมหรอืโครงการพฒันาอืน่ตอไป

เรือ่งที ่2 ขั้นตอนการทำประชาพิจารณแผนชุมชน

เมือ่ชมุชนรวมกนัจดัทำแผนชมุชนและโครงการเสรจ็แลว ขัน้ตอนตอไปจะเปนการนำ
แผนชมุชนฉบบัรางไปพจิารณาขอรบัความคดิเหน็จากประชาชนทีม่สีวนไดสวนเสยี หรอืไดรบั
ผลกระทบจากแผนทีจ่ดัทำขึน้ เรยีกขัน้ตอนนัน้วา “การทำประชาพจิารณ”

การทำประชาพิจารณแผนชุมชน เปนการนำเสนอแผนใหประชาชนในชุมชนได
รับทราบโดยทั่วกัน ในขั้นตอนนี้ควรใหโอกาสประชาชนไดอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู
ใหขอเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข เปนการแสดงออกรวมกันในเวที เปนการวิพากษวิจารณใน
ลักษณะที่สรางสรรค เพื่อที่จะรวมมือกันดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย นั่นคือ การพัฒนา
ชมุชนทีอ่าศยัการพึง่พาตนเอง โดยอาศยัแผนงาน โครงการและกจิกรรมทีร่วมกนักำหนดขึน้การ
ประชาพิจารณควรดำเนินการดังนี้

1. เตรียมการประชาสัมพันธสื่อสารใหประชาชนไดเขารวมเวทีประชาพิจารณ
เตรียมเอกสารแผนงานโครงการที่รวมกันคิด รวมกันกำหนดติดตอและเตรียมวิทยากร
และคณะผูดำเนินการรวมทั้งเตรียมความพรอมในการจัดเวที

2. จัดเวที สรางความเขาใจกับสมาชิกของชุมชนทั้งหมด โดยเชิญผูนำ ตัวแทน
กลมุตางๆ และประชาชนในชมุชนรวมเวที

3. ประชาพจิารณ วพิากษวจิารณ แลกเปลีย่นเรยีนร ูรวมแรงรวมใจใหเปนหนึง่เดยีว
เพื่อรวมกันปฏิบัติการตามแผน

4. ปรบัปรงุ แกไขแผนใหมคีวามถกูตองเหมาะสมตามมตขิองทีป่ระชมุโดย เขยีน
แผนเปนลายลักษณอักษร จัดทำเปนเอกสารใหชุมชนไดศึกษาและนำไป ปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดยีวกนั

องคประกอบของแผนชุมชน
โดยทัว่ไป แผนชมุชนมอีงคประกอบหลกัในการเขยีนดงันี ้คอื

1. วสิยัทศัน (ภาพอนาคตทีจ่ะไปใหถงึ)
2. เปาหมาย
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3. ยทุธศาสตร (กลวธิ)ี
4. วัตถุประสงค
5. ขอมลูชมุชน ทีจ่ำแนกเปนหมวดหมู
6. แผนงาน โครงการ และกจิกรรม
7. แผนการปฏบิตังิาน แนวทางหรอืวธิกีารดำเนนิการ
8. จำนวนงบประมาณ และทีม่าของงบประมาณ
9. ระยะเวลาดำเนินการ

       10. ตวับงชีค้วามสำเรจ็
สวนองคประกอบปลีกยอยอื่นอาจเขียนเพิ่มเติมตามความจำเปนและเหมาะสมตาม

บริบทสิ่งแวดลอมของแตละชุมชน

เรือ่งที ่3ขั้นตอนการทำเวทีประชาคม

เวทีประชาคมเปนสถานที่ที่ผูคนรวมตัวกันเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนขอมูลความคิดเห็น
แกไขปญหาพฒันา หรอืปฏบิตัริวมกนั เพือ่ประโยชนของชมุชน โดยใชการมสีวนรวมในการ
คนหาขอมลู วเิคราะหขอมลูและกำหนดกจิกรรมทีจ่ะนำความเหน็รวมขบัเคลือ่นไปสกูารปฏบิตัิ

ขัน้ตอนการทำประชาคม (กรมการพฒันาชมุชน, 2543, 420) มขีัน้ตอนดงันี้
1. ขั้นเตรียมการ

1.1 ศึกษา วิเคราะห ขอมูลที่เกี่ยวของกับชุมชน และที่เปนประเด็นรวมของ
ชมุชน กำหนดประเดน็เนือ้หา และวธิกีาร

1.2 จัดตั้งคณะทำงานประชาคม พรอมทั้งกำหนดบทบาทหนาที่ของคณะ
ทำงานใหชัดเจน  เชน  ผูนำประชาคมทำหนาที่กระตุนใหประชาชนไดรวมคิดตามประเด็น
สรางบรรยากาศการมีสวนรวมผูชวยผูนำประชาคม ทำหนาที่เสนอประเด็นที่ผูนำประชาคม
เสนอไมครบถวน หรอืผดิพลาด รวมทัง้บรรยากาศใหเกดิการตืน่ตวั เกดิการผอนคลาย ผอูำนวย
ความ สะดวก ทำหนาทีใ่หบรกิารดานตางๆ เปนตน

1.3 กำหนดจำนวนประชาชนกลุมตางๆ ที่เปนผูมีสวนไดสวนเสีย ประมาณ
30-50 คน เชน กรรมการหมบูาน ผนูำกลมุอาชพี ผนูำทองถิน่ ผนูำตามธรรมชาตแิละอาสาสมคัร
เปนตน

1.4 กำหนดระยะเวลาของการทำประชาคม โดยพจิารณาใหมคีวามเหมาะสม
ตามความพรอมของประชาชนและขึ้นอยูกับประเด็นการพูดคุย แตตองไมกระทบตอเวลาการ
ประกอบอาชีพของประชาชน
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1.5 เตรียมชุมชน สถานที่ วัสดุอุปกรณ สื่อการเรียนรูตางๆ ที่ใชในการ
ประชาคม และประสานงานกบัทกุฝายทีเ่กีย่วของ

2. ขั้นดำเนินการ
2.1 เตรียมความพรอมของประชาชนที่เขารวมประชาคม เชน สรางความ

คุนเคย การแนะนำตัว ละลายพฤติกรรม ใหทุกคนไดรูจักกันโดยทั่วถึง กำหนดวัตถุประสงค
ขอบเขต กตกิาในการทำประชาคมใหชดัเจน

2.2 แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ทั้งคณะทำงานและประชาชนรวมกัน
สะทอนความคิดเห็นตอประเด็น

2.3 คนหาปจจัยเกื้อหนุนหรือ “ทุน” ในชุมชน โดยรวมกันพิจารณาจุดเดน
จดุดอย ขอจำกดัและโอกาสของการพฒันาชมุชน ระดมสมองคนหา ทรพัยากรตางๆ ทีม่อียใูน
ชมุชน รวมทัง้ทนุทางสงัคม ไดแก วฒันธรรม ประเพณ ีระบบเครอืญาต ิความเอือ้อาทร ฯลฯ
เพือ่ใชทนุเหลานีเ้ปนพลงั ขบัเคลือ่นกจิกรรมตางๆ ในชมุชน

