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สำรจำกผู้บริหำร 
 

 

สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นความส้าคัญของการเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมี
ส่วนร่วมของประชาชน จิตส้านึกสาธารณะและการเมืองภาคพลเมือง  
สู่ เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่ วถึ ง
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและสร้างความเป็น
พลเมือง ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อสร้างพลเมือง
ที่มีความกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

ฝ่ายบริหาร สถาบันพระปกเกล้า จึงให้การสนับสนุนส้านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมืองอย่างเต็มที่ ในการด้าเนินโครงการผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคตซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังว่าจะสามารถสร้าง
เครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ในการขับเคลื่อนจิตส้านึกความเป็น
พลเมือง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง 
การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ประสบความส้าเร็จและบรรลุตาม
เป้าประสงค์  
 
 
 

  (นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) 
                  รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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ค ำน ำ 
 

ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นว่า
เยาวชนในระดับอุดมศึกษามีพลังและศักยภาพในการแสดงออกทาง
ความคิด และตระหนักว่าการปลูกฝังจิตส้านึก วิถีชีวิตและพฤติกรรม
ประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นสื่อกลางที่ส้าคัญในการ
เผยแพร่ความรู้ไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาและชุมชน 
เป็นสิ่งที่ต้องท้าอย่างเร่งด่วน ดังนั้นส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า จึงก้าหนดให้มีโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตและ
จัดให้มีกิจกรรมโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ในหลักสูตรผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคต เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและ
สามารถต่อยอดโครงการสู่การปฏิบัติในอนาคต และก้าหนดให้มีโครงการ
ขยายความรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ เยาวชนเครือข่าย ที่มีความตั้งใจด้าเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ 
หรือชุมชนของตน  ได้ เผยแพร่ความรู้ความ เข้ าใจด้ าน การเมือง 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้น้าและภาวะผู้น้า จิตส้านึก
สาธารณะและการเมืองภาคพลเมือง ในวงกว้างและเป็นการสะท้อน 
การเรียนรู้และศักยภาพของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรม อีกทั้งสามารถน้า
ผลการจัดโครงการขยายผลของเยาวชนเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตต่อไป 
 
 
 

  (นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน)์ 
             ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
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                                     โครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต 

สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงศักยภาพอันทรงพลังของเยาวชน 
ในระดับอุดมศึกษาและตระหนักว่าการปลูกฝังจิตส้านึก วิถีชีวิตและ
พฤติกรรมประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก้าลังเรียนรู้ 
ที่จะแสวงหาสิ่งใหม่และต้องการแสดงออกถึงพลังทางความคิดของตน  
เป็นสิ่งที่ต้องเร่งด้าเนินการ ด้วยเหตุที่นิสิตนักศึกษาจะเป็นสื่อกลางที่
ส้าคัญในการเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยไปยังครอบครัว เพื่อนร่วม
สถาบันการศึกษาและชุมชน  จึงจัดให้มีโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต 
ขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดและการลงมือปฏิบัติจริงของนิสิตนักศึกษา 
และมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่กลางให้แก่นิสิตนักศึกษาได้มีบรรยากาศแห่ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน้าไปสู่การลงมือปฏิบัติ (learning by 
doing) ให้มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมือง เห็นกับ
ประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป  
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อเปิดพื้นที่กลางในการจุดประกายความคิดให้กับนิสิต
นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 
 2. เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ให้มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึก 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
 3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นแก่นิสิตนักศึกษาในการเป็นผู้น้า 
โดยมุ่งเน้นทักษะการคิดรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาไปสู่การลงมือปฏิบัติ
ได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อน
จิตส้านึกความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ
สังคมต่อไป 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและก้าลังศึกษาชั้นปีที่ 2-3  
2. มีความสนใจในเรื่องของชุมชน สังคม การเมือง การปกครอง

และประชาธิปไตย 
3. สามารถเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการได้  ทั้ งการ

ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในระยะยาว 
โดยสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

4. มีความประพฤติดี 
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ขอบเขตเนื้อหำกำรฝึกอบรม มีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ภาพรวมโครงการฯ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/กติกา   2 ชั่วโมง 

2. ความคาดหวังและความกลัว การประเมิน ก่อน-หลัง  1 ชั่วโมง 

3. โลกในศตวรรษท่ี 21: ความจริงที่ผู้น้าต้องรู้   3 ชั่วโมง 

4. ผู้น้าและภาวะผู้น้า (อภิปราย)     6  ชั่วโมง 

5. ผู้น้ากับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   3  ชั่วโมง 

6. ผู้น้ากับความสามารถในการสื่อสารและนวัตกรรมในการสื่อสาร 3  ชั่วโมง 

 7. ผู้น้ารู้เท่าทันโลกไอทีและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  2 ชั่วโมง  

 8. ผู้น้าก้าวทันนวัตกรรมโลกสมัยใหม่ (Digital Innovation)  3 ชั่วโมง  

9. ผู้น้ากับกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด    3 ชั่วโมง 

10. ค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย    3  ชั่วโมง 

11. ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  3  ชั่วโมง 

12. การสร้างส้านึกพลเมืองและการเมืองภาคพลเมือง  3  ชั่วโมง  

13. การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทส้าหรับผู้น้ายุคใหม่  2  ชั่วโมง  

14. การวางแผน การจัดท้าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ   8 ชั่วโมง 

     และการน้าเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 

15. การบรรยายพิเศษ      6  ชั่วโมง 

16. การศึกษาดูงานนอกสถานที่อบรม            12 ชั่วโมง 

17. การระดมสมอง               6 ชั่วโมง 

18. ผู้น้าเยาวชนสัมพันธ์      4 ชั่วโมง 

19. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (เส้นทางสู่ความเป็นผู้น้ายุคใหม่) 4 ชั่วโมง 

       รวม         77  ชั่วโมง 
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ระยะเวลำในกำรศึกษำ  
 การเรียนการสอนในโครงการใช้เวลา 8 วัน (77 ชั่วโมง) ระหว่าง
เวลา 08.30-21.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้าและ
สถานที่ที่โครงการฯ ก้าหนดกรณีมีการศึกษาดูงานและกิจกรรมการเรียนรู้
พิเศษนอกสถานที่ 

เงื่อนไขกำรจบกำรศึกษำ 

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 
ของระยะเวลาการอบรม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรจาก
สถาบันพระปกเกล้า 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. เยาวชนมีพื้นที่กลางในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

2. เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. เยาวชนเกิดทักษะที่จ้าเป็นในการเป็นผู้น้า กระบวนการคิด
รูปแบบต่าง ๆ  

4. เกิดเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตส้านึก
ความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม 

ก ำหนดกำรจัดโครงกำร ปี 2561 
 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-28 มกราคม 2561 
 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 



 

17 

 

วิธีกำรและกระบวนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร 

การเรียนรู้ในหลักสูตร ใช้กระบวนการอบรมแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Training Technique) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นิสิต 
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น้าและภาวะการเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมือง 
ด้วยเทคนิคการบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท้า
แผนปฏิบัติการ การน้าเสนอผลงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกจากนี้ 
นิสิตนักศึกษายังจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการศึกษาดูงานจากสถานที่
จริงและศึกษาสภาพความเป็นจริงของปัญหา โดยใช้การเรียนรู้แบบ 
Problem-Based ในระหว่างนั้นจะมีการประชุมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหา
และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อน้าไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไข 
โดยจะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา คิดริเริ่ม ที่จะพัฒนากิจกรรมหรือ
โครงการของตนเองและหรือโครงการของรุ่น ซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้เห็นถึง
ความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม 
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ผังแสดงวธิีกำรและกระบวนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อบรมแนวคิดทฤษฎ ี
และฝึกปฏิบัติ  

8 วัน 8 คืน 

ผู้น ำเยำวชน 
ขยำยควำมรู้เพื่อส่งเสริม

ควำมเป็นพลเมือง  
 

- น ำควำมรู้ที่ได้มำ
ประยุกต์เป็นแผน 
ปฏิบัติกำรและโครงงำน
กลุ่มเชิงปฏบิัต ิ
- น ำเสนอผลงำนและ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น   

ผ่ำนสื่อสำธำรณะ หลัง 
กำรฝึกอบรม                  

ผ่ำนโครงกำร 
ขอรับทุนจำกสถำบัน

พระปกเกล้ำ 
ระหว่ำง 

กำรฝึกอบรม                                                                                                        
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โครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติ 
ระหว่ำงกำรอบรมของ 

ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต  

รุ่นที่ 4 
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โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต มุ่งเน้นการดึงศักยภาพด้านต่าง ๆ 
ของผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถน้าออกมาใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้ง
การพัฒนาตนเองและการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
การเป็นผู้น้าที่ดีและได้รับการยอมรับในสังคม นั้น มิใช่เพียงเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเองให้เป็นผู้น้าที่เก่งและโดดเด่นเหนือผู้อื่นฝ่ายเดียว
เท่านั้น สิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับผู้น้าที่ต้องค้านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง  คือ การคืน
ประโยชน์กลับสู่สังคมโดยเอาประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ดังนั้น โครงการ
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต จึงก้าหนดให้มีการจัดท้าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 
และก้าหนดให้มีการน้าเสนอโครงการในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม เพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม และตอบข้อซักถาม
เพื่อต่อยอดโครงงานสู่การปฏิบัติในอนาคต 

การปฏิบัติการโครงงานกลุ่มเป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้กลุ่มผู้เข้า
รับการอบรมได้พัฒนาโครงการ ในประเด็น “กำรส่งเสริมควำมเป็น
พลเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมน้าองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ปฏิบัติจริง และเพื่อเป็นการดึงศักยภาพ
ความเป็นผู้น้าทุกด้านที่มีอยู่ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่มในการ
ร่วมกันพัฒนาโครงการ ภายใต้แนวคิด “โครงการนวัตกรรม (Innovative 
Project)” และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการด้าเนิน
โครงการ โดยเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 4  

ได้พัฒนำโครงกำรเพื่อเป็นต้นแบบใหก้ับเพื่อนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
ได้น ำไปเป็นแนวทำงกำรท ำโครงกำรลักษณะเดียวกันในพื้นที่ของตน 

ในหลำกหลำยประเด็น 
 

โครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติระหวำ่งกำรอบรมของผู้น ำเยำวชน 
แห่งอนำคต รุ่นท่ี 4 
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โครงการที่น้าเสนอ แบ่งกลุ่มตามภูมิภาค ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 ภาคใต้ โครงการขยะกลิ่นบุญ 

 กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร 
 กลุ่มที่ 3 ภาคเหนือ โครงการ “ช่างมัน” 
 กลุ่มที่ 4 ภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) โครงการบางกอกมุมใหม่ 
 กลุ่มที่ 5 ภาคกลาง (ปริมณฑล) โครงการปลูกฝังความเป็นผู้น้า
และพลเมืองแก่เยาวชนผู้พิการทางสายตา 
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กลุ่มที่ 1: ภำคใต้ # โครงกำรขยะกลิ่นบุญ 
 

 

 

  

 

 

 

สมำชิก   

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

หลักกำรเหตุผล 

 ขยะ เป็นปัญหาส้าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ สาเหตุ 
เนื่องจากประชากรมีจ้านวนมากขึ้น มีการขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้น 
สถานประกอบการต่าง ๆ มีมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ คือ 
“ขยะ” จนกระทั่งการก้าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพิ่มขึ้นของจ้านวนขยะ  
มีขยะตกค้าง สร้างปัญหา ทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด น้้าเน่า
เสีย และอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง 

ขยะ ผู้คนส่วนมากละเลย และไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้นหาก
น้ามาคัดแยกอย่างถูกวิธี แล้วจะมาสามารถสร้างประโยชน์ได้ และยัง



 

23 

 

สามารถน้ากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิต เพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่
ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้
เป็นจ้านวนมาก รวมทั้งปริมาณขยะที่จะลดลงได้มาก ซึ่งจะส่งผลดี ทั้งต่อ
สิ่งแวดล้อม ประชากร และสร้างจิตส้านึกที่ด ี

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากร
นับถือในเรื่อง ความเชื่อ บุญและบาปเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแหล่ง
วัฒนธรรมทางศาสนาที่มีมาอย่างช้านาน ทางผู้น้านักศึกษามีความคิดที่จะ
น้าเรื่องความเชื่อ บุญและบาปมาเชื่อมโยงเพื่อแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้น 
จึงได้จัดโครงการ “ขยะกลิ่นบุญ” มาแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 
3. เพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ 
4. เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
5. เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สุราษฎร์ธานี 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณธ์ลดลง 
2. ปัญหาขยะในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีลดลง 
3. ได้ประโยชน์จากขยะ 
4. ได้นักศึกษาที่มีความเป็นพลเมือง 
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แนวทำงกำรด ำเนนิกำร  

1. ประสานงานผู้น้าองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสร
นักศึกษา และองค์กรอิสระ 

2. การเตรียมการอุปกรณ์รับขยะ ติดป้ายบอก รณรงค์กับกลุ่ม
นักศึกษาและสร้างกระแสให้เห็นความส้าคัญ และลงมือท้าให้
เป็นตัวอย่าง รวมถึงการเก็บขยะจากถังและคัดแยกขยะด้วย  

3. ส้าหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เก็บขยะทิ้งลงถัง โครงการทิ้งขยะใส่ถังแล้ว
ได้บุญ อาจน้าไปสู่พฤติกรรมการทิ้งขยะลงถังได้  

4. ส้าหรับขยะที่ได้จากการคัดแยก น้าไปสู่การ recycle และน้าไป
ขายให้ บริษัทวงศ์พาณิชย์ ผลจากการขายขยะเกิดรายได้  
จึงจะก้าหนดให้มีคณะกรรมการจัดการเงินดังกล่าว เพื่อน้าเงิน
ไปสู่การสร้างบุญ  กล่าวคือ กิจกรรมจิตอาสาและโครงการที่เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ ต่อส่วนรวมเพื่อการสร้างบุญตามความเชื่อของ
ชาวใต ้

5. ความต่อเนื่องของโครงการ คือ การผลักดันให้ชมรมสิ่งแวดล้อม
และให้คณะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมและท้างาน
ต่อเนื่อง 

6. ใช้ social media และสื่อในการรณรงค์ให้โครงการนี้ยังอยู่  
การทิ้งขยะสามารถน้าไปสร้างบุญและส่งเสริมความเป็นพลเมือง  
ซึ่งจะท้าให้เกิดการส่งเสริมต่อเนื่องต่อไปได้ในฐานะพลเมือง 

