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สำรจำกผู้บริหำร 

สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นความส้าคัญของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
จิตส้านึกสาธารณะและการเมืองภาคพลเมือง สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอย่าง 
เสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและ
สร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความ
กระตือรือร้นและมีส่วนร่วมกับสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

ฝ่ายบริหาร สถาบันพระปกเกล้า จึงให้การสนับสนุนส้านักส่งเสริมการเมือง 
ภาคพลเมืองอยา่งเต็มที่ ในการด้าเนินโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตซึ่งเป็นโครงการที่
สถาบันพระปกเกล้ามุ่งหวังว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ในการ
ขับเคลื่อนจิตส้านึกความเป็นพลเมือง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์
ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง ประสบความส้าเร็จและบรรลุตาม
เป้าประสงค์  

 

 

 

  (นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) 

                      รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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ค ำน ำ 

ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นว่าเยาวชนใน
ระดับอุดมศึกษามีพลังและศักยภาพในการแสดงออกทางความคิด และตระหนักว่า  
การปลูกฝังจิตส้านึก วิถีชีวิตและพฤติกรรมประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็น
สื่อกลางที่ส้าคัญในการเผยแพร่ความรู้ไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาและ
ชุมชน เป็นสิ่งที่ต้องท้าอย่างเร่งด่วน ดังนั้นส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบัน
พระปกเกล้า จึงก้าหนดให้มีโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตและจัดให้มีกิจกรรม
โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ในหลักสูตรผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและสามารถต่อยอดโครงการสู่การปฏิบัติในอนาคต 
และก้าหนดให้มีโครงการขยายความรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ขึ้น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เยาวชนเครือข่าย ที่มีความตั้งใจด้าเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่หรือ
ชุมชนของตน ได้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ผู้น้าและภาวะผู้น้า จิตส้านึกสาธารณะและการเมืองภาคพลเมือง  
ในวงกว้างและเป็นการสะท้อนการเรียนรู้และศักยภาพของเยาวชนผู้ผ่านการฝึกอบรม 
อีกทั้งสามารถน้าผลการจัดโครงการขยายผลของเยาวชนเครือข่ายมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตต่อไป 

 

 

 

  (นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์) 

                 ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง 
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                                            โครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมากว่า 80 ปี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้พยายามส่งเสริม 
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนในประเทศ
โดยเฉพาะเยาวชน มีวิถีวัฒนธรรมประชาธิปไตยอันเป็นพื้นฐานที่จะน้าไปสู่ 
การสร้างประเทศให้มีความมั่นคงและแข็งแรง ดังนั้นการสนับสนุน ส่งเสริมและ
ปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้แก่เยาวชน ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่ง 
ที่จะต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพราะเยาวชนเป็นผู้ที่มีพลัง 
สามารถน้าไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่สั งคมและประเทศชาติ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงศักยภาพอันทรงพลังของเยาวชน 
ในระดับอุดมศึกษาและตระหนักว่าการปลูกฝังจิตส้านึก วิถีชีวิตและพฤติกรรม
ประชาธิปไตยให้แก่นิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ก้าลังเรียนรู้ที่จะแสวงหา 
สิ่งใหม่และต้องการแสดงออกถึงพลังทางความคิดของตน  เป็นสิ่งที่ต้องเร่ง
ด้าเนินการ ด้วยเหตุที่นิสิตนักศึกษาจะเป็นสื่อกลางที่ส้าคัญในการเผยแพร่
ความรู้เรื่องประชาธิปไตยไปยังครอบครัว เพื่อนร่วมสถาบันการศึกษาและชุมชน  
จึงจัดให้มีโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดและ
การลงมือปฏิบัติจริงของนิสิตนักศึกษา และมีเป้าหมายเพื่อเปิดพื้นที่กลางให้แก่
นิสิตนักศึกษาได้มีบรรยากาศแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อน้าไปสู่ 
การลงมือปฏิบัติ (learning by doing) ให้มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึก
ความเป็นพลเมือง เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีเหตุผล 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์   

1. เพื่อเปิดพื้นที่กลางในการจุดประกายความคิดให้กับนิสิตนักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

2. เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษา ให้มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึก 
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นแก่นิสิตนักศึกษาในการเป็นผู้น้า โดย
มุ่งเน้นทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ และพัฒนาไปสู่การลงมือปฏิบัติได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม 

4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตส้านึก
ความเป็นพลเมืองในพื้นที่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมต่อไป 

 

3. ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. นิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและก้าลังศึกษาชั้นปีที่ 2-3  

2. มีความสนใจในเรื่องของชุมชน สังคม การเมือง การปกครองและ
ประชาธิปไตย 

3. สามารถเข้าร่วมในทุกกิจกรรมของโครงการได้ ทั้งการฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในระยะยาว โดยสามารถเข้า
ร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร 

4. มีความประพฤติดี 
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4. วิธีกำรและกระบวนกำรเรียนรู้ในหลักสูตร 

การ เ รี ยนรู้ ใ นหลั กสู ต ร  ใช้ ก ระบวนการอบรมแบบมี ส่ วนร่ ว ม
(Participatory Training Technique) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นิสิต 
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฏี
เกี่ยวกับผู้น้าและภาวะการเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมือง ด้วยเทคนิค
การบรรยาย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดท้าแผนปฏิบัติการ  
การน้าเสนอผลงาน และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นอกจากนี้  นิสิตนักศึกษายังจะ
ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมการศึกษาดูงานจากสถานที่จริงและศึกษาสภาพความ
เป็นจริงของปัญหา โดยใช้การเรียนรู้แบบ Problem-Based ในระหว่างนั้นจะมี
การประชุมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพื่อ
น้าไปสู่การเสนอแนวทางแก้ไข โดยจะเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา คิดริเริ่ม ที่จะ
พัฒนากิจกรรมหรือโครงการของตนเองและหรือโครงการของรุ่น ซึ่งจะต้อง
พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ขอบเขตเนื้อหำกำรฝึกอบรม มีหัวข้อหลักดังนี้ 
1. ภาพรวมโครงการฯ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/กติกาการอยู่ร่วมกัน 2 ชั่วโมง 

2. ความคาดหวังและความกลัว     1 ชั่วโมง 

3. โลกในศตวรรษท่ี 21: ความจริงที่ผู้น้าต้องรู้   3 ชั่วโมง 

4. ผู้น้าและภาวะผู้น้า      6  ชั่วโมง 

5. ผู้น้ากับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   3  ชั่วโมง 

6. ผู้น้ากับความสามารถในการสื่อสาร    3  ชั่วโมง 

และนวัตกรรมในการสื่อสาร  

 7. ผู้น้ารู้เท่าทันโลกไอทีและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  2 ชั่วโมง  

 8. ผู้น้าก้าวทันนวัตกรรมโลกสมัยใหม่ (Digital Innovation)  3 ชั่วโมง  

9. ผู้น้ากับกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด    3 ชั่วโมง 

10. ค่านิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย    3  ชั่วโมง 

11. ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม  3  ชั่วโมง 

12. การสร้างส้านึกพลเมืองและการเมืองภาคพลเมือง  2  ชั่วโมง  
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13. การวางแผน การจัดท้าโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ   6 ชั่วโมง 

      และการน้าเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ 

14. การบรรยายพิเศษ      4  ชั่วโมง 

15. การศึกษาดูงานนอกสถานที่อบรม            14 ชั่วโมง 

16. การระดมสมอง              12 ชั่วโมง 

17. ผู้น้าเยาวชนสัมพันธ์      4 ชั่วโมง 

18. การเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (เส้นทางสู่ความเป็นผู้น้ายุคใหม่) 3 ชั่วโมง 

       รวม         77  ชั่วโมง 

6. ระยะเวลำในกำรศึกษำ  
การเรียนการสอนในโครงการใช้เวลา 8 วัน (77 ชั่วโมง) ระหว่างเวลา 

08.30-21.00 น. ณ ห้องฝึกอบรมของสถาบันพระปกเกล้าและสถานที่ที่
โครงการฯ ก้าหนดกรณีมีการศึกษาดูงานและกิจกรรมการเรียนรู้พิเศษนอก
สถานที่ 