3. ขั้นติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
3.1 คณะทำงานและประชาชนกลมุเปาหมายรวมกนัแสดงผล ประเมนิ จดุเดน

จดุดอย ขอบกพรองและสิง่ทีค่วรปรบัปรงุ สำหรบัการทำประชาคมครัง้ตอไป รวบรวมผลงาน
ทีผ่านมา เพือ่เผยแพรและประชาสมัพนัธ

3.2 ติดตามผลหลังการดำเนินงาน เมื่อจัดประชาคมเสร็จสิ้นแลว เชน คณะ
ทำงานประชาชน กลมุเปาหมาย และผเูกีย่วของทกุฝาย ตองประสานงาน เพือ่ใหเกดิการสนบั
สนนุการดำเนนิงานตามมตขิองประชาชนอยางตอเนือ่ง ใหกำลงัใจ ชวยเหลอืกนัและกนัอยาง
จรงิจงั

วัตถุประสงคของการทำประชาคม
ในการทำประชาคมมวีตัถปุระสงคทีส่ำคญัหลายประการ (ณฐันร ีศรทีอง, 2552, 418-

419) ดงันี้
1. เพื่อสงเสริมใหประชาชนเกิดการเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนื่อง โดย

สามารถ คดิ วเิคราะหไดดวยตนเอง
2. เพื่อสงเสริมใหประชาชนไดวิเคราะหปญหาของชุมชน และสามารถ

กำหนด ทศิทางการทำงานดวยตนเอง
3. เพือ่สรางจติสำนกึสาธารณะใหเกดิขึน้  ประชาชนในชมุชนรจูกัทำงานเพือ่

สวนรวม และการพึง่พาตนเอง
4. เพือ่คนหาผนูำการเปลีย่นแปลง (แกนนำ) ในชมุชน
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5. เพื่อเปนการระดมพลังสมองในการคิดแกปญหาที่ตอบสนองตอความ
ตองการ ทีแ่ทจรงิของประชาชน (ประเดน็รวม)

6. เพือ่ใหประชาชน หนวยงานตางๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน มสีวนรวมในการ
ตดัสนิใจ ลงมอืปฎบิตัแิละตดิตามผล ประเมนิผลการทำงานเชงิพฒันารวมกนั

7. เพือ่ใหมทีางเลอืกในการแกไขปญหารวมกนัของประชาชน โดยเชือ่มโยง
ประสบการณตางๆ และพฒันาการคดิอยางอยางเปนระบบ

8. เพื่อกอใหเกิดเวทีสำหรับการปรึกษาหารือ พบปะ พูดคุย แสดงความ
คดิเหน็ รวมกนัของคนในชมุชน

เรือ่งที ่4 การมสีวนรวมของประชาชนในการพฒันาชมุชน

การจดักจิกรรมการพฒันาชมุชนทีก่อใหเกดิการมสีวนรวมของประชาชนนัน้  สามารถ
ทำไดหลายวิธี เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกลุมยอยเพื่อระดมความคิดเห็นรวมตอ
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  การฝกอบรมเพื่อพัฒนาหรือสงเสริมศักยภาพของประชาชน การ
ประชาพิจารณ เพื่อการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเด็นที่มีผลกระทบตอ
ประชาชนจำนวนมาก ฯลฯ กิจกรรมตางๆ เหลานี้ประชาชนทุกคนสามารถเขาไปมีสวนรวม
เพราะเปนกระบวนการเรยีนรรูวมกนั แตการเขาไปมสีวนรวมในแตละกจิกรรม จำเปนตองเขาใจ
และแสดงบทบาทของตนเองใหถูกสอดคลองและเหมาะสมกับกิจกรรมที่จัดขึ้น

4.1 การมีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม
เวทีประชาคมเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีวิธีการกระตุนใหกลุมประชาชนไดเกิดการ

เรียนรูอยางมีสวนรวมระหวางผูที่มีประเด็นรวมกันโดยจัดเวทีสื่อสารพูดคุยกันขึ้น เพื่อสราง
การรับรู สรางความเขาใจในประเด็นปญหารวม เพื่อใหไดขอสรุปและแนวทางแกไขประเด็น
นัน้ๆ แลวชวยกนัผลกัดนัใหเกดิผลตามแนวทางและเปาหมายทีไ่ดกำหนดขึน้รวมกนั

การเขามามีสวนรวมของประชาชนในเวทีประชาคม ประชาชนอาจแสดง
บทบาทของตนเองไดดงันี้

1. ควรทำความเขาใจตอวัตถุประสงคของการทำประชาคมอยางชัดเจน
2. ควรใชความคิดและนำเสนอโดยการพูดสื่อสารใหเห็นความเชื่อมโยง

และเปนระบบ
3. พยายามเขาใจและเรียนรูรับฟงเหตุผลของผูอื่น
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4. ควรรบัฟงประเดน็และความคดิเหน็ของผอูืน่อยางตัง้ใจ หากไมเขาใจควร
ซักถามผูดำเนินการดวยความสุภาพ

5. ความคดิเหน็ควรมคีวามเปนไปได มคีวามเหมาะสม
6. ควรเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค นั่นคือใชเหตุและผลประกอบ

ความคิดเห็น
7. รับฟงและเคารพความคิดเห็นของผูอื่น เพราะแตละคนมีสิทธิเสรีในการ

แสดงความคดิเหน็อยางเทาเทยีมกนั
8. แสดงความคิดเห็นตอประเด็นรวมอยางตรงไปตรงมา
9. ไมวางตนเปนผูขัดขวางตอการดำเนินงาน

4.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
1. การมีสวนรวมในการคนหาสาเหตุของปญหา เนื่องจากปญหาเกิดกับ

ประชาชน ประชาชนในชุมชนยอมรูจักและเขาใจปญหาของตนดีที่สุด หากไดรวมกลุมกัน
จะสามารถชาวยกนัคดิ วเิคราะหปญหาและสาเหตไุดอยางชดัเจนและรอบดาน

2. การมสีวนรวมในการรวมคดิรวมวางแผน ประชาชนอาจรวมกนัใชขอมลู
ทีไ่ดจากการสำรวจและเรยีนรรูวมกนัจากการรวมกลมุแลกเปลีย่นความคดิเหน็ จากการคนหา
ศักยภาพของชุมชน หรือจากการศึกษาดูงาน แลวนำขอมูลเหลานั้น มาคิดวางแผนรวมกัน
ตดัสนิใจรวมกนั ขัน้ตอนนีอ้าจคอยเปนคอยไป และอาศยั แกนนำทีเ่ขมแขง็

3. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ เนื่องจากประชาชนมีทุนของตนเอง ตั้งแต
แรงงาน ประสบการณและทรัพยากร หากไดรวมกันปฏิบัติโดยใชทุนที่มีอยูยอมทำใหรูสึกถึง
ความเปนเจาของรวมกนั เกดิการเรยีนรใูนการทำงานรวมกนั  การแกไขปญหารวมกนั โอกาส
ทีจ่ะนำไปสเูปาหมายจงึมสีงูกวาการปฏบิตัโิดยอาศยั บคุคลภายนอก

4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล เมื่อประชาชนเปนผูปฏิบัติ
และขณะเดยีวกนัประชาชนควรเปนผตูดิตามและประเมนิผลรวมกนั เพือ่จะไดรวมกนัพจิารณา
วา สิง่ทีด่ำเนนิการรวมกนันัน้เกดิผลดบีรรลตุามเปาหมาย ทีก่ำหนดหรอืไมเพยีงใด ควรปรบัปรงุ
อยางไร ซึง่จะทำใหประชาชนเหน็คณุคา ของการทำกจิกรรมเหลานัน้

4.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมกลุมยอย
การประชุมกลุมยอยเปนการประชุมเพื่อระดมความคิด สำหรับการทำงาน

อยางใดอยางหนึง่     โดยมผีเูขาประชมุประมาณ 4-12 คน
องคประกอบของการประชุมกลุมยอย
1. กำหนดประเด็นการประชุม
2. ผเูขาประชมุประกอบดวย 1) ประธาน 2) เลขานกุาร 3) สมาชกิกลมุ
3. เลือก และกำหนดบทบาทผูเขาประชุมเพื่อทำหนาที่ ตางๆ เชน ประธานที่ทำ
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หนาที่ดำเนินการประชุม เลขานุการทำหนาที่สรุปความคิดเห็นของที่ประชุม จดบันทึกและ
รายงานการประชมุ สมาชกิกลมุทำหนาทีแ่สดงความเหน็ตาม ประเดน็

4. สถานที่กำหนดตามความเหมาะสม
วธิกีารประชมุกลมุยอย
1. ประธาน เปนผทูำหนาทีเ่ปดประชมุ แจงหวัขอการประชมุใหสมาชกิในทีป่ระชมุ

รบัทราบ
2. ผเูขารวมประชมุ อาจชวยกนัตัง้หวัขอยอยของประเดน็ บางครัง้หนวยงาน เจาของ

เรื่องที่จัดประชุมอาจกำหนดประเด็นและหัวขอยอยไวใหแลว
3. ประธานเสนอประเด็น ใหสมาชิกที่ประชุมอภิปรายทีละประเด็น และสรุป

ประเด็นการพูดคุย
4. สมาชิกที่ประชุมรวมกันแสดงความคิดเห็น
5. เลขานกุาร จดบนัทกึสรปุความคดิเหน็ของทีป่ระชมุ และจดัทำรายงานหลงัจาก

ประชุมเสร็จสิ้นแลว
การมสีวนรวมของสมาชกิในการประชมุกลมุยอย
ในการประชุมกลุมยอยจำเปนตองอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้นเพื่อ

ใหการจดัประชมุบรรลตุามเปาหมาย สมาชกิในทีป่ระชมุควรมสีวนรวมดงันี้
1. พูดแสดงความคิดเห็นพรอมเหตุผลทีละคน
2. ในการพดูสนบัสนนุความคดิเหน็ของผอูืน่ ควรแสดงความคดิเหน็และใชเหตผุล

ประกอบ
3. ผูเขารวมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นคัดคานความคิดเห็นของผูอื่นได

แตควรใชเหตุผลและความเปนไปไดในการคัดคาน
4. ควรใชคำพดูทีส่ภุาพ เชน ขอโทษ ขอบคณุ ในโอกาสทีเ่หมาะสม

เรือ่งที ่5   ระดบัการมสีวนรวมของประชาชนในการพฒันาชมุชน

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาชุมชนทุกขั้นตอนของการพัฒนา
ตัง้แตการรวมคดิรวมวางแผน รวมปฏบิตั ิรวมกำกบัตดิตาม รวมประเมนิผล และรบัผลประโยชน
จากการพัฒนาหากการพัฒนาเปนไปตามกระบวนการดังกลาว ถือวาการพัฒนานั้นเปนของ
ประชาชนโดยแทจริง เพราะเปนสิ่งที่ชี้ใหเห็นถึงความพรอม ความตื่นตัว ความรวมมือ
ความเขมแขง็ เปนปกแผนของชมุชนซึง่เปนตวับงชีข้องการพฒันาแบบพึง่พาตนเอง
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ระดบัของการมสีวนรวมแบงไดเปน 3 ระดบัดงันี ้คอื
1. ระดับเปนผูเปนผูรับประโยชนจากการพัฒนา เปนการเขามามีสวนเกี่ยวของ

ดวยการรับผลประโยชนเพียงอยางเดียว ถือเปนระดับต่ำสุดของการมีสวนรวม
หากชมุชนใดประชาชนสวนใหญมสีวนรวมในระดบันีย้งัจำเปนทีจ่ะตองพฒันา
ความรวมมอื ความเปนปกแผน ใหมพีลงัเปนหนึง่เดยีว ยงัไมถอืวาเปนการพฒันา
โดยประชาชน

2. ระดับเปนผูใหความรวมมือ ประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของโดยคอยใหความ
รวมมอืกบัเจาหนาทีร่ฐัตามโอกาสและเวลาทีเ่จาหนาทีร่ฐัเปนผกูำหนด เปนการ
ใหความรวมมอืในระดบัทีด่ ีแตยงัเปนระดบัทีป่ระชาชนยงัไมไดเปนผตูดัสนิใจ
และลงมือปฏิบัติการเอง

3. ระดับเปนผูตัดสินใจ ประชาชนจะเปนผูศึกษาสถานการณ และตัดสินใจที่จะ
ดำเนินการพัฒนาเรื่องตางๆ ตลอดกระบวนของการพัฒนาดวยตนเองนับตั้งแต
การรวมมือและวางแผน ปฏิบัติ ประเมิน และแบงปนผลประโยชนรวมกัน
เจาหนาที ่รฐัเปนเพยีงผใูหคำปรกึษาหากประชาชนทีส่วนรวมในลกัษณะนีถ้อืวา
เปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวม

กิจกรรม
ใหผเูรยีนทำกจิกรรมตอไปนี้
1. อธบิายขัน้ตอนของการจดัทำแผนพฒันาชมุชนทัง้ 3 ขัน้ตอน พรอมยกตวัอยาง

การมีสวนรวมของตนเองในการพัฒนาทองถิ่นหรือชุมชนของตนเอง
2. อธิบายขั้นตอนการทำประชาพิจารณแบบพัฒนาชุมชน
3. หาโอกาสเขารวมสงัเกตการณ หรอืมสีวนรวมในกจิกรรม การจดัทำแผนพฒันา

ชุมชน และการประชาพิจารณแผนพัฒนาชุมชน รวมทั้งการประชุมกลุมยอย ในทองถิ่นหรือ
ชมุชนของผเูรยีน แลวบนัทกึขัน้ตอนหรอืกระบวนการจากการ สงัเกตลงในสมดุบนัทกึ