ปัญหาขยะ ถือเป็นปัญหาระดับชาติ การน้าค่านิยมวัฒนธรรมประเพณี 
มาเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะและสร้างมูลค่าให้ขยะ 
ถือเป็นอีกแนวทางในการจูงใจให้เยาวชนและประชาชนหันมาสนใจและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะชุมชน 
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กลุ่มที่ 2: ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื ยอ.4 ลูกอีสำน  
            # โครงกำรพัฒนำอำชีพเกษตรกร 
  

 

 

 

 

 

สมำชิก 

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

หลักกำรเหตุผล 

 การสร้างพลเมืองด้วยการใช้นวัตกรรม นวัตกรรมในที่นี้  คือการ
พัฒนาท้าให้ดีขึ้น จากสิ่งที่มีอยู่แล้วท้าให้ดี เด่น และมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยเป้ าหมายเพื่ อแก้ ไขปัญ หาของภาคอี สาน  ที่ มี ความยากจน 
เกษตรกรรมได้ผลน้อยลงทุกวัน เกษตรกรทอดทิ้งชุมชน เด็ก คนชรา ท้า
ให้ขาดโอกาสทางการเรียนรู้ และน้าไปสู่ปัญหาของเด็ก วัยรุ่น และ
ผู้สูงอายใุนที่สุด  
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ต้นเหตุของปัญหาคือการไม่มีอาชีพ จึงต้องการพัฒนาอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมให้แก้ปัญหาดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมการเกษตรด้วยการให้
ความรู้ของพวกเรา เพื่อให้เขาพึ่งพาตัวเองได้ ส่งเสริมให้ความรู้ ให้
สามารถน้าไปใช้และสร้างเอง ด้วยการให้ความ รู้ด้านการเกษตร 
กับประชาชนในภาคอีสาณ เพื่อให้เขาอยู่รอดและยั่งยืน แนวทางคือการ
เอาใจให้ชุมชน เพื่อให้เขายอมรับ ด้วยการเข้าพื้นที่ และน้าคนที่มีความรู้
ไปช่วยเหลือในชุมชน 

วัตถุประสงค์  

1. สร้างองค์ความรู้ให้พึ่งพาตัวเองได้  
2. สร้างเครือข่ายความเป็นพลเมืองร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

สร้างเยาวชนพลเมือง 
กำรด ำเนินกำร  

1. การท้ากิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้  
2. เชื่อมโยงเครือข่ายกับคณะและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อความ

ยั่งยืน 
3. ก้าหนดพ้ืนที่น้าร่อง ท้างานร่วมกัน 4 มหาวิทยาลัย 
4.  วางแผน ประชุมหารือสถานที่ และองค์ความรู้  

 (โดยเฉพาะการเกษตร) 
5.  ด้าเนินการ ด้วยการลงพื้นที่จริงให้ความรู ้
6.  วัดข้อมูลจากความรู้ที่เพิ่มขึ้นในชุมชน น้าเครือข่ายไปต่อยอด

กับที่อื่นและภาคอื่น ๆ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ชุมชนจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร (จากโครงการท้านา  
1 ไร่ได้เงิน 1 แสน) และปลูกความคิดความเป็นพลเมืองในหมู่บ้าน และ
การมีรายได้ภาระหนี้สินจะลดลง รายได้เพิ่มขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการนี้  เยาวชนผู้ เข้าร่วมโครงการได้แรงบันดาลใจจาก
การศึกษาดูงานในหลักสูตร แล้วตระหนักรู้ (concern) และมี
จิตส้านึกอยากให้ชุมชนของตน มีการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร 
จนสามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว อย่างไรก็ตามประเด็นปากท้อง
และเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องใหญ่ ดังนั้นหากเยาวชนหรือประชาชน
ทั่วไปจะน้าแนวทางของโครงการนี้ไปด้าเนินการ การน้าเสนอให้
ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้ จะ
ท้าใหโ้ครงการมีโอกาสส้าเร็จสูงขึ้น 
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กลุ่มที่ 3: ภำคเหนอื # โครงกำร “ช่ำงมัน” 

 

 

 

 

 

 

 

สมำชิก 

1. มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

หลักกำรเหตุผล 

พวกเราเล็งเห็นปัญหาของสังคมไทย ที่ต่างละเลยถึงปัญหาเล็ก ๆ  
ที่เกิดขึ้นจนท้าให้ปัญหาเหล่านั้นกลายมาเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบ
ต่อสังคม เราจึงต้องการน้าเสนอถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการละเลย
ปัญหาเหล่านั้น เพื่อปลุกจิตส้านึกความเป็นพลเมืองให้กับ “เยาวชน” 
โดยเสนอผ่านนวัตกรรมออกมาเป็นรูปแบบของสื่อสารสนเทศ  
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ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดโครงการ “ช่างมัน” ขึ้น เพื่อความเป็นพลเมือง
ให้กับเยาวชนในสังคมไทยตามหลักความคิด ปลุก-ปรับ-ขยับ-สลับ-ซ้้า ๆ 
และแก้ปัญหาเล็ก ๆ เหล่านี้ ให้หมดไปจากสังคมไทย และส่งผลให้
สังคมไทยก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน 
2. เพื่อน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้บูรณาการเข้ากับ

สื่อสารสนเทศ 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในภาคเหนือ ในการรวมกลุ่มท้า

กิจกรรมที่เป็นประโยชนต่อสังคม  
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เยาวชนได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและไม่น้ามาเป็น
แบบอย่าง 

2. ได้สื่อสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคม 
3. ได้ เค รื อ ข่ าย เย าวช น ใน ภ าค เห นื อที่ เข้ ม แข็ ง  มี ค วาม รู้

ความสามารถ และมีภาวะความเป็นผู้น้าในการท้ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม 

แนวทำงด ำเนินโครงกำร  

 ตามแนวคิด Plan-Do-Check-Adjust 

ประเด็นปัญหาที่เลือก อุปนิสัยของคนไทยที่ติดความคิดว่า “ช่างมัน”  
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1. แผนการด้าเนินงาน  
-ก้าหนดปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจ้าวันและคิดค้นนวัตกรรม 

-น้าเสนอนวัตกรรมต่อคณะกรรมการสถาบันพระปกเกล้า 

-ขออนุมัติโครงการ 

-ก้าหนดแผนด้าเนินงาน 

 2. ขั้นด้าเนินการ 

  - ผลิตสื่อสารสนเทศ ประกอบไปด้วย คลิปวิดีโอ spot และ 
poster  

  - เผยแพร่สื่อสารสนเทศผ่านโซเชียลมีเดีย สถานีวิทยุชุมชน 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ และติดโปสเตอร์ตามสถานที่ส้าคัญ 

 3. ขั้นสรุปและประเมินผล 

  - สรุปผลการด้าเนินการตามตัวชี้วัด 

  - รายงานผลการด้าเนินโครงการ 

 4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน 

  - น้าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงการด้าเนินงาน 

 

แนวคิดของโครงการนี้ ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า ได้น้าไปต่อยอดเป็นหัวข้อในการท้าโครงงานเชิงปฏิบัติ
ของโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 และได้ผลงานออกมา
เป็นภาพยนตร์สั้น หัวข้อ พลเมืองเลิกนิสัยช่างมัน จ้านวน 5 เรื่อง 
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กลุ่มที่ 4: ภำคกลำง เขตกรุงเทพมหำนคร # โครงกำรบำงกอกมุมใหม่ 
 

 

 

 

 

 

 

สมำชิก 

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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หลักกำรและเหตุผล 

จากการเข้าร่วมอบรมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต สิ่งที่จ้าเป็น
ส้าหรับผู้น้าที่ต้องค้านึงถึงคือการคืนประโยชน์สู่สังคม เอาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดังนั้น โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต จึงก้าหนดให้มี
การจัดท้าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติการขึ้น และนักศึกษา ในฐานะสื่อกลาง
ของการเผยแพร่ความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จึงได้จัดท้าโครงการ
บางกอกมุมใหม่ เพื่อน้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองไปจนถึงน้านวัตกรรม
และเทคโนโลยเีป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ วิถีความเป็นพลเมือง 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อน้าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่
ทั้งต่อตนเองและสังคม 

2. เพื่อส่งเสริมวิถีความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
3. เพื่อน้านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้เป็นสื่อกลางในการ

เผยแพร่วิถีความเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  
สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาตนเองและสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2. เกิดวิถีความเป็นพลเมืองในสังคม 
3. สมาชิกในสังคมเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและสะดวก 
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แนวทำงด ำเนินงำน  

 ประเด็นปัญหาที่เลือกคือ สมาชิกในสังคมละเลยหน้าที่ของพลเมือง 

1. รายละเอียด จัดท้าวิดีโอเกร็ดความรู้ยาวประมาณ 3 -5 นาที 
น้าเสนอภายใต้หัวข้อ การส่งเสริมความเป็นพลเมือง ผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น YouTube Fan Page FB เป็นต้น 

2. เนื้อหาในการน้าเสนอ  
2.1   ค่านิยมตามประเพณีนิยม ประกอบด้วย การเคารพ 

ผู้อาวุโสเสียสละเวลาท้างานเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปฏิบัติตามหลักศาสนา มีความภาคภูมิใจ 
ในการเป็นคนไทย ท้างานแบบสุจริต บริจาคโลหิต 
สิ่งของและการรักษาส่ิงแวดล้อม 

2.2   ความรับรู้เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง ประกอบด้วย
ความสามารถเปรียบเทียบนโยบาย ความรู้ การเมือง
ต่าง ๆ ของประเทศ  

2.3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ประกอบไปด้วย การใช้สิทธิ
ในการเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกกลุ่ม การสามารถไปร่วม
ชุมนุม การติดตามการท้างานของนักการเมืองและ
ข้าราชการ 

3. ช่องทางการเผยแพร่  Fan Page FB – บางกอกมุมใหม่  / 
channel – บางกอกมุมใหม ่

โครงการนี้ได้น้าเสนอประเด็นและเนื้อหาในการท้าสื่อไว้กว้างและ
ครอบคลุม สามารถเป็นแนวทางในการผลิตสื่อได้อย่างหลากหลาย 
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กลุ่มที่ 5: ภำคกลำงและปริมณฑล # โครงกำรปลูกฝังควำมเป็นผู้น ำ 
            และพลเมืองแก่เยำวชนผู้พิกำรทำงสำยตำ 

 

 

 

 

  

  

 

สมำชิก 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
2. มหาวิทยาลัยรังสิต 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

หลักกำรเหตุผล 

ปัจจุบันในสังคมไทยมีเยาวชนผู้พิการทางสายตา และ บกพร่อง
ทางการมองเห็น ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ถึง 1.7 ล้านคน ในประเทศไทย ซึ่งบุคคล
เหล่านั้นมีข้อจ้ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันและการเข้าไปมี
ส่วนร่วมทางสังคม ซึ่งเขาควรได้รับความรู้เช่นเดียวกับที่เราได้รับรู้ด้วย
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เช่นกัน จึงมีความจ้าเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ้าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้
อย่างบุคคลปกติทั่วไป 

ดังนั้น ทางคณะผู้จัดท้าจึงเห็นสมควรว่าเยาวชนผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางสายตาหรือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสควรจะได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับรู้
หลักการเป็นผู้น้าและพลเมืองดีเพื่อน้าไปต่อยอดในการใช้ชีวิตในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อช่วยเหลือเยาวชนผู้พิการทางสายตา 
2. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพลเมืองให้กับเยาวชนผู้พิการทาง

สายตาผ่านอักษรเบลล์และสื่อมีเดีย 
3. เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับผู้พิการทางสายตารวมทั้งยังได้

ความรู้ในการเป็นผู้น้าที่ดีและทางด้านการเป็นพลเมือง 
สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เยาวชนผู้พิการทางสายตาได้รับการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จาก
กลุ่มนักศึกษา 

2. เยาวชนผู้พิการทางสายตาได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้น้า
และการเป็นพลเมือง 

3. เยาวชนผู้พิการทางสายตาได้รับความเพลิดเพลินจากการ
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองและความเป็นผู้น้า 

 

ประเด็นปัญหำที่เลือก  

 การปลูกฝังความเป็นผู้น้าและพลเมืองแก่เยาวชนผู้พิการทางสายตา 
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พื้นที่เป้ำหมำย โรงเรียนสอนเด็กตาบอก จังหวัดลพบุรี 

แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 

ขั้นตอนที่ 1 ลงมือปฏิบัติในการท าสื่อมีเดีย 

1.รับบริจาคกระดาษ A4 ลูกฟูก และปฏิทินไม่ ใช้แล้ว ตาม
มหาวิทยาลัยหรือสถานที่สาธารณะเพื่อประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
จัดท้า 

2.จัดสรรเนื้อหาในการท้าสื่อส้าหรับผู้พิการทางสายตา ดังนี้  

2.1 ความหมายพลเมือง 

2.2 สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง 

2.3 สวัสดิการส้าหรับเยาวชนผู้พิการทางสายตา 

2.4 จัดท้าเนื้อหาเกี่ยวกับพลเมือง โดยสอดแทรกเป็นนิทาน
ส้าหรับเยาวชน เพื่อความสนุกสนาน 

3. ลงมือปฏิบัติโดยให้สมาชิกภายในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการจัดท้า
ไฟล์เสียง และหนังสือตัวอักษรเบลล์ เพื่อการเรียนรู ้

ขั้นตอนที่ 2 ลงมือปฏิบัติจริง (ทดลอง) 

1. ท้ากิจกรรม workshop ที่โรงเรียน ผู้พิการทางสายตา ในช่วง
อาย ุ6-14 ปี 
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2. สรุปผลการทดลองเมื่อสมาชิกลงปฏิบัติการที่โรงเรียน มีผลลัพธ์
และวิธีการแก้ไขเมื่อโครงการมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทางสมาชิกมี
การวางแผนและจัดท้าขึ้น เพื่อให้กลุ่มพลเมืองที่มีความสนใจ 
ขั้นตอนที่  3  ปฏิบั ติ จริ งเพื่ อ ให้คนอื่ นมี ส่ วนร่วมในกิจกรรมโดย
กลุ่มเป้าหมายคือ  

1. เพื่อนๆ นักศึกษาที่มีจิตอาสา 
2. บุคลากรและอาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
3. นักศึกษาทุนที่ต้องการท้าจิตอาสา เช่น กยศ. กรอ.  
4. บุคลากรภายนอกที่มีความสนใจ 
5. บริษัทห้างร้านที่ต้องการสนับสนุน 

ขั้นตอนการประเมินผล 

การต่อยอดของกิจกรรมเพื่อผู้พิการทุกกลุ่มคือ 

1. ต่อยอดทางความคิด เพื่อให้มีความเป็นพลเมืองเกิดขึ้น และ
สามารถน้าความรู้และความเข้าใจไปใช้ในอนาคต 