7. เงื่อนไขกำรจบกำรศึกษำ 

ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเข้าร่วมการอบรมไม่ต่้ากว่าร้อยละ 85 ของ
ระยะเวลาการอบรม โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบัน
พระปกเกล้า 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  1. เยาวชนมีพื้นที่กลางในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

2. เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. เยาวชนเกิดทักษะที่จ้าเป็นในการเป็นผู้น้า กระบวนการคิดรูปแบบ
ต่างๆ  

4. เกิดเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตส้านึกความ
เป็นพลเมืองในพื้นที่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคม 
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รำยงำนประเมินผลโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 3 
วันที่ 4-11 มิถุนำยน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 จ้านวนรวมทั้งสิ้น 60 
คน เป็นนิสิตนักศึกษาหญิง จ้านวน 22 คน และเป็นนิสิตนักศึกษาชาย จ้านวน 
38 คน จาก 28 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แก่ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน ี 16. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้าไพพรรณี 18. มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 19. มหาวิทยาลัยนเรศวร 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 20. มหาวิทยาลัยบูรพา 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 21. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์

    ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 23. มหาวิทยาลัยทักษิณ 

10. มหาวิทยาลยัพายัพ 24. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

11. มหาวิทยาลัยรังสิต 25. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



11 
 

12. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 26. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

13. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 27. มหาวิทยาลัยศิลปากร 

14. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 28. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต 

 

รำยกำรประเมิน 
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คิด
เป

็นร้
อย

ละ
 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของโครงกำร 

1. เนื้อหาสาระของโครงการ มีประโยชน์และ
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ 

4.69 มำก
ที่สุด 

59 100 

2. โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 4.67 มำก
ที่สุด 

57 96.6 

3.  เนื้อหาสาระท่ีได้รับจากการฝึกอบรม สามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต 

4.71 มำก
ที่สุด 

58 98.3 

ด้ำนกำรบริหำรโครงกำร 

4. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม 4.50 มำก
ที่สุด 

55 93.2 

5. ความเหมาะสมของท่ีพัก 4.13 มำก 44 74.6 
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โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ กล่าวคือ 

1. เพื่อเปิดพื้นที่กลางในการจุดประกายความคิดให้กับนิสิต นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  

2. เพื่อพัฒนานิสิต นักศึกษา ให้มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นแก่นิสิต นักศึกษาในการเป็นผู้น้า โดย
มุ่งเน้นทักษะการคิดรูปแบบต่างๆ และพัฒนาไปสู่การลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

4. เพื่อให้เกิดเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตในการขับเคลื่อนจิตส้านึก
ความเป็นพลเมืองในพื้นที่ของตนเองและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสังคมต่อไป 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีความเห็นว่า
เนื้อหาสาระของโครงการ มีประโยชน์และครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ในระดับ
มากถึงมากที่สุด และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 
ให้ความเห็นว่าโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ในส่วนของเนื้อหาสาระที่
ได้รับจากการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ้านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
98.3 มีความเห็นว่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์และเป็นแนวทางในการด้าเนิน
ชีวิตได้ในระดับมากถึงมากที่สุด  
 ด้านการบริหารโครงการในส่วนของความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
จัดฝึกอบรมจ้านวน 8 คืน 8 วัน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.2 มีความเห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด ในส่วนของที่พัก 
คือโรงแรมโกลเด้นฮอส ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.6 เห็นว่าเหมาะสมในระดับมากถึงมากที่สุด 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

*** หมำยเลขในวงเล็บ หมำยถึง จ ำนวนผู้ให้ควำมเห็น 

ด้ำน ข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ 
ของโครงกำร 

1. รู้สึกได้รับความรู้และโลกทัศน์ใหม่ๆ (1) 

2. เป็นค่ายท่ีดีที่สุดในชีวิตที่เคยเข้าร่วม (2) 

3. เนื้อหาในการเรียนต่อเนื่องและแน่น (3) 

4. สนุกมากๆ (3) 

5. โดยรวมขอขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีได้จัดค่ายนี้ขึ้นมา เป็นการ
สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ท่ีดี ได้มีเครือข่ายนิสิตนักศึกษาท่ี 
เพ่ิมมากขึ้น และได้แนวคิดความรู้หลักการท้างานต่างๆ ท่ีสามารถน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันได้ (1) 