4. เชิญแกนนำหรือนักพัฒนาชุมชนมาใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแผน
พฒันาช ุมชนพรอมจดบนัทกึขัน้ตอนและกระบวนการจดัทำแผน

5. ใหสังเกตและประเมินระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน
ในชมุชนของผเูรยีนวาประชาชน สวนใหญมสีวนรวมอยใูนระดบัใด

6. หาโอกาสศกึษาดงูานเกีย่วกบัการพมันาชมุชนในพืน้ทีใ่กลเคยีง แลวนำผลของ
การศกึษามาเปรยีบเทยีบกบัชมุชนของตนเอง

7. ใหผูเรียนแบงกลุม (ตามความเหมาะสม) สรางสถานการณจำลองจัดทำเวที
ประชาคม  โดยใหทุกคนรวมกันกำหนดประเด็น และมีสวนรวมในการจัดเวที ประชาคม
ภายใตการใหคำปรึกษาแนะนำของคุณครูประจำกลุม
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บทที ่4
การเผยแพรผลการปฏิบัติ

สาระสำคัญ
การเผยแพรผลการปฏบิตังิานตามกระบวนการพฒันาชมุชนเปนขัน้ตอนของการสือ่สาร

ผลการดำเนินงานใหสาธารณชนไดรับรู การสื่อสารอาจเขียนเรียบเรียงเปนรายงานผลการ
ดำเนินงาน ซึ่งมีรูปแบบเฉพาะ  นอกจากนี้ในการทำงานพัฒนาเมื่อเสร็จสิ้นการวางแผน
กอนที่จะถึงขั้นตอนการปฏิบัติ  จำเปนตองเขียนโครงการเพื่อสื่อสารกระบวนการดำเนิน
งานในอนาคต เพื่อเปนเครื่องมือขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบและมีเปาหมาย
ทีช่ดัเจน

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เมือ่ศกึษาบทที ่4 จบแลวผเูรยีนสามารถ
1. อธบิายความหมาย ลกัษณะองคประกอบสำคญัของโครงการ
2. อธิบายสวนประกอบที่สำคัญ หลักการเขียนและรูปแบบของรายงานผลการ

ดำเนินงานได
3. เขียนโครงการพัฒนาชุมชนได
4. สรปุความหมาย และความสำคญัของรายงานผลการดำเนนิงานได
5. เขียนรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาได

ขอบขายเนื้อหา
เรือ่งที่ 1 การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน
เรือ่งที่ 2 การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน
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เรือ่งที ่1 การเขยีนโครงการพฒันาชมุชน

1.1 ความหมายของโครงการ
มผีใูหความหมายของคำวา “โครงการ” ไวหลายความหมาย ดงันี้
1) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค โดยมีเวลา

เริม่ตนและสิน้สดุทีช่ดัเจน (ศนูยเทคโนโลยทีางการศกึษา. 2545 : 37)
2) โครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกัน มุงตอบ

สนองเปาหมายเดียวกัน มีระยะเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดที่ชัดเจน เปนงาน พิเศษที่ตางจากงาน
ประจำ (ทวปี ศริริศัม.ี 2544 : 31)

3) โครงการ หมายถึง กิจกรรมที่จัดทำขึ้น เพื่อจะแสดงใหเห็นวาจะทำงาน
อะไร อยางไร ทีไ่หน เมือ่ไร และจะเกดิผลอยางไร (กรมการศกึษานอก โรงเรยีน. 2537 : 7)

สรุปความหมายของโครงการ หมายถึง กลุมกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่จัดทำขึ้น
โดยมวีตัถปุระสงค การปฏบิตั ิและชวงเวลาทีช่ดัเจน

1.2 ลักษณะของโครงการ
โครงการทีด่โีดยทัว่ไปตองมลีกัษณะทีส่ำคญั ดงันี้
1) นำไปปฏิบัติได
2) สอดคลองกบัสภาพสงัคม วฒันธรรม ชมุชน

บทที ่4
การเผยแพรผลการปฏบิตัิ

กระบวนการพัฒนาชุมชนอาจเริ่มจากการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนการเขียนโครงการ
ขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการนั้นๆ แลวสรุปบทเรียนประเมินผล
โครงการ เขียนรายงานผลการดำเนินงาน แลวดำเนินการพัฒนาตอไปตามกิจกรรมตางๆ
ของโครงการโดยการเขยีนโครงการเพือ่การนำไปปฏบิตัติอไป การเขยีนโครงการและรายงาน
ผลการดำเนินงานมีลักษณะเฉพาะและมีรูปแบบที่แตกตางกัน ผูเขียนจำเปนตองศึกษาองค
ประกอบ และรายละเอยีดใหชดัเจนจงึจะลงมอืเขยีนได
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3) มีรายละเอียดเพียงพอ ระบุชวงเวลา กลุมเปาหมายแนวทางการปฏิบัติ
ทรพัยากร  (บคุลากร งบประมาณ ฯลฯ)

4) มีตัวบงชี้ที่นำไปสูการพัฒนา

1.3 วธิพีฒันาโครงการ
โครงการเปนกรอบการคิดวางแผนเคาโครงการทำงานในอนาคต การพัฒนา

โครงการ มขีัน้ตอน พอสรปุไดดงันี้
1) ศึกษาและวิเคราะหสภาพปจจุบันของชุมชนเพื่อกำหนดปญหาและความ

ตองการในการพัฒนา
2) กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการทำงาน
3) กำหนดกจิกรรมและจดัทำรายละเอยีดตามองคประกอบของโครงการ
4) กำหนดทรพัยากร เชน งบประมาณ บคุลากร
5) กำหนดการติดตาม/ประเมินผล

1.4 โครงสราง/องคประกอบของโครงการ
โดยทัว่ไปการเขยีนโครงการจะตองเขยีนตามหวัขอตางๆ เพือ่ผเูกีย่วของทกุฝาย

จะไดทราบวาจะทำอะไร อยางไร ทีไ่หน เมือ่ไร สำหรบัโครงสรางหรอืองคประกอบทีม่กัใชใน
การเขยีนโครงการ มดีงันี้

1) ชื่อโครงการ ควรเขียนเปนขอความที่มีความหมายชัดเจน กระชับและ
เขาใจงาย

2) หลักการและเหตุผล ควรเขียนลักษณะบรรยายรายละเอียดตั้งแตสภาพ
ความเปนมา เหตผุล ความจำเปนหลกัการมทีฤษฎ ีนโยบาย สถติทิีเ่ปน ขอมลูอางองิประกอบ

3) วัตถุประสงค เปนขอความที่แสดงถึงความตองการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
สอดคลองกับหลักการเหตุผล สามารถปฏิบัติได อาจระบุปริมาณหรือคุณภาพของการดำเนิน
งานดวย กไ็ด