2. ต่อยอดในทางปฏิบัติ เช่น น้าสื่อที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดส้าหรับ
ผู้ชมทั่วไป คือการใส่ภาพประกอบเพื่อให้เด็ก  ๆ และเยาวชนทั่วไป
สามารถรับชมได้ รวมทั้งใส่ภาษามือส้าหรับผู้พิการทางการได้ยินสามารถ
รับชมสื่อเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่ 
ผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการทางสายตา  

โครงการนี้เห็นความส้าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตระหนักถึง
ความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าใจ เข้าถึงสาระความรู้และข้อมูล
ข่าวสาร และเป็นแนวทางให้กับผู้สนใจในการจัดท้าโครงการให้กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในสังคม 
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โครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติ 
ระหว่ำงกำรอบรมของ 

ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต  

รุ่นที่ 5 

 

 

 

 
 ยอ. 5 

makes short films 
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 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติเป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้กลุ่มผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมได้พัฒนาโครงการ ในประเด็น “กำรส่งเสริมควำมเป็น
พลเมือง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้น้า
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ปฏิบัติจริง และเพื่อเป็นการดึง
ศักยภาพความเป็นผู้น้าทุกด้านที่มีอยู่ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่ม 
ในการร่วมกันพัฒนาโครงการ ซึ่งในรุ่นที่ 5 ก้าหนดให้ด้าเนินโครงการ
กลุ่มภายใต้แนวคิด ของวรรณกรรมเรื่องสั้น “พลเมืองก้าลังไทย” ของ
สถาบันพระปกเกล้า หรือแนวคิด “พลเมืองเลิกนิสัย ช่างมัน” และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการด้าเนินโครงการ โดยต้อง
น้าเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้น ** ความยาวไม่ เกิน 5 นาที  เพื่ อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษา และตอบข้อซักถามเพื่อ 
ต่อยอดโครงงานสู่การเผยแพร่ในอนาคต เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้น้า
เยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 5 ได้น้าเสนอภาพยนตร์สั้นในหลากหลาย
มุมมอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. กลุ่ม Leader of citizen “คุณคิดว่ำพลเมืองเป็นอย่ำงไร” 

2. กลุ่ม New LDS’5 “พลเมืองที่ดี ทุกคนเป็นได้ เพียงลงมือท ำ” 
3. กลุ่ม ผู้น้าเยาวชนคนแปดสาม “ปลุกควำมเป็นผู้น ำในตัวคุณ” 
4. กลุ่ม ม. 4/4 “พลเมืองไม่นิ่งเฉยต่อควำมเดือดร้อนของผู้อื่น” 
5. กลุ่ม อสรพิษ “ละเลย” 

 

โครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติระหวำ่งกำรอบรมของผู้น ำเยำวชน 
แห่งอนำคต รุ่นท่ี 5 
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กลุ่มที่ 1: Leader of citizen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                        
** สามารถรับชมผลงานของผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นท่ี 5 ได้ทาง www.youtube.com แล้ว
ค้นหาค้าว่า “พลเมืองเลิกนิสัยช่ำงมัน” 

รำยชื่อสมำชิก 
1. นายอติชาติ  เลิศบริพัฒน์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  พัฒศร  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
3. นายวัฒนชัย  วิทยสิงห์  มหาวิทยาลัยพายัพ  
4. นายอดุลวิทย์  โมระดา   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5. นายสิริพงศ์  บุญเพ่ิมพูล  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
6. นางสาวอัสนีย์  เจ๊าะเลาะ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
7. นายพิจักษณ์  แสงเถกิง    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
8. นางสาวภัทรสุดา  ประดาพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. นายวรเมธ  ทอมุด    มหาวิทยาลัยพะเยา   
10. นายสุริยะ  มาห้างหว้า   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
11. นางสาวกชกร  บุรพวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 

http://www.youtube.com/
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ประเด็นทีเ่ลือก: พลเมืองเลิกนิสัย “ช่างมัน”  
หลักกำรและเหตุผล 
 ประเทศไทยปกครอง
ในระบอบประชาธิป ไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมากว่า 85 ปี 
หน่ วยงานทั้ งภาครัฐและ
เอกชนได้พยายามส่งเสริมให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คนในประเทศโดยเฉพาะเยาวชนมีวิถี
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานที่จะน้าไปสู่การสร้างประเทศให้มี
ความมั่นคงและแข็งแรง ดังนั้นการสนับสนุนส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะต้อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพราะประชาชนเป็นผู้มีพลังสามารถ
น้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่ 5 เล็งเห็นถึงปัญญาของสังคมที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศซึ่งสังคมบางกลุ่มขาดการปลูกฝังจิตส้านึกวิถีชีวิต
และพฤติกรรมประชาธิปไตย จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่งด้าเนินการ ผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคตรุ่นที่ 5 จึงเป็นสื่อกลางที่จะเผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
ไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบัน และชุมชน จึงจัดท้าสื่อวิดีทัศน์ชี้น้า
แนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี “พลเมืองเลิกนิสัยช่างมัน” ขึ้นโดย
มุ่งเน้นการมีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองเห็นประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย มี
เหตุผล มีความรับผิดชอบ อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมรุ่นหลัง
ต่อไป 
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วัตถุประสงค ์
1. เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยไปยังครอบครัว เพื่อนร่วม

สถาบัน การศึกษาและชุมชน 
2. เพื่อปลูกฝังจิตส้านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
3. เพื่อชี้น้าแนวทางการปฏิบัติตนการเป็นพลเมืองและต้นแบบที่ดี

ให้กับสังคมของคนรุ่นหลังในอนาคต 
สิ่งที่คำดว่ำจะได้รบั 

1. ประชาชน คนในครอบครัวและเพื่อนร่วมสถาบันได้ความรู้และ
เข้าใจในเรื่องประชาธิปไตย 

2.  ประชาชนมีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
มากขึ้น  

3. ประชาชนเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสังคมรุ่นหลัง
ต่อไป 

ท ำไมถึงเลือกท ำประเด็นนี ้
ปัจจุบันสังคมไทยของเรามีปัญหามากมายเกี่ยวกับการมีจิตส้านึก

และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี แต่หนึ่งปัญหาที่ยังคงเป็นปัญหาเรื้อรัง 
คือ การทิ้งขยะ พวกเราเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่ 5 จึงเลือกหัวข้อพลเมือง
เลิกนิสัยช่างมันเพื่อสะท้อนและชี้น้าสังคมให้มีจิตส้านึกและการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
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ส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองในเรื่องใด 
เป็นการกระตุ้นและเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตส้านึกของคนให้

ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย 
ท้ าให้ ทุ กคน เข้ า ใจถึ งความหมายของค้ าว่ าพล เมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยที่แท้จริง 

ดังนั้น พลเมืองที่ดีมีความส้าคัญต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
เพราะการที่ประชาธิปไตยจะประสบความส้าเร็จขึ้นไม่ใช่เพียงแค่มี
รัฐธรรมนูญที่ดีเท่านั้น แต่ประชาชนทุกคนต้องมีความเป็นพลเมืองที่ดี
ด้วย การเป็นผู้น้าก็เช่นกัน การท้างาน กรวางแผน เราไม่สามารถท้าให้
ทุกคนถูกใจหรือชอบในสิ่งที่เราท้า แต่เราสามารถซื้อใจด้วยการเชื่อใจ
และความรับผิดชอบ การมีบุคลิกภาพที่ดี สังเกตปัญหาในกลุ่ม การสร้าง
ความสามัคคีในกลุ่ม โฟกัสที่ทีมงานในการท้างาน หากมีศักยภาพเหล่านี้
จะท้าให้องค์กรประสบความส้าเร็จตามเป้าที่ตั้งไว้ 
แนวทำงกำรด ำเนนิงำน 

1. ก้าหนดหัวข้อหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2. มีการประชุมในการท้าโครงเรื่อง รูปแบบการท้างาน 
3. มีการสอบถามลงพ้ืนที่ 
4. ท้า Plot ที่เกี่ยวข้องกับสังคม พยายามเสริมสร้างสิ่งแปลกใหม่

ให้กับวิดีทัศน์ 
5. ท้าการสรุป 
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สรุป 

 ในสังคมไทยปัจจุบันยังต้องการพลเมืองที่ดีอีกมาก เห็นประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตใต้ส้านึกถึงคนอื่นและไม่ท้าให้
ผู้อื่นเดือดร้อน รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคมและเคารพกฎหมาย
ที่ส้าคัญปลูกฝังให้มีทักษะการด้ารงชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้โดยรับฟัง
ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้อื่นด้วย ส่งผลให้การด้าเนินงานในองค์กร
ประสบความส้าเร็จ ท้าให้ประเทศชาติและสังคมโลกของเราเกิดความ
รุ่งเรืองและความสงบสุข 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.youtube.com ค้นหำ พลเมืองเลิกนิสัยช่ำงมัน 

http://www.youtube.com/
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กลุ่มที่ 2: New LDS’5 

 

 

 

 

 

รำยชื่อสมำชิก 
1. นางสาวอรปรียา  ภู่ศรี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. นางสาวสิราวรรณ  ล้วนสุธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3. นายณัฐปภัสร์  ฉิ่งเชิด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
4. นางสาวแววพลอย  หว่านนา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
5. นางสาวภาวินี  ก้าเนิดสิงห ์  มหาวิทยาลัยพายัพ 
6. นายอนันดา  คงอาสา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
7. นางสาวยามีลา  สิเดะ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
8. นางสาววยลดา  สิงห์ทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
9. นายสุบรรณ  โมรา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
10. นางสาวจริพัชร  วิจิตรชัยสาคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
11. นายเกียรติศักดิ์  เฮงสิงโต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ประเด็นทีเ่ลือก:  “พลเมืองเลิกนิสัยช่างมัน” 
หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้
คนในสังคมมีพฤติกรรมวิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงควรตระหนักรู้ในสิทธิ
หน้าที่ของพลเมือง เพราะถือว่าพลเมืองเป็นก้าลังส้าคัญในการพัฒนา
ประเทศในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหนทางที่จะช่วยให้ประเทศชาติ
ก้าวไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้การท้าความเข้าใจจึง
เป็นเรื่องส้าคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ 
 สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะการให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
พลเมืองที่มุ่งเน้นให้บุคคลมีทักษะและความสามารถปฏิบัติตามได้ ทั้งนี้
เพื่อเป็นก้าลังส้าคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความก้าวหน้าทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 แนวคิดเรื่องการตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองนั้นมิได้ให้
ความส้าคัญกับการท่องจ้าหรือทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่มุ่งเน้นให้บุคคล
สามารถปฏิบัติตามและน้าไปถ่ายทอดสู่บุคคลอื่นได้ จากความส้าคัญ
ดังกล่าวผู้จัดท้าโครงการจึงได้จัดโครงการเพื่อให้บุคคลได้ตระหนักถึงสิทธิ
และหน้าที่ของพลเมือง เพื่อที่จะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของโครงการ
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แก่สังคมและเป็นสื่อชี้น้าให้บุคคลได้เรียนรู้และตระหนักถึงความส้าคัญ
ของพลเมือง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและน้าไปสู่ประสิทธิภาพ
และความมั่นคงของประเทศต่อไป อีกทั้งยังท้าให้มนุษย์ตระหนักถึง
พฤติกรรมต่าง ๆ การใช้ค้าว่า “ช่างมัน” จนเป็นนิสัยของมนุษย์ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้ศึกษาตระหนักถึงพฤติกรรม การใช้ชีวิตของมนุษย์
น้าไปสู่พลเมืองที่ดีของชาติ 

2. เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีต่อสังคม ให้รู้จักปฏิบัติตามบรรทัดฐาน
ของสังคมไทย 

3. เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงความส้าคัญของการเป็นพลเมืองที่ดี 
4. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมายมากขึ้น 

สิ่งที่คำดว่ำจะได้รบั 
1. ได้ตระหนักถึงการปลูกฝังจิตส้านึกความเป็นพลเมืองที่ดีของคน

ในสังคมปัจจุบัน 
2.  โครงการประสบความส้าเร็จและกลายเป็นสื่อกลางในการสร้าง

ความตระหนักรู้ในสิทธิหน้าที่และพลเมืองที่ดี 
3. ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่พลเมืองและสามารถ

ปฏิบัติตามได้ 
4. เป็นการเผยแพร่โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต 
5. มีการน้าองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ไปใช้ในชีวิตประจ้าวันเพื่อ

พัฒนาประเทศชาติ 
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แนวทำงกำรด ำเนนิงำน 

1. ก้าหนดหัวข้อหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
2. มีการประชุมในการท้าโครงเรื่อง รูปแบบการท้างาน 
3. มีการสอบถามลงพ้ืนที่ 
4. ท้า Plot ที่เกี่ยวข้องกับสังคม พยายามเสริมสร้างสิ่งแปลกใหม่

ให้กับวิดีทัศน์ 
แนวทำงกำรด ำเนนิโครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติ 
 เริ่มแรกสมาชิกในกลุ่มได้ท้าการปรึกษาหารือถึงรูปแบบ วิธีการเล่า
เรื่องโดยเสนอแนวคิดในการผลิตสื่อจนได้รูปแบบการน้าเสนอ 

ต่อมาได้ท้ าการเลือกสรรเรื่องราวที่ จะน้ าออกมาเสนอผ่าน
กระบวนการคิดจากแต่ละบุคคลในทีม โดยให้สมาชิกในกลุ่มท้าการศึกษา
และเลือกเรื่องที่ดีที่สุดมาน้าเสนอกันในทีมแล้วน้ามาคัดเลือกเรื่องที่ดีที่สุด
ผ่านกระบวนการประชาธิปไตย ในวันต่อมาสมาชิกในกลุ่มได้น้าเรื่องที่
เลือกมาปรับแต่งเป็นสถานการณ์สมมติที่มีความน่าสนใจและสามารถ
สื่อสารเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกเพศทุกวัย ในขั้นตอนการแต่งเรื่องนี้ แต่ละ
บุคคลได้เสนอเรื่องราวมุมมองต่าง ๆ ที่น่าสนใจ สิ่งที่ได้รับจากการศึกษา
และเรียนรู้มาบูรณาการกับเรื่องราวจนเกิดเป็นผลงานนี ้

ในขั้นที่ 3 ได้ด้าเนินการถ่ายท้า ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้แบ่งเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ที่ต้องการให้ทุกคนได้รับรู้ และแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มไปถ่ายท้าเป็น
แต่ละส่วนจนได้สื่อวิดีทัศน์ครบแล้ว ทุกคนจึงได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อ
ช่วยกันตัดต่อคลิปวิดิโอ โดยเพิ่มแสงสีต่าง ๆ ประกอบกัน เพื่อความ
สมจริงและสมบูรณ์แบบก่อนและน้ามาท้าการตัดต่อจริง 

ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตัดต่อ เนื่องด้วยสมาชิกในกลุ่มมีบางคนเท่านั้นที่มี
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวิดิโอ สมาชิกที่ เหลือจึง
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ช่วยกันท้าในส่วนงานอื่น ๆ และช่วยสร้างความสนุกสนานอีกด้วย ในส่วน
การตัดต่อวิดิโอนั้น สมาชิกกลุ่มได้พยายามคัดสรร Effect และเพลง
ประกอบ ในการท้าวิดิโอให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ในขั้นตอนสุดท้าย ทาง
สมาชิกกลุ่มได้น้าวิดิโอมาตรวจสอบเพื่อหาข้อบกพร่องและท้าการ
ปรับปรุง แก้ไข จนได้ผลงานที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com ค้นหำ พลเมืองเลิกนิสัยช่ำงมัน 

http://www.youtube.com/
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กลุ่มที่ 3: ผู้น ำเยำวชนคนแปดสำม 

 

 

 

รำยชื่อสมำชิก 
1. นายพุทธิพันต์  หมายมั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
2. นายธราเทพ  ฉิมมา   มหาวิทยาลัยบูรพา 
3. นายเศรษฐศิลป์  พรมพเนาว์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
4. นางสาววรวรรณ  ปรีประชา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
5. นางสาวปุณิกา  เพราะไธสง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
6. นางสาวธัญลักษณ์  ยุติพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
7. นางสาวสุดารัตน์  โสสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
8. นางสาวจิรดา  นามชนะ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
9. นางสาวภาสินี  ธีราลาภ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
10. นางสาวจิราภรณ์  สอนสั่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
11. นางสาวชัญญา เชอร์ร่ี ลาภเจริญวงศา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ประเด็นทีเ่ลือก: ปลุกจิตส้านึกในความเป็นผู้น้าตัวเอง 

หลักกำรและเหตุผล 

 ความเป็นพลเมืองดีควรจะรับการปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ 
เพราะการจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น พลเมืองของชาติ
ต้องเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ดังแนวทางการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
การเมืองการปกครอง ซึ่งหากคนในชาติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ไม่คิดว่า
การเป็นพลเมืองดี เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทุกคนในชาติพึงระหนักและ
น้าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตของตนเองเริ่มต้นจากสิ่ งเล็ก ๆซึ่งเริ่มต้น
จากตัวเองเพราะเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดความมั่นคงในอนาคตและเป็น
พลังส้าคัญในการพัฒนาประเทศชาติดังพระราชด้ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่  9  ความว่า  
“ชาติบ้านเมืองคือชีวิต เลือดเนื้อ และสมบัติของเราทุกคนการด ารง
รักษาประเทศนั้น มิใช่หน้าที่ของบุคคลใด หมู่ใดโดยเฉพาะ หากแต่
เป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ทุก ๆ คนที่จะต้องร่วมมือกระท า พร้อมกันไป
โดยสอดคล้องเกื้อกูลกัน”  

 ดังนั้นกลุ่มของพวกเราได้เล็งเห็นความส้าคัญของการส่งเสริมให้
เยาวชนคนไทยเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คณะผู้จัดท้าจึงได้
จัดท้าโครงงานขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตส้านึกเพื่อ ปลูก ปลุก ให้คน
ในชาติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในการสร้างจิตส้านึกให้คนไทย 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้เยาวชนมีความเชื่อมั่น
ในตัวเอง กล้าแสดงออกในความ
เป็นผู้น้า มีวินัยในตนเอง และมี
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นมาก
ยิ่งขึ้น   
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นมีแรง
กระตุ้นในการร่วมกันช่วย เหลือ
ท้าให้สังคมมีพลเมืองที่ดี และมี
สังคมที่น่าอยูย่ิ่งขึ้น 
3. เพื่อลดปัญหาในสังคมจากคนที่
ขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น้า
ที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิป ไตย  อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. เยาวชนเกิดทักษะที่จ้าเป็นในการเป็นผู้น้า และเกิดกระบวนการคิด
ในรูปแบบต่าง ๆ  

3. เกิดเครือขายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตส้านึก
ความเป็นพลเมืองในพื้นที่ของตนเอง และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม 

4. เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความ
กล้าที่จะแสดงอก กล้าที่จะเป็นผู้น้าที่ดี  เมื่อเยาวชนดี ชุมชนก็จะดีและ
ตามมาด้วยสังคมที่ดี ประเทศชาติก็จะเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวทำงกำรด ำเนนิงำน 

1. ประชุมกลุ่มก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน 

2. ศึกษาประเด็นจากหนังสือ สื่อ อินเทอร์เน็ต เพื่อหาข้อมูล 

3. สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเสนอหัวข้อที่จะจัดท้าโครงการ 

4. คณะท้างานลงมติเลือกหัวข้อ 

5. วางโครงเรื่อง และจัดเตรียมประเด็นในการท้าโครงงาน 

6. เขียนบทละครจากประเด็นที่เลือก และวางตัวละคร 

7. จัดหาสถานที่ในการถ่ายท้า 

8. นัดหมายสมาชิกในกลุ่มเพื่อท้าการถ่ายท้าตามแผนที่วางไว้ 

9. ด้าเนินการถ่ายท้า เริ่มถ่ายท้าตั้งแต่วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 
2561 

10. ด้าเนินการตัดต่อและเรียบเรียง 

11. สรุป และรายงานผลการด้าเนินงาน 

 

 

 

 

www.youtube.com ค้นหำ พลเมืองเลิกนิสัยช่ำงมัน 

http://www.youtube.com/
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กลุ่มที่ 4: ม.4/4 

 

รำยชื่อสมำชิก 
1. นางสาวสินีนาฏ เรืองแหล้    มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. นายกิตติพงศ์ ชะลูด    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. นายปริยากร เจริญปรุ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
4. นางสาวเสาวรส  สารคล่อง   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
5. นางสาวกัญญาณัฐ  ยอดเดชภูมิ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
6. นายณัฐวุฒิ ศรีบุ่งง้าว    มหาวิทยาลัยบูรพา 
7. นางสาวเปรมฤทัย  โลสันเทียะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
8. นายกันตินันท์ ใจสุทธิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 
9. นางสาวมัทวัน สว่างรุ่งเรืองกุล  มหาวิทยาลัยพะเยา 
10. นางสาวอนุธิดา บัวแสน   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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ประเด็นที่เลือก: พลเมืองเลิกนิสัย “ช่างมัน” 

หลักกำรและเหตุผล 

ปัจจุบันคนไทยมีคุณลักษณะหรือวัฒนธรรมที่เอาครอบครัวหรือ
ตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ชอบถูกบังคับขับไล่ อยากท้าสิ่งใดก็ท้า ไม่ต้อง
ค้านึงถึงผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม ในลักษณะของ “ท้าอะไรตามใจ คือ 
ไทยแท้” พ่อแม่คนไทยมักจะสอนลูกหลานไม่ยอมให้ “เสียเปรียบ” ใคร 
แม้ตนเองไม่ไดป้ระโยชน์อะไรเลย แต่ก็ไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ  

         การที่คนไทยมองตนเองเป็นศูนย์กลางเช่นนี้ ท้าให้เกิดความรู้สึกว่า
ตนเองส้าคัญกว่าสังคมโดยการเพิกเฉยต่อสังคม ตัวอย่างที่ส้าคัญที่เป็น
นามธรรมคือ  ความสัมพันธ์ที่ ไม่ สนใจหรือเพิ ก เฉยต่อบุ คคลอื่น  
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อมีภัย โดยบุคคลอื่นอาจจะเสี่ยงภัยเพื่อเข้า
ช่วยบุคคลที่ก้าลังได้รับอันตราย ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ 
อาชญากรรม หรือแม้กระทั่งน้้าใจที่ช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  
สิ่งเหล่านี้ เป็นแนวคิดของกฎการช่วยเหลือ (Good Samaritan Law) 
โดยการรู้จักใส่ใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบทางสาธารณะ การไม่มีอคติ
หรือการแบ่งแยกบุคคล ซึ่งจะน้ามาสู่ความสงบสุขของการอยู่ร่วมกัน 
ดังนั้นการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมให้คนไทยรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนที่
ควรมีในสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาของการเพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สังคมไทย และให้รู้จักช่องทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมโดย
ผ่านApplication “Police i lert u”  จึงเป็นสิ่งที่ควรท้า ซึ่งในโครงการนี้
คณะผู้จัดท้าได้น้าเสนอวิธีการในการลดหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็น
รูปแบบภาพยนตร์สั้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้อื่นในหลายๆทาง เช่น Facebook, 
Instagram, Line, Youtube, Google ซึ่งเป็นสิ่ งที่คนสมัยนี้นิยมและ
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เข้าถึงได้ง่าย และสามารถหาอ่าน เรียนรู้ได้สะดวกรวดเร็ว และในกรณีมี
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาทที่ เกินก้าลังของเราที่จะเข้าไปช่วยเหลือได้ 
ส้ านั ก งานต้ ารวจแห่ งชาติ  จับ มื อกั บ  Anywhere To Go (ผู้ ผลิ ต 
Application “Police i lert u” และ Claim Di) ได้พัฒนา Application 
ส้าหรับแจ้งเหตุร้ายผ่านทาง Application บน Smart phone ชื่อว่า 
Police I lert u ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแจ้งเหตุร้ายถึงต้ารวจได้เร็วขึ้น 
และได้ข้อมูลครบถ้วน ทั้ งเรื่องพิกัดแผนที่จุดเกิดเหตุ รูปภาพ และ
รายละเอียดเหตุการณ์จากผู้แจ้งเบาะแส จะส่งถึงต้ารวจในท้องที่โดยตรง  

 

ทั้งนี้ Application Police I lert u เป็น Application ที่มีความปลอดภัย 
ผู้ใช้งานต้องลงทะเบียนกรอกรายละเอียดของผู้ใช้ในการสมัครเข้าใช้งาน 
และเมื่อแจ้งเหตุ ข้อมูลของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ รวม ถึงต้าแหน่ง 
ที่อยู่ของผู้แจ้งเหตุ จะไปปรากฏอยู่ในข้อมูลของเจ้าหน้าที่ต้ารวจที่อยู่ใน
ท้องที่เกิดเหตุทันที เพื่อสามารถเข้ารับการช่วยเหลือโดยตรง 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงผลกระทบของการเพิกเฉยต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย   

2. เพื่อให้คนไทยรู้จักช่องทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน
สังคมไทยโดยผ่าน Application “Police i lert u”   
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3. เพื่อให้คณะผู้จัดท้าได้ฝึกการท้างานร่วมกัน โดยการวางแผน 
ระดมสมอง (Brain storming) เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา  

สิ่งที่คำดว่ำจะได้รบั 

1. คนไทยมีความตระหนักถึงผลกระทบของการเพิกเฉยต่อปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมไทย  

2. คนไทยรู้จักช่องทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมโดย
ผ่าน Application “Police i lert u”  

3. คณะผู้จัดท้ามีทักษะการท้างานเป็นทีม รวมไปถึงทักษะในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น 

แนวทำงกำรด ำเนนิงำน 

1. เลือกประเด็นที่สนใจในการท้าโครงงานจากการน้าเสนอความ
คิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่ม โดยใช้เสียงข้างมากมาประกอบ 
การตัดสินใจ 

2. วางแผนจัดท้าสื่อจากประเด็นที่เลือก รวมถึงหน้าที่ของสมาชิก 
ในกลุ่ม 

3. จัดท้ารายละเอียดของเนื้อเรื่อง โดยเขียน Storyboard คือ  
การเขียนกรอบการแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของงาน โดยมีการ
แสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉาก ก่อนที่จะลงมือสร้าง
ขึ้นมาจริง 

4. เริ่มด้าเนินการถ่ายท้าภาพยนตร์สั้น 

5. สรุปผลการด้าเนินงานและน้าเสนอ 

www.youtube.com ค้นหำ พลเมืองเลิกนิสัยช่ำงมัน 

http://www.youtube.com/
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กลุ่มที่ 5: อสรพิษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รำยชื่อสมำชิก 
1. นางสาวพรรณพัชร ชูอรุณ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. นายสุทธิพงษ์ มีจันดี   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. นายจิรุต ทาบุรี    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. นายจิรายุส ค้าพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5. นายธนากร บริสุทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
6. นายอภิสิทธิ วิชาชัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
7. นายสุรปกรณ์ มั่นสัตย์   มหาวิทยาลัยนเรศวร 
8. นายรวีโรจน์ รอดศรีสมุทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
9. นายฤทธิวงศ์ บุญบรรลุ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
10.  นายจิรวิทย์ งามลาภ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11.  นายพลวัฒน์ อินทร์โอสถ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ประเด็นทีเ่ลือก: พลเมืองเลิกนิสัย “ช่างมัน” 
หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจักรไทย
พุทธศักราช 2560 การเผยแพร่แนวคิด
แ ล ะส่ ง เส ริ ม ก ารป ก ค รอ งระบ อ บ

ประชาธิปไตยเป็นหนึ่งในภารกิจส้าคัญของสถาบันพระปกเกล้าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต 
 ปัจจุบันสังคมไทยให้ความส้าคัญในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนจน
ขาดความตระหนักในหน้าที่และการเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
อันก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อนึ่งในสภาพสังคมปัจจุบัน
ก้าวเข้าสู่ยุคไร้พรมแดน มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย คณะ
ผู้จัดท้าจึงมุ่งหวังที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองดี
ตามวิถีประชาธิปไตยโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของตนในการเลือกตั้ งของระบบ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่จะน้าไปสู่การใช้สิทธิเลือกตั้งต่าง ๆ ใน
อนาคตตลอดจนแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่ละเลยและไม่ใส่ใจการมีอยู่
ของสิทธิและเสรีภาพในตนเอง ในรูปแบบของการจัดท้าภาพยนตร์สั้น 
เรื่อง “ละเลย” เพื่อเป็นการสร้างจิตส้านึกการเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองอย่างเหมาะสม ปลุกจิตส้านึกของคนรุ่นใหม่ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้
ตระหนักถึงการใช้สิทธิเสรีภาพ
ตามที่ตนเองพึงจะได้รับ 
2. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพและ
เห็นถึ งความส้าคัญของการ
เลือกต้ัง 
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิด
ความสนใจสื่อออนไลน์รูปแบบ
ภาพยนตร์สั้นสะท้อนสังคม
มากขึ้น 
4. เพื่อให้คณะผู้จัดท้าได้เพิ่มทักษะสร้างเสริมประสบการณ์ในการท้างาน
และการใช้ส่ือวิดีทัศน์ 
 
สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  เด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจได้รับความรูเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพและ
หน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย 