ควำมเหมำะสมของระยะเวลำ  1. อยากให้จัดนานกว่านี้ (3)  

 

ควำมเหมำะสมของที่พัก 1. ท่ีพักรู้สึกว่าไม่คุ้มค่ากับท่ีสถาบันฯ จ่ายไป แต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาส้าหรับ
พวกเรา (1) 

2. ท่ีพักรอให้พัฒนาใหม่ บางห้องสายฉีดไม่มี ห้องน้้าประตูล็อคยาก ไม่มี
ลูกบิด ก๊อกน้้าอาบน้้าค่อนข้างล้าบาก (1) 
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ด้ำน ข้อเสนอแนะ 

อื่น ๆ  1. อยากให้มีแบบนี้ทุกปี/เร่ือย ๆ (7) 

2. เลิกฝึกอบรมในแต่ละวันค่อนข้างดึกและต้องมีงานรับผิดชอบกลุ่มหลัง
เลิกกิจกรรม ท้าให้เหนื่อยล้า เวลานอนน้อย (3) 

3. อยากให้มีการท้างานร่วมกันกับสถาบันพระปกเกล้า (1) 

4. มีการเรียนเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากสถาบันต่างๆ มาให้ความรู้ ซึ่งเป็น
เร่ืองยากที่จะได้รับฟังความรู้และประสบการณ์ได้จากที่อื่น (1) 

5. เรื่องความเป็นอยู่ โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินท่ีจัดให้ไม่อั้นทุกมื้อ  
ไม่ปล่อยให้ท้องหิวเลย ตอนเย็นควรเป็นเมนูปลา อาหารทะเลและผักท่ี
ย่อยง่าย (1) 

6. เรื่องรุ่นพี่ ยอ. ท่ีมาเยี่ยมน้องๆ ควรมีข้อตกลงให้รุ่นพี่ท่ีมาเยี่ยมน้อง 
ในรุ่นต่อไป จะต้องมีความรับผิดชอบ หากเข้าพักในโรงแรมควรให้เกียรติ
ผู้อื่น ที่เข้าพักในโรงแรมด้วย (1) 

7. อยากให้เพิ่มเนื้อหาเร่ืองมารยาททางสังคม (1) 

8. อยากให้เพิ่มเนื้อหาเร่ือง สิทธิและเสรีภาพ (1) 

9. อยากใหเ้พ่ิมเน้ือหาด้านการฝึกจิตใจหรือพัฒนาจิตส้านึก (1) 

10. กิจกรรมรัฐสภาจ้าลอง สนุกมาก ควรมีกิจกรรมลักษณะนี้เพิ่มเพราะ
แสดงถึงการมีส่วนร่วมจริงๆ (1) 

11. อยากให้มีทีมสันทนาการท่ีเป็นมืออาชีพ มาละลายพฤติกรรมระหว่าง
ช่วงพัก จะเติมเต็มรสชาติให้โครงการนี้สนุกมากย่ิงขึ้น (1) 

12. กิจกรรมน้าเสนอโครงการ ควรให้ นิสิตนักศึกษากลุ่มอื่นมีส่วนร่วม 
ในการซักถามด้วยจะดีมาก (1) 
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                                                       โครงงำนกลุ่มเชิงปฏิบัติ 

โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต มุ่งเน้นการดึงศักยภาพด้านต่างๆ ของ 
ผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถน้าออกมาใช้ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งการพัฒนา
ตนเองและการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม การเป็นผู้น้าที่ดี
และได้รับการยอมรับในสังคม นั้น มิใช่เพียงเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองให้เป็น
ผู้น้าที่เก่งและโดดเด่นเหนือผู้อื่นฝ่ายเดียวเท่านั้น สิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับผู้น้าที่ต้อง
ค้านึงถึงเป็นอย่างยิ่ง คือ การคืนประโยชน์กลับสู่สังคมโดยเอาประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง  ดังนั้น โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต จึงก้าหนดให้มีการจัดท้า
โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ และก้าหนดให้มีการน้าเสนอโครงการในวันสุดท้ายของ
การฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม และ
ตอบข้อซักถามเพื่อต่อยอดโครงงานสู่การปฏิบัติในอนาคต 