4) เปาหมายการดำเนินงาน เปนรายละเอียดที่แสดงผลผลิตของโครงการ
ในเชงิปรมิาณ และคณุภาพทีม่ลีกัษณะเหมาะสมและสอดคลองกบั วตัถปุระสงค

5) วิธีดำเนินงาน เปนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะปฏิบัติใหบรรลุตาม
วตัถปุระสงค กจิกรรมอาจมมีากกวา 1 กจิกรรม โดยเขยีนเรยีงตามลำดบั จากการเริม่ตนจนสิน้สดุ
การทำงาน แสดงระยะเวลาทีช่ดัเจนแตละ กจิกรรม อาจแสดงดวยปฏทินิการปฏบิตังิาน

6) ระยะเวลา ควรระบรุะยะเวลาตัง้แตเริม่ตนโครงการจนเสรจ็สิน้โครงการ
7) ทรัพยากรหรืองบประมาณที่ใชในการดำเนินการ ซึ่งตองสอดคลองกับ
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เปาหมายและกจิกรรม
8) เครอืขายทีเ่กีย่วของ ระบ ุกลมุบคุคล ชมุชน หนวยงานทีเ่กีย่วของทีส่นบั

สนนุ สงเสรมิและสามารถขอประสานความรวมมอืในการดำเนนิงาน
9) การประเมินผล ระบุวิธีการประเมินและระยะตลอดการดำเนินงาน เชน

กอน ระหวาง สิ้นสุดโครงการ  เพื่อจะไดทราบวางานที่จะทำเปนไปตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายหรอืไม คณุภาพของงานเปนอยางไร

10) ผรูบัผดิชอบโครงการ ระบ ุชือ่ผรูบัผดิชอบ หรอืหนวยงาน พรอมหมายเลข
โทรศพัท เพือ่ความชดัเจนและสะดวกในการตดิตอ

 11) ความสมัพนัธกบัโครงการอืน่ ระบ ุชือ่งาน หรอืโครงการ ทีเ่กีย่วของของ
หนวยงาน หรอืชมุชนวามโีครงการใดบางทีส่มัพนัธกบัโครงการนี ้และเกีย่วของในลกัษณะใด
เพื่อความรวมมือในการทำงาน

     12) ผลทีค่าดวาจะไดรบั เปนผลทีเ่กดิผลจากการทีโ่ครงการบรรลวุตัถปุระสงค
และเปาหมายโดยระบุถึงผลที่จะไดรับภายหลังการดำเนินโครงการ  ผล
ดังกลาวควรสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

เรือ่งที ่2  การเขยีนรายงานผลการดำเนนิงาน

การเขยีนผลการดำเนนิงานของบคุคล   กลมุ   องคกรหรอืหนวยงาน  เปนการเขยีน
รายงานซึ่งมีวิธีการเขียนแตกตางกัน แตการเขียนรายงานที่สามารถสื่อสารใหเขาใจจำเปน
ตองมกีารวางแผนและเรยีบเรยีงอยางเปนระบบ  จงึจะทำใหรายงานฉบบันัน้มปีระโยชน นาอาน
และนำไปใชในการวางแผนไดอยางตอเนื่อง และสามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อการ
ปรบัปรงุ พฒันางานตอไป

2.1 ความหมายและความสำคัญของรายงานผลการดำเนินงาน
รายงาน คอื เอกสารทีเ่สนอรายละเอยีดเกีย่วกบัขอมลูพืน้ฐาน เปาหมาย ผลการ

ดำเนนิงาน ปญหา อปุสรรค แนวทางแกไขและขอเสนอแนะในการดำเนนิงานของบคุคล กลมุ
องคกร หรอืหนวยงาน

รายงานผลการดำเนินงานมีความสำคัญ เพราะเปนเอกสารที่แสดงใหเห็น
รายละเอียดของผลการดำเนินงานที่ผานมาวาประสบผลสำเร็จ ไมสำเร็จอยางไร เพราะอะไร
มอีปุสรรค ปญหาในการดำเนนิงานดานใด อยางไร จะมแีนวทางแกไขอยางไร หากจะพฒันา
ตอเนื่องจะมีขอเสนอแนะที่เปนไปไดอยางไร
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2.2 การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานเปนวิธีการนำเสนอผลจากการดำเนินงาน

โครงการใดโครงการ หนึง่อยางมรีะบบและเปนแบบแผน เพือ่สือ่สารใหผเูกีย่วของไดรบัทราบ
การเขยีนรายงานใหมปีระโยชนและคณุภาพตอผอูานหรอืผเูกีย่วของ ผเูขยีนรายงานตองศกึษา
ทำความเขาใจตั้งแตวิธีการเขียน การใชภาษาที่เหมาะสมการรูจักนำเสนอขอมูลเกี่ยวกับ
รายละเอียด และขั้นตอนของการดำเนินงานตั้งแตแรกเริ่มจนจบ เรียงลำดับตั้งแตความเปนมา
วตัถปุระสงค วธิดีำเนนิงาน ปญหาอปุสรรค พรอมขอเสนอแนะ ฯลฯ เพือ่สือ่สารใหผอูานเขาใจ
ตามลำดบั และจดัพมิพเปนรายงานฉบบัสมบรูณทีน่าเชือ่ถอื สามารถนำไปใชอางองิได

ขั้นตอนการเตรียมการเขียนรายงาน
การเขยีนรายงานทีด่มีคีณุภาพ ตองมกีารวางแผนและเตรยีมการอยางเปนลำดบั

ขัน้ตอน ดงันี้
ขั้นที่หนึ่ง เตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ ทั้งที่เปนเนื้อหา และสวนประกอบ เชน

วตัถปุระสงคและขอบขายเนือ้หา รายละเอยีดเนือ้หาทีค่รบถวน ซึง่ตองใชเวลาในการรวบรวม
ขั้นที่สอง กำหนดประเภทของผูอานรายงาน ผูเขียนจะตองทราบวารายงาน

ที่จัดทำขึ้นมีใครบางที่จะเปนผูอาน เพื่อจะไดนำเสนอรายงานดวยรายละเอียดจะเลือกภาษา
ที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับของผูอาน

ขั้นที่สาม กำหนดเคาโครงเรื่อง หรือ กรอบของการเขียนรายงานเปนการ
กำหนดหัวขอหลักและหัวขอยอยนั่นเอง หัวขอของเคาโครงเรื่องควรครอบคลุมประเด็นที่
ตองการนำเสนอ เพื่อชวยใหงายและสะดวกตอการเขียน สามารถเรียงลำดับเนื้อหาหรือ
ผลการดำเนินงานตั้งแตเริ่มตนจนจบ

หลักการวางเคาโครงเรื่องในการเขียนรายงาน
1. ควรจดัเรยีงลำดบัหวัขอเรือ่งอยางตอเนือ่ง และสมัพนัธกนั
2. การจดัเรยีงหวัขอ ควรเชือ่มโยงกนัอยางเปนเหตเุปนผล
3. ควรคำนึงถึงความสนใจของผูอาน
4. หัวขอแตละหัวขอควรครอบคลุมรายละเอียดที่ตองการนำเสนอ

หลักและขอควรคำนึงในการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานทุกประเภทใหมีคุณภาพสามารถนำเสนอและสื่อสารไดตรง

ประเดน็ตามทีต่องการ ผเูขยีนควรคำนงึถงึสิง่ตอไปนี้
1. ความถกูตอง ควรนำเสนอขอมลู รายละเอยีดเนือ้หาทีถ่กูตอง ไมบดิเบอืน

ความจรงิ นำเสนออยางตรงไปตรงมา
2. ความกระชบั รดักมุ ตรงประเดน็ ตรวจทานอยางละเอยีดถีถ่วน หลกีเลีย่ง

ถอยคำทีฟ่มุเฟอยวลทีีซ่้ำๆกนั คณุคาของรายงานไมไดวดัทีป่รมิาณจำนวน
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หนา แตวดัจากความชดัเจน ครบถวน ความตรงประเดน็ของเนือ้หา
3. ความชัดเจนและสละสลวย โดยพิจารณาประโยคที่ตองงาย ถูกตองตาม

หลักการเขียน หลักไวยากรณ และเครื่องหมายวรรคตอน การยอหนา
รวมทั้งการสะกดคำ หลีกเลี่ยงการใชภาษาถอยคำที่คลุมเครือ มีหลาย
ความหมาย ควรใชหวัขอยอยเพือ่ไมใหสบัสน

4. การเขยีนเรยีบเรยีงรายงาน ซึง่อาจแบงเนือ้หาจากภายในเลมเปนตอน หรอื
เปนบท ตองมีความตอเนื่องกันตลอดทั้งเลม เมื่อเขียนตนรางเสร็จ
ควรไดอานตรวจทานทุกขอความ อานแลวไมรูสึกสะดุดมีความตอเนื่อง
อยางสม่ำเสมอตลอดทัง้เลม

5. การนำเสนอขอมูล ในการเขียนรายงาน มีขอมูลที่นำเสนอแบงเปนสอง
ประเภท คือ ขอมูลที่เปนจำนวน สถิติ ตัวเลข และขอมูลที่เปนขอความ
บรรยาย สำหรับการนำเสนอขอมูลที่เปนสถิติ ตัวเลข ควรนำเสนอใน
รูปแบบของตาราง  แผนภูมิ หรือแผนภาพตามความเหมาะสม
พรอมทั้งมี เลขที่และชื่อกำกับตาราง  หรือแผนภูมิดวยเพื่อผูอาน
จะไดทราบวาเปนขอมลูเกีย่วกบัเรือ่งใด นอกจากนี ้ตองระบทุีม่าของขอมลู
ใหชัดเจนอีกดวย สวนขอมูลที่เปนขอความบรรยาย ตองนำเสนอขอมูล
ที่เปนสาระสำคัญ หากขอมูลใดที่สำคัญแตเนื้อหาไมตอเนื่องกับกรอบ
เคาโครงที่กำหนดไว ควรนำไปไวในภาคผนวก ทั้งนี้เพื่อใหไดรายงาน
ทีเ่ปนเอกภาพ ผอูานอานแลวสามารถจบัประเดน็ทีน่ำเสนอไดชดัเจน

การนำเสนอขอมูล ตองคำนึงถึงลำดับกอนหลัง โดยเริ่มตนดวย
ขอมลู เบือ้งตนทีง่ายแกการเขาใจกอน แลวจงึนำเสนอขอมลูทีซ่บัซอนกวา
ตามลำดบั

6. การแบงยอหนา โดยทั่วไปยอหนาแตละยอหนาจะบอกเรื่องราวเพียง
ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  การจัดแบงยอยหนาควรเรียงลำดับเพื่อให
เนื้อความตอเนื่องสัมพันธกัน การแบงยอหนาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ
ผูเขียนแตละคน เชน ตองการสื่อสารกับผูอาน ตองการเนนขอความ
บางตอน ตองการชวยใหผอูานอานขอความแตละยอหนาไดรวดเรว็ ฯลฯ

7. การอานทบทวน ขั้นสุดทายของการเขียน คือ อานทบทวนสิ่งที่เขียน
ทั้งหมดวามีขอความใดที่ยังไมสมบูรณ  การเรียงลำดับเรื่องมีความ
เชือ่งโยงกนัหรอืไม ขอความสำคญัทีย่งัไมไดกลาวถงึจะทำใหมองเหน็จดุ
ทีค่วร แกไข
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2.3 รูปแบบรายงาน
รูปแบบของรายงาน จะประกอบดวยสวนที่สำคัญ 3 สวน คือ สวนประกอบ

ตอนตน สวนเนือ้เรือ่งทีเ่ปนตวัรายงาน และสวนประกอบตอนทาย รายงานแตละสวนประกอบ
ดวยสวนยอยๆ ดงันี้

1. สวนประกอบตอนตน ประกอบดวย
1.1 ปกนอก ระบชุือ่เรือ่ง ชือ่ผทูำรายงาน ชือ่หนวยงาน
1.2 ใบรองปก เปนกระดาษเปลา 1 แผน
1.3 ปกใน มขีอความเชนเดยีวกบัปกนอก
1.4 คำนำ เปนขอความเกริ่นทั่วไปเพื่อใหผูอานเขาใจขอบขายเนื้อหา

ของรายงาน อาจกลาวถึงความเปนมาของการสำรวจและรวบรวม
ขอมูลและขอบคุณผูใหความชวยเหลือ

1.5 สารบญั เปนการเรยีงลำดบัหวัขอของเนือ้เรือ่งพรอมทัง้บอกเลขหนา
ของหวัขอเรื่อง

2. สวนเนือ้เรือ่ง ประกอบดวย
2.1 บทนำ เปนสวนทีบ่อกเหตผุลและความมงุหมายของการทำรายงาน

ขอบขายของเรื่อง วิธีการดำเนินการโดยยอ การศึกษาคนควาหา
ขอมูล

2.2 เนือ้หา ถาเปนเรือ่งยาว ควรแบงออกเปนบทๆ ถาเปนรายงานสัน้ๆ
ไมตองแบงเปนบท แบงเปนหวัขอตอเนือ่งกนัไป

2.3 สรุป เปนตอนสรุปผลการศึกษาคนควาและเสนอแนะประเด็น
ที่ควรศึกษาคนควาเพิ่มเติมตอไป

3. สวนประกอบตอนทาย ประกอบดวย
3.1 ภาคผนวก เปนขอมลูทีม่ใิชเนือ้หาโดยตรง เชน ขอความ ภาพ สถติิ

ตาราง ชวยเสรมิรายละเอยีดเพิม่เตมิแกเนือ้หา
3.2 บรรณานกุรม คอื รายชือ่หนงัสอื เอกสารหรอืแหลงขอมลูอืน่ๆ ทีใ่ช