2.  เด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพและหน้าที่
ของตนและเห็นถึงความส้าคัญของการเลือกต้ัง 

3.  เด็ก เยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าถึงสื่อออนไลน์ที่มีประโยชน์ 
4.  คณะผู้จัดท้ามีทักษะกระบวนการในการท้างาน การวางแผน 

กระบวนการท้างานเป็นกลุ่ม ตลอดจนเน้นระบบการท้างาน
เกี่ยวกับการจัดท้าส่ือ 
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แนวทำงด ำเนินโครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติ 

 บอกเล่าการท้างานของกลุ่ม ตั้งแต่เริ่มเลือกประเด็น จนผลิตออกมาเป็น
สื่อภาพยนตร์สั้น 
วันเสำร์ ที่ 26 พฤษภำคม 2561 
 19.00 น. สมาชิกภายในกลุ่มได้ปรึกษาหาประเด็นที่น่าสนใจภายใต้หัวข้อ
วรรณกรรมเรื่องสั้น พลเมืองก้าลังไทย หรือพลเมืองเลิกนิสัยช่างมัน 
 20.30 น. สมาชิกภายในกลุ่มแบ่งบทความในหนังสือวรรณกรรมเรื่องสั้น 
พลเมืองก้าลังไทย 
วันอำทิตย์ ที่ 27 พฤษภำคม 2561 
 19.00 น. สมาชิกภายในกลุ่มถ่ายทอดบทความเรื่องสั้นพลเมืองก้าลังไทย
ให้กับสมาชิกทุกคนภายในกลุ่มฟัง 
 22.00 น. สมาชิกภายในกลุ่มได้สรุปและตัดสินใจเลือกหัวข้อและประเด็นที่
จะน้าเสนอผ่านสื่อวิดีทัศน์ 
 23.00 น. แบ่งหน้าท่ีกับสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อเตรียมด้าเนินการถ่ายวิดีทัศน์ 
วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภำคม 2561 
 12.00 น. เขียน story board เนื้อเรื่องที่ต้องการน้าเสนอ 
 22.00 น. นัดหมายสมาชิกในกลุ่มเพื่อแจ้งก้าหนดการการท้างาน 
วันอังคำร ที่ 29 พฤษภำคม 2561 
 12.00 น. สมาชิกภายในกลุ่มแยกย้ายไปท้าหน้าที่ของตนที่ได้รับ 
 21.00 น. ตรวจสอบวิดีทัศน์ที่ได้ท้าการถ่ายท้าไปแล้วส่วนหนึ่ง 
วันพุธ ที่ 30 พฤษภำคม 2561 
 12.00 น. สมาชิกภายในกลุ่มแยกย้ายไปถ่ายท้าวิดีทัศน์เพิ่มเติม 
 21.00 น. ด้าเนินการตัดต่อวิดีทัศน์ 
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภำคม 2561  
 22.00 น. ตัดต่อวิดีทัศน์ในส่วนที่เหลือให้สมบูรณ์ 
 23.00 น. ตรวจสอบผลงานทั้งหมดและเตรียมความพร้อมในการน้าเสนอ 

www.youtube.com ค้นหำ พลเมืองเลิกนิสัยช่ำงมัน 

http://www.youtube.com/
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กำรขยำยควำมรู้สู่สำธำรณะ 
โดยผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต 
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          กำรขยำยควำมรูสู้่สำธำรณะโดยผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต 

โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ได้เปิดพื้นที่ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 
ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึก
ความเป็นพลเมือง เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม สามารถพัฒนาตนเองและ
พัฒนาสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการ
ฝึกอบรมในโครงการนี้ เป็นเครือข่ายผู้มีความสามารถที่จะน้าองค์ความรู้ที่
ได้รับจากการฝึกอบรม ไปขยายผลให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขยายองค์ความรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างทั่วถึง 

ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จึงส่งเสริม
และสนับสนุนให้เยาวชนเครือข่ายผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคต ได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมในชุมชนหรือพื้นที่ของตน โดยให้การ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเผยแพรเ่นื้อหาสาระ
ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผู้ น้าและภาวะผู้น้า 
จิตส้านึกสาธารณะและการเมืองภาคพลเมืองให้กับเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง 
ซึ่งเยาวชนเครือข่ายได้รวมกลุ่มกันจัดโครงการขยายความรู้เพื่อส่งเสริมความ
เป็นพลเมือง รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้  

1. ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตขยายความรู้ผ่านโครงการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า จ้านวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณ
รวม 61,427 บำท สามารถขยายความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน 
นิสิตนักศึกษาและครู ได้ทั้งสิ้น 1,120 คน 
2. ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ขยายความรู้ผ่านสื่อสาธารณะ ให้สัมภาษณ์
ในรายการมุ่งสู่ประชำธิปไตยไปกับสถำบันพระปกเกล้ำ ออกอากาศ
ทางสถานวีิทยุรัฐสภา จ ำนวน 3 คน                                         
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ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคตขยำยควำมรู้ผ่ำนสื่อสำธำรณะ 
 

1 

 นำงสำวจิรพัชร วิจิตรชัยสำคร (น้องอ่ังเปำ) 
ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 5 
นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไป
กับสถาบันพระปกเกล้า ทางสถานีวิทยุรัฐสภา  
หัวข้อ “กำรขยำยผลทำงควำมคิดและส่งเสริม
ควำมเป็นพลเมืองของผู้น ำเยำวชน” 
ออกอากาศวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 
 เวลา 20.00-21.00 นาฬิกา  

2 

 

นำยฤทธิวงศ์ บุญบรรลุ (น้องอำฉุ่น) 
ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 5 
นักศึกษาสาขาธุรกิจอีเวนท์ คณะการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไป
กับสถาบันพระปกเกล้า ทางสถานีวิทยุรัฐสภา  
หัวข้อ “กำรขยำยผลทำงควำมคิดและส่งเสริม
ควำมเป็นพลเมืองของผู้น ำเยำวชน” 
ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 
 เวลา 20.00-21.00 นาฬิกา  

3 

 

นำยกันตวัฒน์ ธนำสิริกุล (น้องเปำ) 
ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 1 
นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไป
กับสถาบันพระปกเกล้า ทางสถานีวิทยุรัฐสภา  
หัวข้อ “ผู้น ำเยำวชนกับกำรเป็นผู้น ำกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตย” 
ออกอากาศวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 
 เวลา 20.00-21.00 นาฬิกา  

***รับฟังรำยกำรมุ่งสู่ประชำธิปไตยไปกับสถำบันพระปกเกล้ำ ทำงสถำนีวิทยุรัฐสภำ 
ย้อนหลัง ได้ที่ http://www.kpi.ac.th/วิทยุ 
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โครงกำรขยำยควำมรู้เพื่อส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองโดยเยำวชนเครือข่ำยในโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต 

ล ำดับ เยำวชนผู้ขยำยผล รุ่นที่ โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 
ที่ใช้ (บำท) 

จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วม 

1 นายรณเมศวร์ พุฒินันทชัยกุล  2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชน
ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
ประจ้าปี 2561 วันท่ี 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง อ้าเภอเมืองอ่างทอง 
จังหวัดอ่างทอง 

 

25,000 

 

นักเรียน 250 
ครู 20  

รวม 270 คน 

2 1. นายนิติธร สระศรี  
2. นายวงศธร คงแก้ว   
3. นางสาวพิริมา อินทะรัตน์  
4. นายมัสลัน  สามะ 

2,3 โครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย รุ่นท่ี 2 วันท่ี  27 มิถุนายน 2561  
ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม ต้าบลบ่อยาง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

22,100 

 

นักเรียน  
60 คน 

 

3 นางสาวมัทวัน สว่างรุ่งเรืองกุล 5 โครงการนิติศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตย 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  
ต้าบลแม่กา อ้าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

14,327 

 

นิสิต 270 คน 
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ล ำดับ เยำวชนผู้ขยำยผล รุ่นที่ โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 
ที่ใช้ (บำท) 

จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วม 

4 1. นางสาวอนุสรา ไชยกรณ์ 
2. นางสาวมนัญยา วงษ์ปัญญา 
3. นายสมศักดิ์ ศรีทิม 
4. นางสาวเยาวลักษณ์  ชูรัตน์ 
5. นางสาวสุภาพร  สิงห์คง 
6. นางสาวอาทิตยา พงศ์สุวรรณ 
7. นางสาวณัฐวดี สร้อยสินธิ์ 
8. นางสาวอนุสรา ค้าปาน 
9. นายสถิตย์พงษ์ พิมพ์หาร 
10. นางสาวยลดา สิงห์ทอง 
11. นางสาวจิราภรณ์ สอนสั่ง 
12. นายจิรายุส ค้าพันธ์ 
13. นายอดุลวิทย์ โมระกา 

 2-5  

 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

 

30,000 

  

 

นักศึกษา  
117 คน 

 

หมำยเหตุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) ด้าเนินการโดยส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคต และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ขยายผลไปยังนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตก้าลังศึกษาอยู่ 
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ล ำดับ เยำวชนผู้ขยำยผล รุ่นที่ โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำณ 
ที่ใช้ (บำท) 

จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วม 

5 1. นายกันตวัฒน์ ธนาสิรกุล 
2. นายปริญญา เจริญถ่องแท้ 
3. นางสาววรัญญา บุญตา 
4. นายจิรวิทย์ งามลาภ 
5. นางสาวพรรณพัชร ชูอรุณ 
6. นายอิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ ์

1,2,5  

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) 
วันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

30,000 

 

นิสิต 200 คน 
 

6 นางสาวดวงหทัย ทิพย์จันทา 3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) 
วันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

30,000 

 

นิสิต 103 คน 

7 1. นายวชิรวิทย์ แสนพระวัง 
2. นางสาวจารุวรรณ ยั่งยืน 
3. นายเกษม ธรรมโกศล 
4. นางสาวอรปรีญา ภู่ศรี 
5. นายสุรปกรณ์ มั่นสัตย์ 

1,4,5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) 
วันท่ี 15 กันยายน 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

 

30,000 

 

นิสิต 100 คน 

รวมขยำยควำมรู้ได้จ ำนวน 1,120 คน 



72 

 

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนควำมเป็นพลเมืองของเยำวชน 
ในระบอบประชำธิปไตยเพื่อพัฒนำประชำธิปไตยอย่ำงยั่งยนื 
ประจ ำปี 2561 
วันที่  18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง  
อ้าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 

หลักกำรและเหตุผล 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนใน
ระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน ประจ้าปี 
2561 เป็นการด้าเนินงานของส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
สถาบันพระปกเกล้า โดยให้การสนับสนุนจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
โครงการขยายความรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง เพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อเยาวชน ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวสถาบันพระปกเกล้าเล็งเห็น
ความส้าคัญในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับกลไก
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการปฏิรูปประเทศตามแนวทางประชารัฐ ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักสูตรที่ก้าหนด อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจั ก รไท ย  พุ ท ธศั ก ราช  2560  อั นมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองใน 
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ระบอบประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ และการด้าเนินชีวิตตาม
แนวทางประชารัฐ และเพื่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้ านความเป็นพลเมืองในการพัฒนาประเทศตามวิถี
ประชาธิปไตย ที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน การน้าทักษะ
และประสบการณ์ที่ได้รับจากองค์ความรู้ไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เยาวชน และเป็นการสร้างเครือข่ายขยายผลเยาวชนของสถาบัน
พระปกเกล้า เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป 
วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของกระบวนการนิติ
บัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  

    2. เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญและการด้าเนินชีวิตตามแนวทางประชา
รัฐ  
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 3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านความเป็นพลเมืองในการพัฒนาประเทศตามวิถีประชาธิปไตย ที่
สอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 1. เยาวชนที่ก้าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
สตรีอ่างทอง จ้านวน 250 คน 

 2. คณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ้านวน 20 คน 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

1. บรรยายหัวข้อเรื่อง “สาระส้าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” โดย 
นายอมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จ้านวน 2 ชั่งโมง 

2. บรรยายหัวข้อเรื่อง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามวิถีรัฐธรรมนูญ” โดย ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์  อาจารย์ภาควิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จ้านวน 2 ชั่วโมง 

3. แบ่งกลุ่มระดมสมอง “แนวทางในการสร้างความเป็นพลเมือง
ตามวิถีประชาธิปไตย” โดย นายรณเมศวร์ พุฒินันทชัยกุล จ้านวน 1 
ชั่วโมง 

4. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์จ้านวน 1 ชั่วโมง 
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ตัวชี้วัดโครงกำร 

-  เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่มขึ้น 

-  เชิงปริมาณ  เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
จ้านวนที่ก้าหนด  

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมำณ 

 งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้าน) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  

นายรณเมศวร์  พุฒินันทชัยกุล ผูน้้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 

กำรติดตำมและประเมินผล  

สังเกตและแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รบั 

 1. เยาวชนมีความรู้และเข้าใจในเรื่องของกระบวนการนิติบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 2560 อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  

    2. เยาวชนตระหนักถึ งหน้ าที่ ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามวิถีรัฐธรรมนูญ  และการด้าเนินชีวิตตามแนวทาง
ประชารัฐ  

 3. เยาวชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความเป็น
พลเมืองในการพัฒนาประเทศตามวิถีประชาธิปไตย ที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบัน  
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ก ำหนดกำร 

07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. พิธีเปิดกิจกรรม โดย นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง 

08.30 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อเร่ือง “ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  
ตามวิถีรัฐธรรมนูญ” 
โดย ดร.ศิริชัย เพชรรักษ์ อาจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

10.30 – 11.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

12.30 – 14.30 น. การบรรยายหัวข้อเร่ือง “สาระส้าคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2560และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ” 
โดย ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 

14.30 – 15.00 น. แบ่งกลุ่มระดมสมองเรื่อง “แนวทางในการสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถี 
ประชาธิปไตย” 
โดย นายรณเมศวร์ พุฒินันทชัยกุล 

15.00 – 15.30 น. น้าเสนอแบ่งกลุ่มระดมสมอง 

15.30 – 16.00 น. สรุปกิจกรรม/ท้าแบบประเมินความพึงพอใจ 

16.00 – 16.30 น. พิธีปิดกิจกรรม 
โดย นายวินัย ปานแดง ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ ก้าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
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สรุปผลกำรด ำเนนิกำร 
 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 250 คน  
กรอกแบบประเมินทั้งหมด 250 คน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

- ชาย  113 คน   หญิง  137 คน 
- อายุ 15 – 17 ปี 228 คน    - มากกว่า 18  ปี   22 คน 

ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงกำร 
ตำรำงที่ 1 ควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร 