 การปฏิบัติการโครงงานกลุ่มเป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้กลุ่มผู้ เข้ารับ 
การอบรมได้พัฒนาโครงการ ในประเด็น “กำรส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง”   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา
มาประยุกต์ปฏิบัติจริง และเพื่อเป็นการดึงศักยภาพความเป็นผู้น้าทุกด้านที่มีอยู่
ของตนเองและของเพื่อนร่วมกลุ่มในการร่วมกันพัฒนาโครงการ ภายใต้แนวคิด 
“ประเทศไทย 4.0” และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการ
ด้าเนินโครงการ โดยในปี 2560 เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคต รุ่นที่ 3 ได้พัฒนาโครงการในหลากหลายประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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กลุ่มที่ 1: สำยใยจตุรทิศ 
 

ประเด็นปัญหำ สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเป็นมำ  

ปัญหาการตัดไม้ท้าลายป่า ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต และอาชีพของคนใน
ชุมชนบ้านป่าสักงาม อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่เหนืออ่างเก็บน้้า
แม่กวงอุดมธารา สภาพพื้นที่ป่ าสักงามเป็นพื้นที่ ราบและลาดเชิง เขา 
บนพื้นที่สูงเหนือจากระดับน้้าทะเลประมาณ 400 เมตร อยู่ระหว่างแนวเขาด้าน
ตะวันตกและตะวันออกของหมู่บ้าน แนวเขามีลักษณะทอดตัวในทิศใต้ ยอดเขา
สูงสุดอยู่ในแนวเขาด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีความสูงจากรดับน้้าทะเล
ประมาณ 984 เมตร และยอดเขาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีความสูงจาก
ระดับน้้าทะเล 925 เมตร สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านป่าสักงามล้อมรอบไปด้วยป่า
สงวนแห่งชาติ  ป่าขุนแม่กวงที่อุดมสมบูรณ์  มีไม้ใหญ่เบียดเสียดรกทึบ
ประกอบด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด ซึ่งมีเนื้อที่โดยประมาณ 31.875 ไร่ หรือ
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ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร พื้นที่บ้านป่าสักงามมีประมาณ 500 ไร่ เป็นแหล่ง
ต้นน้้าที่มีห้วยรองรับน้้า ไหลลงสู่อ่างเก็บน้้าแม่กวงอุดมธารา บ้านป่าสักงามจึงมี
ความส้าคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นน้้าล้าธารมีจ้านวนประชากรอาศัย
อยู่ 347 คน 102 ครัวเรือน 

 เดิมบ้านป่าสักงามเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ แต่หลังจากสัมปทานในปี 2518 
มีการตัดไม้ท้าลายป่าอย่างรุนแรง จากคนในชุมชนกับกลุ่มทุนเป็นเวลาต่อเนื่อง
นับ 10 ปี จนป่าเสื่อมโทรม สายน้้าหลัก 5 สาย ได้แก่ ห้วยเหล่า ห้วยเต๋ย 
ห้วยคัง ห้วยลึกและห้วยต้นยาง เดิมมีน้้าใช้ตลอดปี กระทั่งป่าถูกท้าลายจาก 
การขาดจิตส้านึกพลเมืองของคนในท้องถิ่น ถือเป็นปัญหาหลักที่เป็นตัวท้าลาย
ระบบนิเวศของชุมชนบ้านป่าสักงามอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค ์ 

1. เพื่อปลูกฝังความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น  

3. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เป้าหมาย 

4. เพื่อท้าให้เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติจริยธรรม
ห้องเรียน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นพลเมืองเพิ่มขึ้น 

2. เพิ่มปริมาณการปลูกต้นไม้ในท้องถิ่น 
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แนวทำงกำรท ำงำน  

 ระยะที่หนึ่ง ประชุมเลือกหัวข้อและพื้นที่เป้าหมายในการด้าเนินโครงการ  

 ระยะที่สอง ด้าเนินการติดต่อประสานงานกับพื้นที่เป้าหมายเพื่อหา
ข้อสรุประยะแรกร่วมกับชุมชน 