ประกอบในการเขียนรายงาน โดยเรียงลำดับตามพยัญชนะตัวแรก
ของชื่อผูแตงหรือแหลงขอมูล ชื่อหนังสือ ครั้งที่พิมพ จังหวัดหรือ
เมืองที่พิมพ สำนักพิมพและปที่พิมพ ถาขอมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ใหขึน้ตนดวยขอมลูทีเ่ปนภาษาไทยกอน
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กิจกรรม
ใหผเูรยีนทำกจิกรรมตอไปนี้
1. อธบิายความหมายของโครงการโดยสรปุ แลวบนัทกึลงในสมดุบนัทกึของผเูรยีน
2. สรุป ลักษณะของโครงการที่ดีและวิธีพัฒนาโครงการ โดยบันทึกลงในสมุด

บนัทกึ
3. อธิบายองคประกอบและเขียนรายงานโครงการพัฒนาใดโครงการพัฒนาหนึ่ง

ในชุมชนของผูเรียนโดยปรึกษากับบุคลากรของ อบต. เจาหนาที่สถานีอนามัย
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้อาจศึกษาและดูตัวอยาง
โครงการตางๆ จากหนวยงานดงักลาว แลวนำสงครปูระจำกลมุ

4. สรุปความหมาย และความสำคัญของรายงานผลการดำเนินงานโดยบันทึกลง
ในสมดุบนัทกึ

5. ประสานงานกบัหนวยงานองคกรตางๆ ในชมุชนของผเูรยีน เชน อบต. โรงเรยีน
สถานอีนามยั ฯลฯ เพือ่ขอดตูวัอยางและศกึษาเอกสารรายงานผลการดำเนนิงาน
หรือคนควาจากหองสมุด

6. รวมกลมุกบัเพือ่น รวมมอืกนัเขยีนรายงานผลการดำเนนิงานโครงการพฒันาตาม
โครงการใดโครงการหนึง่ทีส่นใจ แลวฝกการนำเสนอและรายงานสรปุผลพรอม
ทั้งนำสงรายงานผลการดำเนินงานดังกลาวใหครูประจำกลุมตรวจเพื่อทราบขอ
ควรปรับปรุงและพฒันาตอไป
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ภาคผนวก
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ตัวอยางการเขียนโครงการ

โครงการ คายอาสาพัฒนาชุมชนโรงเรียนหนองมวง
ต.เมอืงไผ อ.หนองกี ่จ.บรุรีมัย

องคกร/สถาบัน โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
ที่ตั้ง สำนกังานเขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร
ผูประสานงานโครงการ นายประจวบ   ใจดวง

1. ความเปนมาโครงการ
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 2545

ในหมวดที ่ 1 มาตราที ่ 6 วาดวยการจดัการศกึษาตองเปนไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเปนมนษุยที่
สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งเปนเปาหมายสำคัญในการสราง
ทรัพยากรมนุษยที่ทุกสถานศึกษา พึงรับมาปฏิบัติความสำเร็จของเปาหมายมิใชอยูที่ความ
เขมแข็งของสถานศึกษาเทานั้น ความรวมมือของภาคครัวเรือน ชุมชน จนถึงระดับรัฐมีความ
จำเปนที่จะตองสรางความแข็งแกรงดานคุณธรรมในทุกภาคสวน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรู
ความเขาใจ และแบบอยางการประพฤตปิฏบิตั ิโดยผานการปลกูฝงคานยิม และจติสำนกึทีด่ใีน
ทุกกลไกในการดำเนินการสรางคุณธรรมสูสังคมไดแก ครู ผูปกครองและนักเรียน
ในการดำเนินการ ทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ
ใหมจีติสำนกึในคณุธรรม ความซือ่สตัย และใหมคีวามรอบรทูีเ่หมาะสม ดำเนนิชวีติดวยความ
อดทน ความเพยีร มสีตปิญญา และความรอบคอบ เพือ่ใหสมดลุและพรอมรบัการเปลีย่นแปลง
อยางรวดเรว็

ทางสำนักงานศึกษากรุงเทพมหานครไดสงเสริมใหเยาวชน นักเรียน มีจิตสาธารณะ
ในการใชชีวิตอยางพอเพียง คือพอมีพอกิน พึ่งพาตนเองไดและชวยเหลือผูอื่นได โดยให
เยาวชนจัดคายอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเปนการปลูกฝงวินัยในการทำดีเพื่อสังคม โดยเห็น
ประโยชนสวนรวมมากกวาเหน็ประโยชนสวนตน ปจจบุนัความวนุวายของสงัคมมมีากนกั การ
แขงขันที่รอนแรงในทุกๆ ดาน การทำลายสิ่งแวดลอม การเอาเปรียบผูดอยโอกาส การปลอย
มลพิษสูสังคม การวารายเสียดแทง การแกงแยงชิงดี ฯลฯ ลวนแลวแตมาจากสาเหตุเบื้องตน
คลายๆกัน คือ ความเห็นแกตัว หรือเอาแตไดในสวนตนเปนหลัก ทำอยางไรจึงจะลดความ
เอาแตไดลงบาง ตรงกนัขามกบัการเอาเขามาใสตวักค็อื “การให” แกคนอืน่ออกไป เมือ่คนตางๆ
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เริ่มมองออกสูภายนอก แคนอกจากตัวเองเทานั้น มองเห็นผูอื่นอยางลึกซึ้งแทจริงมากขึ้น
เริม่เขาใจมมุมองของคนอืน่ เขาตองการอะไร เขาอยใูนสภาพไหน เราชวยอะไรไดบาง มองเหน็
สังคม เห็นแนวทางที่จะชวยกันลดปญหา เริ่มแรกใหเริ่มสละสิ่งที่เรามีอยู ไมวาจะเปนเวลา
แรงงาน เงนิ สิง่ของ อวยัวะหรอืแมกระทัง่สละความเปน ตวัเราของเรา ซึง่นัน่เปนหนทางการ
พัฒนาจิตใจแตละคนไดอยางเปนรูปธรรม

จติสาธารณะตรงนีท้ีม่องเหน็ผอูืน่เหน็สงัคมดงันีเ้อาทีเ่ราเรยีกกนัวา “จติอาสา”  จติใจ
ที่เห็นผูอื่นดวยไมเพียงแตตัวเราเอง เราอาจจะยื่นมือออกไปทำอะไรใหไดบาง เสียสละอะไร
ไดบาง ชวยเหลอือะไรไดบาง แบบเพือ่นชวยเหลอืซึง่กนัและกนั  ไมใชผเูหนอืกวา มนี้ำใจแกกนั
และกนั ไมนิง่ดดูายแบบทีเ่รือ่งอะไรจะเกดิขึน้ไมเกีย่วกบัฉนั ฉนัไมสนใจ สามารถแสดงออก
มาไดในหลายรปูแบบ ทัง้การใหรปูแบบตางๆ ตลอดจนการอาสาเพือ่ชวยเหลอืสงัคม