 
รำยกำร 

ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ  
มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม 
1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม 75 160 12 3  
1.2  ล้าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 73 163 12 2  
1.3  ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 88 149 9 4  
1.4  เอกสารและสือ่ประกอบการจัดกิจกรรม 77 158 13 2  
1.5  ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม 74 165 7 4  
2. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
2.1  สถานที่จัดกิจกรรม 79 166 3 2  
2.2  มีการใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสม 71 169 8 2  
3. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรจัดกิจกรรม 
3.1  ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างคุ้มค่า 

75 158 12 5  

3.2  ท่านสามารถน้าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ้าวัน 

72 164 12 2  

4. โดยภำพรวมทั้งหมดท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่
ในระดับ 

96 140 12 2  
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จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็น/ความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 
1. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอน 
กำรจัดกิจกรรม 

1.1 รูปแบบกิจกรรม/การจัดกิจกรรม 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อรูปแบบกิจกรรม/การจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94 
1.2 ล้าดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อล้าดับขั้นตอนในการจัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.4 

1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อระยะเวลาที่ใช้ในการจัด

กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.8 
1.4 เอกสารและส่ือประกอบการจัดกิจกรรม 

ความคิด เห็ นของผู้ เข้ าร่วม โครงการต่อ เอกสารและสื่ อ
ประกอบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 94 

1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรม/การจัดกิจกรรม 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความเหมาะสมของ

กิจกรรมมีอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 95.6 
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2. ควำมพึงพอใจด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
2.1 สถานที่จัดกิจกรรม 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านสถานที่จัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98 

2.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการด้านการใช้เทคโนโลยีมีความ

เหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 96 
3. ควำมพึงพอใจด้ำนคุณภำพกำรจัดกิจกรรม 
3.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุ้มค่า 

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านการได้รับประโยชน์จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความคุ้มค่าและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 93.2 

3.2 ท่านสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการในด้านการน้าความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิด
เป็นร้อยละ 94.4 
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4. โดยภำพรวมทั้งหมดท่ำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับใด 
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการด้านภาพรวมทั้งหมด 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
94.4 
5. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1. เวลาจัดกิจกรรมน้อยเกินไป 
2. ควรมีช่วงเวลากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์มากกว่านี้ 

3. ควรมีสถานที่จัดกิจกรรมกว้างขวางมากกว่านี้ 

4. ระยะเวลาบรรยายมากเกินไปควรมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
มากกว่านี้ 

5. ควรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แบบนี้อีกในครั้งต่อไป 
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โครงกำรเสริมสร้ำงเยำวชนสูก่ำรเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตย รุ่นที่ 2 
วันที ่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม  
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

หลักกำรและเหตุผล  

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจ ของการเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
การมีภาวะความเป็นผู้น้า ภายใต้ความเป็นพลเมืองซึ่งสถานศึกษาถือเป็น
สถาบันที่มีความส้าคัญยิ่งในการปลูกฝังและฝึกฝน สร้างจิตส้านึกให้เด็ก
และเยาวชน มีความเข้าใจถึงพื้นฐานความคิดในระบอบประชาธิปไตย 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการจัดการเลือกตั้งจ้าลอง ซึ่งมี
ความส้าคัญต่อการพัฒนาคน ชาติ บ้านเมืองในอนาคตผ่านการท้า
กิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนใน
อนาคต 
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 สถานศึกษาที่ทางคณะผู้จัดท้าโครงการได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญ
ในช่วงระดับมัธยม เพราะเป็นช่วงที่มีการพัฒนาทักษะเพิ่มพูนความรู้
ในช่วงวัยที่เหมาะสม จากการจัดโครงการครั้งที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโดย
ผู้อ้านวยการสถานศึกษาและคณาจารย์ได้เห็นถึงการมีพัฒนาการที่ดีของ
ผู้เข้าร่วมในรุ่นที่ 1 และมีความต้องให้จัดโครงการรุ่นที่ 2 ต่อไป เพื่อ
ปลูกฝังจิตส้านึกความเป็นพลเมือง ในการเข้ามามีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการจัดการเลือกตั้งจ้าลอง ที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงแปลงต่อเยาวชนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยในอนาคตที่ดี 

 ดังนั้นจึงได้จัดท้าโครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้เรียนรู้เนื้อหาสาระทางด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตยของการเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ในการเป็นพลเมืองของสังคม  และสามารถต่อยอดโดย
การน้าความรู้ไปเผยแพร่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการท้าความเข้าใจ
ให้กับคนในสังคมต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง 

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการ 
การจัดการเลือกต้ังจ้าลอง 
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3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ น้าไปเผยแพร่และขยายผลต่อ จากเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

กลุ่มเป้ำหมำย  

 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม ต้าบลบ่อยาง 
อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา จ้านวน 60 คน และคณะท้างาน 20 คน 

วิธีกำรด ำเนินงำน  

 1. ประชุมชี้แจงโครงการและกิจกรรม 

 2. ประสานงานคณะท้างานและวิทยากร 

 3. เสนอขอรับการสนับสนุนอนุมัติโครงการและงบประมาณไปยัง
สถาบันพระปกเกล้า  

 4. ด้าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

 5. สรุปโครงการและรายงานผลโครงการ  



 

85 

 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง 

2. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ต่อการเป็น
พลเมืองระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการการจัดการเลือกตั้งจ้าลอง 

3. ผู้เข้าร่วมสามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ น้าไป
เผยแพร่และขยายผลต่อ จากเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
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หนดกำรก ำ  
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-09.10 น. นายนติิธร สระศรี ประธานโครงการกลา่วรายงานวตัถปุระสงค์โครงการ 
09.10-09.30 น. ดร.อดุม  ชูลวีัน ผู้อ้านวยการโรงเรียนวรนารีเฉลมิ กลา่วเปิดโครงการ 
09.30-11.30 น. การบรรยาย “หน้ำที่ของเยำวชนกับกำรเป็นพลเมืองในระบอบ 
   ประชำธิปไตย” โดย นายเกรียงไกร คมข้า ประธานสภาเด็กและเยาวชน 
   จังหวดัสงขลาและประธานคณะกรรมการทีป่รึกษา ศอปส.ย.ระดับชาติ 
11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30-14.30 น. การบรรยาย “พลเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองผ่ำนกำรเลือกตั้งใน 
   ระบอบประชำธิปไตย”  โดยอาจารย์พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธ์ อาจารย์แขนง 
   วิชาการปกครอง คณะรฐัศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
   ปัตตาน ี
14.30-16.00 น. กิจกรรม “กระบวนกำรจัดกำรเลอืกตั้งจ ำลองระบอบประชำธิปไตยใน 
   โรงเรียน” โดย นายนติธิร สระศรี และคณะท้างานผู้ผา่นการอบรม ยอ.2  
   และยอ. 3 
16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละถอดบทเรียนจากการเข้ารว่มโครงการ 
   ร่วมกับคณะท้างานผู้ผ่านการอบรม ยอ.2 และ ยอ.3 
16.30 น. เป็นต้นไป เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ เวลา 10.15 - 10.30 น. เวลา 14.15 - 14.30 น.  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
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สรุปผลกำรด ำเนนิกำร 
จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  60 คน 
จ้านวนผู้กรอกแบบประเมินทั้งหมด  60 คน   
ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
นักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา   
ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงควำมเป็น
พลเมือง ตำมระบอบประชำธิปไตย รุ่นที่ 2 
 

ตำรำงที่ 1 ควำมคดิเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร  
 

ข้อ 
 

 
รำยกำร 

ระดับควำมคิดเห็น /ควำมพึงพอใจ  
)ร้อยละ(  

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย ควร
ปรับปรุง 

ด้ำนกำรด ำเนินกำรโครงกำร 
1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 70.00 30.00 - - - 
2 ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีจัดโครงการ 70.00 20.00 10.00 - - 
3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ 60.00 30.00 10.00 - - 

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 
1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหา

สาระในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
75.00 35.00 - - - 

2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทาง ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

62.00 32.00 6.00 - - 

3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าส่ิง ท่ีได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการน้าไปเผยแพร ่และ
ขยายผลต่อจากเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

65.00 30.00 5.00 - - 

4 ความพึงพอใจโดยภาพรวม 72.00 22.00 6.00 - - 
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จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็น /ความพึง
ๆตามรายละเอียดดังนี้ พอใจในด้านต่าง  

1. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
1.1 ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรจัดกิจกรรม  

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อรูปแบบการจัดกิจกรรม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 30  

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อรูปแบบการ
จัดกิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70. 

1.2 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำที่จัดโครงกำร  
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อระยะเวลาจัดโครงการ 

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 ระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 20 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อระยะเวลาจัด
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 70 
      1.3 ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดโครงกำร  

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าโครงการต่อสถานที่จัดโครงการมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 ระดับมาก คิดเป็นร้อย
ละ30 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 10 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อสถานที่จัด
โครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60 
2. ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

 2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้ศึกษำเรียนรู้เนื้อหำสำระในกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย   
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ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าโครงการในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 และระดับ
มาก คิดเป็นร้อยละ 35 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ในด้านผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 

2.2  เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้เรียนรู้แนวทำงในกำรเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าโครงการในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
62 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 32 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ในด้านผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 62 

2.3  เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถน ำสิ่งที่ได้รับจำกกำร 
เข้ำร่วมโครงกำร น ำไปเผยแพร่และขยำยผลต่อ จำกเยำวชนสู่กำรเป็น
พลเมืองในระบอบประชำธิปไตย  

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าโครงการในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
น้าไปเผยแพร่และขยายผลต่อ จากเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65 ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 30 และระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50 
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ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ในด้านผลสัมฤทธิ์
ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมโครงการ น้าไปเผยแพร่และขยายผลต่อจากเยาวชนสู่การเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอยูใ่นระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35 

2.4 ควำมพึงพอใจโดยภำพรวม 
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย

ละ 72 คิดเป็นร้อยละระดับมาก 22  และระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 6 
ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อความพึงพอใจ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 72 
2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 
- เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเนื้อหาสาระในการปกครอง

ระบอบ ประชาธิปไตย และความเป็นพลเมือง 
- เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
- เยาวชนจะได้สามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการน้าไป 

เผยแพร่และขยายผลต่อสู่การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
2.6 ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ  

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  
- อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการด้าเนินโครงการเป็น 2 วันหรือ

มากกว่า 
    - ให้จัดโครงการแบบนี้ทุก ๆ ปี รุ่นที่ 3  

ผู้จัดโครงกำร 
 -ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ 

    - ควรท้าเป็นโครงการต่อเนื่องและท้าในรูปแบบสัญจรตามโรงเรียน 
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โครงกำรนิติศำสตร์ส่งเสริมประชำธิปไตย 
วันจันทร์ที่  6 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้าบลแม่กา  
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  

หลักกำรและเหตุผล 

สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่เสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการทักษะ
วิชาชีพ  และปลูกฝังจิตส้านึกในด้านสิทธิหน้าที่ของพลเมืองที่ดีในสังคม 
โดยเฉพาะสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองภายใต้ประชาธิปไตย  ซึ่งเป็นระบบ
การปกครองประเทศของไทยโดยการบริหารอ้านาจรัฐจากเสียงข้างมาก
ของพลเมือง การปลูกฝั งจิตส้ านึ กและสร้างองค์ ความรู้ ในด้ าน
ประชาธิปไตยจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งส้าหรับนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษา 
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาตระหนักถึงความส้าคัญและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย น้าไปสู่การเป็นเยาวชนที่พร้อมจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เล็งเห็นความส้าคัญของการ
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
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ประชาธิปไตยและการเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ จึงจัด
โครงการนิติศาสตร์ส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วม
โครงการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสามารถน้าไปใช้
ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

            1. ส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย 

           2. เพื่อให้นิสิตผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้ง 

           3. ปลูกฝังจิตส้านึกของการเป็นพลเมืองที่ดี  

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเรจ็ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรและค่ำเป้ำหมำย 

KPI ค่ำเป้ำหมำย 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 250 

นิสิตมีความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
ประชาธิปไตยของไทยและนิสิตผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายการเลือกตั้ง 

80% 

การด้าเนินการเป็นไปตามที่ก้าหนดไว้ 
ตามแผน  

100% 

การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผน 100% 
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ลักษณะกิจกรรม/เนื้อหำที่จะด ำเนินกำร  

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งพร้อมจ้าลอง
สถานการณ์การเลือกตั้งเสมือนจริง  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  นิสิตมีความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยของไทย 

2. นิสิตผู้มีสิทธิเลือกต้ัง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้ง 

3. นิสิตมีจิตส้านึกของการเป็นพลเมืองที่ดี  
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ก ำหนดกำร 
08.30-09.00 น. ลงทะเบยีนผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 
09.01-10.40 น. การบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเลอืกตั้งในประเทศไทย” 

โดย วิทยากรจากสา้นักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ้า
จังหวัดพะเยา 

10.41-11.00 น. แบง่กลุ่มระดมความคิดเห็น  
จากเอกสารประวัติของแต่ละพรรคและคนในพรรคที่จา้ลองขึ้นมา 
โดยมผีู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 1, 3, 5  
เข้าร่วมระดมความคิดเห็น 

11.01-11.20 น. จ้าลองสถานการณ์การหาเสียงเลือกต้ัง 
11.21-11.50 น. จ้าลองสถานการณ์การเลือกต้ัง 
11.51-12.00 น. สรุปกิจกรรม / ท้าแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

สรุปผลกำรด ำเนนิกำร 
จ้านวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด  240 คน 

   จ้านวนผู้กรอกแบบประเมินทั้งหมด  274 คน   

ตอนที่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

นิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงกำรนิติศำสตร์ส่งเสริมประชำธิปไตย 
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ตำรำงที่ 1 ควำมคดิเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร  

 

ข้อ 

 

 

รำยกำร 

ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 เนื้อหาสาระ/กิจกรรมเหมาะสมเพียงใด 38.5 42.9 17.6 0.7 0.3 

2 ระยะเวลาในการบรรยาย/กิจกรรม  
มีความเหมาะสมเพียงใด 

25.5 42.3 25.2 5.2 1.8 

3 นิสิตเข้าใจและเห็นความส้าคัญ  
และประโยชน์ของการจัดโครงการ 

40.2 42.7 14.6 1.8 0.7 

4 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้/
กิจกรรมเหมาะสมเพียงใด 

35 39.8 21.9 2.2 1.1 

5 สถานท่ีจัดกิจกรรมเหมาะสมเพียงใด 64.2 26.3 8.4 0.4 0.7 

6 ได้รับความรู้และประสบการณ์จาก 
การบรรยาย/กิจกรรมเพียงใด 

38.1 42.9 16.8 1.5 0.7 

7 ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากน้อย
เพียงใด 

31.4 40.5 23.4 4 0.7 

8 สามารถน้าความรู้ใปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์เพียงใด 