 ระยะที่สำม ลงพื้นที่ศึกษาปัญหา และความต้องการของพื้นที่เป้าหมาย 

 ระยะที่สี ่สรุปและน้าไป ประชาคม 

 ระยะที่ห้ำ สร้างเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ 

 ระยะที่หก ลงพื้นที่ด้าเนินโครงการ 

 ระยะที่เจ็ด ติดตามและประเมินผลโครงการ 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 

การเขียนโครงการยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจน วัตถุประสงค์กว้างเกินกว่าจะ
ท้าโครงการได้ และยังท้าให้ประเมินผลได้ยาก เช่น  การเกิดศูนย์เรียนรู้คือ
ผลลัพธ์หรือต้องการลงมือปฏิบัติหรือต้องการร่วมกับชุมชนที่ท้ากิจกรรมอยู่แล้ว 
นอกจากนี้ ศักยภาพในท้าโครงการเช่นนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการป่า
ไม้ ต้นไม้ และรู้จักชุมชนเป็นอย่างดี จึงเสนอให้ก้าหนดเป้าหมายใหม่ให้ชัดเจน 
และเขียนวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องและชัดเจน มิฉะนั้นจะเป็นโครงการเพ้อฝัน 

 

กลุ่มที่ 2: อะไร 
 

โครงกำร Give 2 You 

ควำมเป็นมำ  

ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น
ทางด้านอุตสาหกรรมและสังคมเครือข่าย (Social Network) ในการตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ที่จะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ในช่วง 4.0 ผู้น้าเยาชนจึงเกิดแนวคิดตระหนักถึงการคืนประโยชน์ การปลูกฝัง
วัฒนธรรมให้แก่พลเมืองเพื่อให้เยาวชนผู้ที่มีพลัง สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ 
แก่สังคมและประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะเป็นตัวแทนผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคต รุ่นที่ 3 ได้ด้าเนินโครงการให้เยาวชนแห่งอนาคตปลูกฝังจิตส้านึก 
เป็นศูนย์กลางในการประสานงานสร้างข้อมูลเครือข่ายให้โอกาสหรือแบ่งปัน
สังคม มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวระดับประเทศอีกด้วย 
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วัตถุประสงค ์

1. เป็นศูนย์กลางในการสิ่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ทั้งด้านการยึดหลักคุณงามความดี ยึดหลักประชาธิปไตยและสิทธิ เสรีภาพของ
ความเป็นพลเมือง 

2. เป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชน องค์การภาครัฐ และภาคเอกชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเท่าเทียมในสังคม ด้วยการกระจายข่าวอย่าง
เข้าถึงง่ายในโลกออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงงานในการท้า CSR กลุ่มเป้าหมายรวมถึง
ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป 

3. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นลักษณะที่ส้าคัญของพลเมืองดี 

4. ส่งเสริมนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์โดยใช้พื้นที่ในการพัฒนาและปลูกฝัง
วัฒนธรรมแก่ประชาชน 

5. สร้างเครือข่ายมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลในการขับเคลื่อนจิตส้านึก 
ความเป็นพลเมืองให้แก่ประชาชนภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 

6. พลเมืองที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมพลเมืองได้รับความรู้และ
ประโยชน์จากโครงการ 

สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. มีศูนย์กลางในการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

2. มีการกระจายและเพิ่มโอกาสให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
ในการสร้างความเท่าเทียมกันในสงคม 

3. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นลักษณะที่ส้าคัญของพลเมืองดีใน
วิถีประชาธิปไตย 
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4. เน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อสังคม 

แนวทำงกำรงำน  

ด้าเนินการสร้าง application ที่มีชื่อว่า Give 2 You เพื่อรวบรวมและ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR) ผ่านทางช่องทางทั้ง offline และ online เช่น FB และ 
twitter และติด hatchtag (#) 

 

ขั้นตอนการท้างานของ application อธิบายตามแผนภาพ ดังนี้ 

Key activity น้าประชาชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  
จิตอาสา เพื่อสร้างให้เกิดผล 

Key partner ร่วมกับองค์กรต่างๆ โดย application จะบอกข้อมูลว่ามี
องค์กรใดและท้าอะไรอยู่ที่ไหน 