ดังนั้น โครงการจิตอาสาพัฒนาจึงจะจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดมีความรูที่ถูกตอง
เกีย่วกบัจติอาสาเพือ่กระตนุใหแตละคนลกุขึน้มาทำความดกีนัคนละนดิ  คนละนดิเดยีวเทานัน้
ประเทศชาติของเรานาจะงดงามขึ้นอีกไมนอย เชน เพียงรวมกันบริจาคเงินกันเพียงคนละเล็ก
ละนอยเราก็จะมีงบประมาณชวยเหลือสังคมขึ้นมาทันที ในกรณีโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน
จงึจดัตัง้โครงการจติอาสาขึน้โดยใหนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมประชานเิวศน ไดรวมกนัทำความดี
เพือ่พฒันาโรงเรียนในชนบท เชน บรูณะพืน้ทีต่างๆ ในโรงเรยีน รบับรจิาคหนงัสอื เครือ่งใช
ตางๆ ไปมอบใหแกโรงเรยีนวดัหนองมวง ตำบลเมอืงไผ อำเภอหนองกี ่จงัหวดับรุรีมัย ในวนัที่
23 ตลุาคม 2551-26 ตลุาคม 2551

2. วัตถุประสงค

แหลงทีม่าของขอมลู

ครบูคุลากร วทิยากร
ผูมีความรูและนักเรียน

ลำดบัที่ วัตถุประสงค ตัวบงชี้ เปาหมาย

1.

2.

เพื่อปลูกฝง
คุณลักษณะนิสัย
ความมีน้ำใจ
และจิตสาธารณะ
ใหกับนักเรียน
ที่เขารวมโครงการ

บุคลากรและนักเรียน
ไดแสดงออกถึง
พฤติกรรมรวมกัน
ในการชวยเหลือสังคม

พฤติกรรม
และการแสดงออก
ของครูและนักเรียน
ในการทำกิจกรรม

ผลผลิตของงาน
ที่ปฏิบัติตามเปาหมาย

บุคลากรครูและนักเรียน
โรงเรยีนมธัยมประชานเิวศน
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3. เปาหมายของโครงการ
3.1 ดานปริมาณ

บคุลากรครทูีร่บัผดิชอบโครงการ และนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนตน
และตอนปลาย โรงเรยีนมธัยมประชานเิวศน แบงเปนบคุลากรคร ูจำนวน
6 คน และการรบัสมคัรและคดัเลอืกจำนวน 60 คน

3.2 ดานคุณภาพ
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเปนผูมีจิตสาธารณะ และเกิดความ
ภาคภูมิใจในการชวยเหลอืผูอื่นอยูเสมอ

4. กิจกรรมดำเนินการ
โครงการจติอาสาพฒันาชมุชนประกอบดวย 4 กจิกรรม ดงันี้

กจิกรรม
ที่

เสรมิสรางดานสวย สะอาด บรรยากาศ
วชิาการ
- จดับรรยากาศ สภาพสิง่แวดลอม
หองเรยีน ใหเปนแหลงเรยีนรู

เสริมสรางการเสียสละและบริการ
- บรจิาคหนงัสอืมอื 2 และจดับรรยากาศ
หองสมุดและบันทึกเทปนิทาน

เสรมิสรางดานสขุาภบิาล และอนามยั
โรงเรียน
-พฒันาหองน้ำ หองสขุา
และสนามเด็กเลน

เสรมิสรางดานคณุธรรม ดานการเสยีสละ
และการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ใหแกนักเรียน

สรางเสริมดานความรูทัศนศึกษาแหลง
ประวัติศาสตรไทย

ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา สถานที่

1.

2.

3

4

5

23-24 ตลุาคม 2551

23-24 ตลุาคม 2551

23-24 ตลุาคม 2551

25 ตลุาคม 2551

26 ตลุาคม 2551

ร.ร. วดัหนองมวง

ร.ร.วัดหนองมวง

ร.ร.วัดหนองมวง

ร.ร.วัดหนองมวง

ปราสาทเขาพนมรุง
อนสุาวรยียาโม ไหวสมเดจ็โต
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5. ระยะเวลาดำเนนิโครงการจติอาสาพฒันาชมุชนเดอืน พ.ค. 2551 ต.ค. 2551

*****ขอมลูไมมมีาให****
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6. งบประมาณ
รายละเอยีดของงบประมาณดำเนนิการจดักจิกรรม ในการออกคายอาสาพฒันาชมุชน

จำนวน 110,000 บาท โดยงบประมาณทัง้หมดไดจากการบรจิาคของผปูกครอง นกัเรยีน คณะครู
พอคาประชาชน

7. ปญหาและอุปสรรค
จำนวนสิ่งของและเงินบริจาคอาจไมเพียงพอ

8. ผลทีค่าดวาจะไดรบั
นักเรียนและบุคลากรที่เขารวมโครงการมีน้ำใจและจิตสาธารณะ

9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
9.1 ผูติดตามและประเมินผล

9.1.1 คร ูบคุลากรและนกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการ
9.2 วิธีติดตามและประเมินผล

9.2.1 การสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีน
9.2.2 การตอบแบบสอบถาม
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คณะผจูดัทำ

ที่ปรึกษา
1.   นายประเสรฐิ บญุเรอืง เลขาธกิาร กศน.
2.   ดร.ชยัยศ อิม่สวุรรณ รองเลขาธกิาร กศน.
3.   นายวชัรนิทร จำป รองเลขาธกิาร กศน.
4.   ดร.ทองอยู แกวไทรฮะ ทีป่รกึษาดานการพฒันาหลกัสตูร กศน.
5.   นางรกัขณา ตณัฑวฑุโฒ ผอูำนวยการกลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
ผูเขียนและเรียบเรียง
1.   นางมยรุี สวุรรณเจรญิ สถาบนั กศน. ภาคใต จงัหวดัสงขลา
ผูบรรณาธิการและพัฒนาปรับปรุง
1.   นายววิฒันไชย จนัทนสคุนธ กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
2.  นางพชิญาภา ปตวิรา กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
3.   นางสาววรรณพร ปทมานนท กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
4.   นายศภุโชค ศรรีตันศลิป กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
5.   นายสรุพงษ มัน่มะโน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
6.  นางสาวเพชรนิทร เหลอืงจติวฒันา กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
คณะทำงาน
1.   นายสรุพงษ มัน่มะโน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
2.   นายศภุโชค ศรรีตันศลิป กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
3.    นางสาววรรณพร ปทมานนท กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
4.   นางสาวศรญิญา กลุประดษิฐ กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
5.   นางสาวเพชรนิทร เหลอืงจติวฒันา กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน

ผพูมิพตนฉบบั
1.   นางปยวดี คะเนสม กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
2.   นางเพชรนิทร เหลอืงจติวฒันา กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
3.  นางสาวกรวรรณ กววีงษพพิฒัน กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
4.   นางสาวชาลนีี ธรรมธษิา กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
5.   นางสาวอรศิรา บานชี กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน
ผอูอกแบบปก
1.    นายศภุโชค  ศรรีตันศลิป กลมุพฒันาการศกึษานอกโรงเรยีน



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