49.5 39.6 9.5 0.7 0.7 
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จำกตำรำงที่ 1 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็น/ความพึง
พอใจในด้านต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. เนื้อหำสำระ/กิจกรรมเหมำะสมเพียงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อเนื้อหาสาระ/กิจกรรมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5 ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 17.6 ระดับน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.3 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อเนื้อหาสาระ/
กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.9 

2. ระยะเวลำในกำรบรรยำย/กิจกรรมมีควำมเหมำะสมเพียงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อระยะเวลาในการ
บรรยาย/กิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.5 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.3 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.2 
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.2 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ1.8 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อระยะเวลาใน
การบรรยาย/กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
42.3 

3. นิสิตเข้ำใจ เหน็ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรจัดโครงกำร 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความเข้าใจ เห็น
ความส้าคัญ และประโยชน์ของการจัดโครงการในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40.2 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.7 ระดับปานกลาง คิดเป็น
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ร้อยละ 14.6 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.8 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 0.7 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อความเข้าใจ 
เห็นความส้าคัญและประโยชน์ของการจัดโครงการอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 42.7 

4. วิทยำกรสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้/กิจกรรมเหมำะสมเพียงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความสามารถถ่ายทอด
ความรู้/กิจกรรมของวิทยากร มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 35 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.8 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อย
ละ 21.9 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.2 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
1.1 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อความสามารถถ่ายทอด
ความรู้/กิจกรรมของวิทยากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 39.8 

5. สถำนที่จัดกิจกรรมเหมำะสมเพียงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อสถานที่จัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.2 ระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 26.3 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 0.4 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อสถานที่จัด
กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.2 
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6. ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบรรยำย/กิจกรรมเพียงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการบรรยาย/กิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
38.1 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 42.9 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
16.8 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.5 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อการได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการบรรยาย/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 42.9 

7. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมำกน้อยเพียงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากการบรรยาย/กิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
31.4 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40.5 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
23.4 ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 4 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อการได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากการบรรยาย/กิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิด
เป็นร้อยละ 40.5 

8. สำมำรถน ำควำมรู้ใปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เพยีงใด 

ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อระยะเวลาในการ
บรรยาย/กิจกรรมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 39.6 ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 9.5 
ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.7 ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 
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ดังนั้นความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ต่อระยะเวลาใน
การบรรยาย/กิจกรรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 49.5 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร 

     1. นิสิตไดเ้ข้าใจระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย 

     2. นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งและได้เข้า
ร่วมการจ้าลองการเลือกตั้ง 

     3. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีจิตส้านึกพลเมืองดี และกล้าคิดกล้า
แสดงออก 

ข้อคิดเหน็/ ข้อเสนอแนะ 

ผู้จัดโครงกำร ควรเตรียมความพร้อมในแต่ละกิจกรรมให้มากกว่านี้  
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โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) 
 

 

  

 

  

1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 สิงหาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
2. ภาคกลาง วันที่ 21 สิงหาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ภาคใต้ วันที่ 28 สิงหาคม 2561  
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  
4. ภาคเหนือ วันที่ 15 กันยายน 2561  
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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หลักกำรและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ ระดับ
ท้องที่ และระดับท้องถิ่นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม
ให้กับกลุ่มเยาวชนที่เพิ่งเริ่มมีสิทธิเลือกตั้งให้รับรู้สิทธิหน้าที่ของตนใน
ฐานะพลเมืองของประเทศ เกิดความเข้าใจในกติกาการเลือกตั้ง และ 
มีดุลพินิจในการเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง จึงเป็นสิ่งส้าคัญในการพัฒนา
ประชาธิปไตยไทยให้เจริญงอกงามได้ในอนาคต ประกอบกับสถาบัน
พระปกเกล้ามีเครือข่ายเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคต ซึ่งเป็นก้าลังส้าคัญและเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร และความรู้ไปยังเพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาและชุมชน ดังนั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต
และเยาวชนอื่น ๆ ในสถานศึกษาที่เครือข่ายเยาวชนก้าลังศึกษาอยู่  
ได้เรียนรู้เข้าใจกติกาการเลือกตั้ง ได้พัฒนาทักษะและเจตคติเกี่ยวกับการ
ออกไปใช้สิทธิหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพมีเหตุผลในการเลือก และให้
ความส้าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกต้ังจนให้ได้มาซึ่งผู้แทนที่ดีมีศักยภาพ  

ในการนี้  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น ส้านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง จึงก้าหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter) ขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดและการ 
ลงมือปฏิบัติจริงของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาความรู้ในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” 
ให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา  

2. เพื่อให้เยาวชนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของตนต่อการเลือกตั้ง 
และมีดุลยพินิจในการเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพ 
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กลุ่มเป้ำหมำย 
 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-ปีที่ 
4 อายุระหว่าง 18-23 ปี จ้านวน 100 คน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิดความเข้าใจในหน้าที่และสิทธิของตน

ในฐานะพลเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

2. เยาวชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เกิดความเข้าใจในกติกาการเลือกตั้ง และ
มีดุลยพินิจในการเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพ 
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ก ำหนดกำรและเนื้อหำกำรอบรม (1 วัน) 

เวลำ หัวข้อ วัตถุประสงค์รำยวิชำ 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน กิจกรรมเตรียมความ

พร้อม และประเมินผลก่อนการ
อบรม 

1.ลงทะเบียน 
2.เตรียมความพร้อม 
3.ประเมินผลก่อนการอบรม 

09.00-12.00 น. บรรยาย เรื่อง หน้าท่ีและสิทธิของ
พลเมืองไทย การได้มาซึ่งผู้แทน
ของปวงชนชาวไทย (ส.ส./ส.ว.) 
และกระบวนการเลือก ต้ังตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 

1.เข้าใจหน้าท่ีและสิทธิของตนในฐานะพลเมืองไทย 
รวมถึงประโยชน์ของการไปเลือกต้ัง และโทษของการ
ไม่ไปเลือกตั้ง 
2.เข้าใจหน้าท่ีส้าคัญประการหนึ่งของพลเมือง คือ การ
ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
3.วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนของปวงชนชาวไทย(ส.ส./ส.ว.) 
ตามรัฐธรรมนูญ 
4.กระบวนการเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย/
กติกาเกี่ยวกับการเลือกต้ัง 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-15.00 น. บรรยาย เรื่อง การเป็นผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังท่ีมีคุณภาพ 
 

1.เข้าใจคุณลักษณะของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง (Voter) ท่ีมี
เหตุมีผล 
2.เข้าใจถึงผู้แทนท่ีมีคุณภาพ ได้แก่ ความส้าคัญของ
การมีผู้แทน การได้มาซึ่งผู้แทนปวงชนชาวไทย และ
ลักษณะของผู้แทนท่ีมีคุณภาพและเป็นผู้แทนของ
ประชาชนอย่างแท้จริง เช่น การเข้าร่วมการประชุม 
การแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจเพื่อประชาชน 
เป็นต้น 
3.เข้าใจการเลือกผู้แทนท่ีมีคุณภาพ เช่น การท้าหน้าท่ี
ในฐานะผู้แทน ประวัติและผลงานของผู้สมัคร รวมถึง
ความเข้าใจนโยบายพรรค  

15.00-16.30 น. กระบวนการระดมความคิดเห็น 
“เราจะเป็นผู้เลือกต้ังท่ีมีคุณภาพ” 

1.ระดมความคิดเห็น 
- มองภาพการเลือกตั้งในอดีต(ระดับประเทศและระดับ
จังหวัด) 
- สะท้อนภาพการเลือกต้ังในอนาคต (จะเกิดอะไรขึ้น
หลังการเลือกท่ีจะมีขึ้น) 
- ขอแนวทางที่จะท้าให้การเลือกต้ังในอนาคตมีคุณภาพ 
2.จัดท้าแผนงานและกิจกรรมการเดินทางให้ถึงฝั่งฝัน 
3.ร่วมก้าหนดพันธสัญญาและสร้างสัญลักษณ์ร่วมเพื่อ
พัฒนาการเลือกต้ังให้มีคุณภาพ 

16.30-17.00 น. สรุ ป เนื้ อ ห า  แ ละป ระ เมิ น ผล 
หลังการอบรม 

1.ทบทวนความเข้าใจ 
2.ประเมินผลหลังการอบรม 
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ภำคผนวก 

 

 รำยงำนประเมินผลโครงกำร
ผู้น ำเยำวชนแหง่อนำคต  

รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 
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รำยงำนประเมินผลโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 4 
วันที่ 21-28 มกรำคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จ้านวนรวมทั้งสิ้น 67 
คน เป็นนิสิตนักศึกษาหญิง จ้านวน 28 คน และเป็นนิสิตนักศึกษาชาย จ้านวน 
39 คน จาก 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 14. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 16. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 17. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 18. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 19. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 20. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 21. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 22. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 23. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11. มหาวิทยาลัยรังสิต 24. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 25. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

13. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  
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ควำมพึงพอใจในภำพรวมของโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที ่4 
 

 

รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ             
ควำมพอใจ 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมท่ีพึง
พอใจในระดับมำก

ขึ้นไป 

 

คิดเป็นร้อยละ 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงกำร 

1. เนื้อหาสาระของโครงการ มี
ประโยชน์และครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

4.58 มำกที่สุด 66 98.5 

2. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 4.43 มำกที่สุด 66 98.5 

3.  เนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการ
ฝึกอบรม สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
และเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต 

4.61 มำกที่สุด 67 100 

ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาใน
การจัดฝึกอบรม 

4.16 มำก 55 82.1 

5. ความเหมาะสมของที่พัก 3.38 ปำนกลำง 31 46.2 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 มีความเห็นว่า
เนื้อหาสาระของโครงการ มีประโยชน์และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ในระดับ
มากถึงมากที่สุด และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 98.5 
ให้ความเห็นว่าโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี
ความเห็นว่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตได้ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  
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 ด้านการบริหารโครงการในส่วนของความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดฝึกอบรมจ้านวน 8 คืน 8 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.1 มีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ในส่วนของที่พัก 
คือโรงแรมโกลเด้นฮอส ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.2 เห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
*** หมำยเลขในวงเล็บ หมำยถึง จ ำนวนผู้ให้ควำมเห็น 

ด้ำนเนื้อหำสำระของโครงกำร 

1. อยากให้เพิ่มชั่วโมงในการพัฒนาทักษะ บุคลิกของผู้น้า 
2. เนื้อหาสาระเหมาะสม 
3. เนื้อหาท่ีได้รับเป็นประโยชน์ 
4. เวลาในการท้าโครงการเชิงปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
5. อยากให้ทางสถาบันฯ มีกิจกรรมดูงาน พาไปนอกสถานท่ีมากขึ้นเพราะจะได้เปล่ียน
บรรยากาศ นั่งฟังวิชาการอย่างเดียวน่าเบื่อ (6) 
6. กิจกรรมควรมีสันทนาการท่ีมีรุ่นพี่มาร่วมกิจกรรมด้วย 
7. น่าจะมีทีมออแกไนซ์สันทนาการให้นักศึกษาได้ผ่อนคลายอย่างจริงจังและสม่้าเสมอ 
8. ควรมีการละลายพฤติกรรมวันแรกก่อนการเข้าอบรม 
9. ควรน้าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการอบรมมากขึ้น (2) 
10. อาจจะมีการออกไปศึกษาสอบถามปัญหาชาวบ้านย่านนั้น ๆ เพื่อมาท้าโครงการ
ตัวอย่าง และมีการให้นักศึกษา ได้ลงมือท้าจริงในค่ายตลอดระยะเวลา 8 วัน เน้นปฏิบัติ
จริงมากกว่าเดิม (2) 
11. ไม่ให้มีการนั่งฟังบรรยายจนน่าเบ่ือจนนักศึกษารู้สึกว่าเป็นแบบเดิม ๆ ไม่ต่างกันซักวัน 
12. การฟังบรรยายและกิจกรรมมากเกินไป เนื้อหาวิชาการแน่นมาก ไม่ควรอัดวิชาการวัน
เดียวมากเกินไป ไม่มีเวลาพัก (5) 
13. อยากให้แบ่งเป็น เรียนแล้วท้ากิจกรรม (ที่ส่ือถึงความเป็นพลเมือง) สลับกันไป เพราะ
เรียนติด ๆ กันง่วง (1) 
14. อยากให้แบ่งเนื้อหากับสันทนาการเท่า ๆ กัน 
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15. เนื้อหาสาระการฝึกอบรมบางส่วนมีความเฉพาะหรือลงลึกมากจนเกินไปท้าให้
ผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนท่ีไม่ได้ศึกษามาเข้าถึงได้ยาก แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความ
น่าสนใจ สามารถถ่ายทอดให้น้าไปใช้ในชีวิต ประจ้าวันหรือในสาขาวิชา เพ่ือท่ีจะได้น้าไป
ต่อยอดต่อไปจะเป็นผลดียิ่งขึ้น 
16. ความรู้ดีมาก วิทยากรแต่ละท่านดีมาก ความรู้แน่นดี 
17. อยากให้กิจกรรมโครงงานมีเวลาในการระดมความคิดและเตรียมงานมากกว่านี้ (2) 
18. อยากให้มีเนื้อหาท่ีหลากหลายและจัดเป็นโปรแกรมท่ียาวนาน 
19. ลดจ้านวนวิชาที่คล้ายคลึงกันและเน้นการท้ากระบวนการกลุ่ม 

ด้ำนวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงกำร 

1. ได้รับความรู้และได้ฝึกความกล้าเพ่ิมมากขึ้น 
2. ความรู้สามารถน้าไปปรับใช้ได้ ได้รับความรู้ท่ีมหาวิทยาลัยไม่มี 
3. ส้าหรับโครงการนี้ ได้รับความรู้และความสนุกสนาน ได้รู้จักเพื่อน ๆ เพิ่มมากขึ้น 
4. เป็นโครงการที่ดี สามารถสร้างภาวะความเป็นผู้น้าและสร้างพลเมืองท่ีดี 
5. จากการเข้าอบรมท้าให้กระบวนการแนวคิดเปล่ียนไปในทางท่ีดีและมีสาระมากขึ้น 

ดำ้นควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 

1. เวลาในการอบรมในแต่ละวันมากไป 
2. เวลาพักผ่อนค่อนข้างดี 
3. เวลาพักน้อยมาก เวลาเลท เหลือเวลาส่วนตัว กินข้าว นิดเดียว 
4. อยากให้ย่นระยะเวลากินข้าวเย็นเป็นประมาณ 17 น. เพราะนักศึกษาบ่นหิวเยอะมาก 
5. อยากให้จัดนานกว่านี้ (5) (20 วัน, 1 เดือน) 
6. ถ้ามีเวลามากกว่านี้จะดีมากเพราะค่ายสนุกท้าให้มีเพ่ือนต่างมหาวิทยาลัย 
7. ระยะเวลาในแต่ละช่วงของกิจกรรม จ้านวนชั่วโมงในการเรียนเหมาะสม 
8. เวลาในการท้ากิจกรรมดึกเกินไป กลับไปกว่าจะได้นอนดึกมาก ต้องตื่นเช้าอีก (2) 
9. อยากให้ลดระยะเวลาของการอบรมไม่ให้เกิน 20.00 น. 
10. อยากให้ปรับเปลี่ยนเร่ืองเวลา เวลาบีบทุกอย่าง อยากให้มีเวลาว่างมากกว่านี้ 
11. หลักสูตร 8 วัน โอเค 
12. เวลากระชับเกิน ควรแบ่งเวลาให้เหมาะสม ควรให้เวลาว่างและบริหารเวลาส้าคัญสุด
13. ระยะเวลาจัดค่ายเหมาะสมหรือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละมหาวิทยาลัย 
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14. เวลาในการท้ากิจกรรมสัมพันธ์ ค่อนข้างน้อยในช่วงแรก 
15. อยากให้เวลากับโครงการเชิงปฏิบัติเพิ่ม เพราะท่ีให้ระดมสมองช่วงวันแรก ๆ แต่เว้น
ห่างมาหลายวันท้าให้ไม่เกิดการคิดโครงการอย่างต่อเนื่อง 
16.  ลดวันพักลงอีก 1 วัน 
17. ขอเสนอว่า ควรจะให้เวลาท้าภารกิจหรือพักผ่อนในช่วงค่้าก่อนอาหารเย็น เพื่อให้ได้
พักอิริยาบถ 

ด้ำนควำมเหมำะสมของที่พัก (โรงแรมโกลเดน้ฮอส) 

1. อยากให้เปลี่ยนโรงแรมใหม่ จัดหาโรงแรมท่ีดีกว่านี้ (5) 
2. โรงแรมท่ีพักไม่ค่อยดีเท่าไร ไม่สะดวก (3) แต่ก็สะดวกในการเดินทาง 
มาท่ีพิพิธภัณฑ์ 
3. โรงแรม ชั้น 5 ไม่มีที่ฉีดในห้องน้้า (2) 
4. ท่ีพักอาหารอร่อยแต่ควรปรับปรุงสภาพและพัฒนาให้ทันสมัยกว่านี้แต่ก็ได้รับความ
สะดวกสบายจากโรงแรมเป็นอย่างดี 
5. อาหารเช้าท่ีโรงแรมควรมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง 
6. โรงแรมน่ากลัว (4)  
7. โรงแรมไฟไม่สว่าง เวลาท้างานหรือประชุมท้าให้เสียสายตา (3) 
8. ห้องน้้าน้้าไม่ไหล (2) ฝักบัวใช้ไม่ค่อยได้ แอร์เสียงดัง 
9. ท่ีพักหลับสบาย 

ด้ำนอื่น ๆ  

1. สนับสนุนให้จัดโครงการอบรมแบบนี้ไปเรื่อย ๆ เป็นโครงการท่ีดี 
อยากให้ผู้ใหญ่สนับสนุนโครงการนี้ต่อไป (10) 
2. ตอนรับสมัครอยากให้ลงรายละเอียดไปเลยว่าเหมาะสมกับนักศึกษาคณะไหน 
3. ขอบคุณส้าหรับอาหารและการอ้านวยความสะดวก 
4. ภาพรวมดีมาก รัก ยังไม่อยากกลับเลย ดีมาก ๆ  
5. กิจกรรมโดยท่ัวไปดี 
6. มีความปลาบปลื้มและตื่นเต้นก่อนที่จะได้เข้ามาอบรมกับสถาบันพระปกเกล้า เมื่อเข้า
มาแลว้ก็มีความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้ามีความผูกพันในค่ายนี้ 
7. ถ้ามีค่ายอีกขอให้ กว. เก่า ๆ มาเป็น Staff อยากมาช่วยพี่อยากมาท้าค่ายด้วย 
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8. พี่ ๆ ดูแลดีมาก ใจดี ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคน (6) 
9. ควรเพิ่มจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย 
10. วิทยากรทุกท่านดีมาก มีความรู้ แต่อาจจะถ่ายทอดได้ยากจนท้าให้นักศึกษาดูไม่
น่าสนใจ 
11. เป็นโครงการท่ีประทับใจและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
12. อยากให้มีโครงการรวมรุ่น ยอ. จัดท้ากิจกรรมร่วมกัน (4) 
13. อยากให้ตรวจตารางของมหาวิทยาลัยว่าใกล้สอบหรือไม่ ถ้าจัดแบบนี้ได้จะเยี่ยมมาก 
14. อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีมาก (2) 
15. ขอบคุณส้าหรับโอกาสดี ๆ ครับ 
16. กินข้าวแล้วขึ้นมาเล่นกิจกรรม เกิดอาการจุก 
17. อยากให้มีการเปิดโอกาสแก่มหาวิทยาลัยภายนอกแบบนี้ไปเรื่อย ๆ  
18. กิจกรรมทุกกิจกรรม สนุกมาก (2) 
19. การจัดการดีมากครับ บุคลากรทุกคนมีประสบการณ์ มืออาชีพ  
20. อยากให้มีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม ยอ. 4 อีกครั้งภายในเร็ว ๆ นี้ 
21. ขอบคุณโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตท่ีให้โอกาส ได้รับความรู้ท่ีส้าคัญและหาฟัง
ได้ยากมาก 
22. อาจารย์ท่ีให้ความรู้มีความเหมาะสม เปิดกว้างโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนทุกคน 
23. อยากให้ทางสถาบันพระปกเกล้าให้โควต้าแต่ละมหาวิทยาลัยมากกว่าเดิม (2) 
24. อยากให้มีการสร้างเครือข่ายแต่ละภาค 
25. คงคิดถึงค่ายนี้มาก ๆ ปีหน้าจะมาเย่ียมนะคะ 
26. ควรท้าลายความเป็นมหาวิทยาลัย 
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รำยงำนประเมินผลโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 5 
วันที่ 25 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 2561  
ณ พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จ้านวนรวมทั้งสิ้น 54 
คน เป็นนิสิตนักศึกษาหญิง จ้านวน 26 คน และเป็นนิสิตนักศึกษาชาย จ้านวน 
28 คน จาก 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 

4.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

8. มหาวิทยาลัยรังสิต 

9. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

10. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

11. มหาวิทยาลัยพายัพ 

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

13. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

14. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

15. มหาวิทยาลัยพะเยา 

16. มหาวิทยาลัยบูรพา 

17. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

18. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

20. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ควำมพึงพอใจในภำพรวมของโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที ่5 
 

 

รำยกำรประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ             
ควำมพอใจ 

จ ำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถำมท่ี
พึงพอใจในระดับ

มำกขึ้นไป 

 

คิดเป็นร้อยละ 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงกำร 

1. เนื้อหาสาระของโครงการ มี
ประโยชน์และครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

4.70 มำกที่สุด 52 96.3 

2. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 4.66 มำกที่สุด 53 98.2 

3.  เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
และเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต 

4.68 มำกที่สุด 53 98.2 

ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดฝึกอบรม 

4.22 มำกที่สุด 48 88.9 

5. ความเหมาะสมของที่พัก 4.55 มำกที่สุด 49 90.8 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 96.3 มีความเห็นว่า
เนื้อหาสาระของโครงการ มีประโยชน์และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ในระดับ
มากถึงมากที่สุด และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 
ให้ความเห็นว่าโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในส่วนของเนื้อหาสาระที่ได้รับ
จากการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 98.2 มี
ความเห็นว่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิตได้ใน
ระดับมากถึงมากที่สุด  
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 ด้านการบริหารโครงการในส่วนของความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดฝึกอบรมจ้านวน 8 คืน 8 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 48 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.9 มีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ในส่วนของที่พัก 
คือโรงแรมสวาน่า บางกอก โฮเทล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 90.8 เห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

*** หมำยเลขในวงเล็บ หมำยถึง จ ำนวนผู้ให้ควำมเห็น 

ด้ำนเนื้อหำสำระของโครงกำร 

1. การเรียนติดต่อกัน 7-8 วัน มีการอัดแน่นวิชาการมากเกินไป  
   ท้าให้ผู้เข้าร่วมโครงการบางคนเบื่อ รู้สึกล้ามาก (2) 
2. เนื้อหาบางเร่ืองหากไม่ใช่คนท่ีเรียนสายสังคม จะฟังไม่รู้เรื่อง 
3. เนื้อหาวิชาการดีมาก 

ด้ำนวัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงกำร 

1. อยากให้มีโครงการนี้ต่อไป เพ่ือสังคมไทยในอนาคต (6) 
2. เป็นโครงการที่ดีมาก (3) เราสามารถน้าแนวคิดที่ได้จากค่ายนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
3. โครงการนี้เป็นโครงการท่ีท้ังได้เจอเพื่อน พ่ี ๆ ทุกคน ได้ท้าอะไรร่วมกัน ได้อยู่ด้วยกัน
ตลอดระยะเวลา 8 วันนี้ ท้ังได้ความรู้และมีความสุขมาก (4) 
4. ตัวนิสิต ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างชัดเจน ขอให้มีการจัดโครงการ
ต่อไป เพ่ือเยาวชนรุ่นต่อไป 
5. ผมชอบโครงการนี้มาก ๆ เป็นโครงการที่ดี เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีให้กับผู้น้า
เยาวชน 
6. จะน้าความรู้ท่ีได้ ไปปรับใช้กับสาขาท่ีเรียนอยู่ 
7. ภาพรวมประทับในมาก ๆ 
8. กิจกรรมสอนอะไรหลาย ๆ อย่าง และได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
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9. เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างมาก ได้ความรู้ ทักษะ กระบวนการคิดที่ดี สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ขอขอบคุณส้าหรับโครงการดี ๆ แบบนี้ รักทุกคน 
10. ขอชื่นชมโครงการดี ๆ แบบนี้ ส่วนตัวเป็นคนที่ไม่ได้สนใจทางด้านนี้มากเท่าไร 
โครงการนี้ช่วยกระตุกความคิด ปลุกจิตส้านึก ปลูกฝังความถูกต้องได้ดีมาก 

ด้ำนควำมเหมำะสมของระยะเวลำ 

1. อยากจะขอให้เพิ่มช่วงเวลาในการท้าโครงงานในเวลากลางวันมากขึ้น เพราะต้องการไป
ถ่ายท้าฉากต่าง ๆ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้วิดีโอ มีคุณภาพมากขึ้น (2) 
2. อยากให้มีเวลาว่างมากกว่านี้ (2) เพราะเวลาการท้าโครงการบางฉากจ้าเป็นต้องถ่ายท้า
โดยมีแสงอาทิตย์ หรือวิวทิวทัศน์ท่ีใช้ประกอบ หากกังวลว่าเด็กจะไม่ท้าก็ให้พี่เลี้ยงตามไป
ดูแลกลุ่มละ 1 คน และการท้ากิจกรรมกับรุ่นพี่ควร ให้รุ่นพี่ใช้เวลาว่างช่วงเช้าและช่วง
กลางวัน หากมาช่วงเย็น จะท้าให้มีเวลาไม่พอในการวางแผนเป็นเจ้าภาพ กว.  
3. อยากให้เพิ่มเวลา เป็น 2 สัปดาห์ เพื่อจะได้อะไรเยอะขึ้น ค่ายนี้ได้ความรู้ สนุกและ
ความผูกพัน 
4. อยากให้โครงการเพ่ิมเวลาของกิจกรรม เป็น 10 วัน เพื่อให้ความสัมพันธ์ของทุกคน
แน่นแฟ้นขึ้น (2) 
5. เวลาในการจัดอบรมมากเกินไป ตารางอัดแน่นท้าให้นอนไม่เพียงพอ (7) ง่วงในขณะ
เรียนและเกิดความเครียด มีเวลาในการท้าโครงงานน้อย 
6. ระยะเวลาและการท้างานยังไม่สอดคล้องกันเล็กน้อย เนื่องจากรายละเอียดการท้างาน
และชิ้นงานมีมากว่าเวลา ท้าให้การท้างานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ท้าให้ผลงานท่ีออกมาอาจ
ไม่มีประสิทธิภาพมากนัก 
7. อยากให้มีเวลาในการท้าโครงงานและพักผ่อนมากขึ้น (3) 
8. กิจกรรมบางอย่างใช้เวลามากเกินไป ท้าให้ไม่น่าสนใจ 
9. ควรปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับระยะเวลาท่ีมี 
10. อยากลดเวลากิจกรรมลง แต่กิจกรรมทุกกิจกรรมจัดเหมือนเดิม 
11.เมื่อมีงานท่ีต้องแบ่งกลุ่มหลายกลุ่มท้าให้จัดสรรเวลาล้าบาก เวลาในการท้ากิจกรรมไม่
ควรเลิกดึก 

ด้ำนควำมเหมำะสมของที่พัก (โรงแรมสวำน่ำ บำงกอก โฮเท็ล) 

1. ท่ีพักมีความเหมาะสม 
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ด้ำนอื่น ๆ  

1. อยากให้มีอาจารย์มาน้าเสนอหลาย ๆ รูปแบบ เพ่ือเพิ่มความรู้และศักยภาพมากย่ิงขึ้น 
2. อาหารควรปรับตามช่วงจะดีมาก ทุกอย่างดีหมด ขอบคุณท่ีท้าให้เกิดโครงการดี ๆ  
3. อาหารเช้า อยากให้เป็นอาหารท่ีไม่เผ็ดและไม่เป็นอาหารท่ีกินแล้วไม่อยู่ท้อง เช่น 
ข้าวต้ม อาจเป็นอาหารจ้าพวกข้าวผัดก็ได้ 
4. ในฐานะเป็นมุสลิม อยากให้มีสถานท่ีละหมาดด้วย เพื่อท่ีจะได้ง่ายต่อนักศึกษามุสลิมรุ่น
ต่อ ๆ ไป 
5. ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ท้าโครงงานกลุ่มเพ่ือให้มีความพร้อมควรบอกล่วงหน้า (2) 
6. อยากให้เพิ่มเครือข่ายมากขึ้น (2) กระจายข่าวสารการท้างานของนักศึกษาก่อนถึงค่าย 
7. ไม่มีอะไรจะเสนอแนะ เพราะดีมาก ๆ แล้ว อยากจะขอบคุณพี่ ๆ ท่ีดูแลเป็นอย่างดี 
อยากเจอพี่ ๆ ยอ. 1-4 คงคิดถึง เพ่ือนๆ พี่ๆ ทุกคนในค่ายแน่เลย 
8. อยากให้จัดโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รวมรุ่น (2) 

 

 

 