Key resource ทุกคนที่เข้ามาในระบบเป็นทั้งผู้ในความรู้และดูแลระบบ
การไปท้า CSR  

Values composition รางวัลหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับนอกจากเหรียญ 
(coin) แล้วยังมีโฆษณาจากบริษัทในช่องทางของเรา 
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Customer relationship เพื่อให้เป็นการสร้างกระแสในการท้าความดีที่
แท้จริง โดยให้ความรู้ให้ตระหนักว่าสามารถรวมตัวกันเพื่อท้ากลุ่ม charity ได้
ผ่านช่องทาง online และ offline เพื่อให้เข้าถึงได้ทั่วไป  

Customer segment ทั่วประเทศไทย 

Cost structure คือการสร้างระบบและสร้างเครือข่าย เพื่อการดูแลระบบ
ที่ดี 

รายได้จะน้ามาพัฒนาระบบและใช้ในโครงการ เช่น น้า coin มาแลกของ
ที่สนับสนุนจาก Key partner และโครงการจะ win win win ทั้งสามระดับ
กล่าวคือ ประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือ องค์กรได้โฆษณาประชาสัมพันธ์และ
ประชาชนที่ต้องการช่วยคนอื่นได้มีช่องทางในการช่วยเหลือผู้อื่น 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ  

เรื่อง Key partner ที่ไม่ยั่งยืน หรือความมี minimal capacity ของ app 

เสนอให้ปรับขนาดโครงการให้เล็กลงหรือน้าร่อง ก่อนน้าไปขาย Key partner  
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กลุ่มที่ 3: Twelve to One 
 

โครงกำร  Public road manners มารยาทในการใช้พาหนะบนท้องถนน  

ควำมเป็นมำ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้ม
การเกิดอุบัติ เหตุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
แม้ว่าจะมีการควบคุมดูแลจากทาง
ภาครัฐและเอกชน แต่ก็ยังไม่สามารถ
ลดจ้านวนผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บจาก
การเกิดอุบัติเหตุได้ โดยปัญหาดังกล่าว
นี้เกิดมาจากพฤติกรรมการใช้รถใช้
ถนนที่ประมาทจนเคยชิน และความ 
ไม่มีวินัยในการขับขี่ของประชาชน   
ไม่ว่ าจะเป็นการขับขี่ รถที่ เ ร็ ว เกิน
ก้าหนด การเมาแล้วขับ สภาพของ
พาหนะไม่พร้อมต่อการขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย หรือการไม่คาดเข็มขัด
นิรภัยเป็นต้น และที่ส้าคัญผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาจาก
การเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางด้านชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของ
ผู้ขับขี่เองหรือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน โดยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหรือลดได้ 
ไม่ใช่เกิดจากภาครัฐเข้ามาควบคุมดูแล แต่การที่จะลดปัญหาเหล่านี้ได้ ต้องแก้ไข
ที่ตัวผู้ขบขี่เอง โดยการส่งเสริมให้พลเมืองมีความเคารพกฎจราจร สร้างวินัย 
ในการใช้รถใช้ถนน ปลูกฝังให้พลเมืองใช้ยานพาหนะอย่างไม่ประมาทค้านึงถึง
ชีวิต ทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและผู้อื่น เพราะการป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
นั้นย่อมดีกว่าการลงโทษเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว 
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 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อปลูกฝังให้พลเมืองตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากความมักง่ายจาก
การใช้ยานพาหนะบนท้องถนน 

2. สร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ว่าด้วย พรบ. การจราจรทางบกแก่พลเมือง เพื่อลดอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นบน 
ท้องถนนด้วยความประมาท ความมักง่ายและทะเลาะวิวาท อย่างยั่งยืน 

สิ่งที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. พลเมืองเข้าใจและเห็นถึงความส้าคัญของผลกระทบที่ตามมาจากความ
มักง่ายในการใช้พาหนะ 

2. พลเมืองเคารพกฎหมายจราจรและสิทธิของผู้อื่นบนท้องถนนอย่างมี
วินัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพลเมืองที่ยังขาดวินัย
การจราจร 

3. อุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนลดน้อยลง 

4. กระจายข่าวสารเรื่องการรณรงค์สร้างวินัยการจราจรอย่างทั่วถึงใน
รูปแบบไทยแลนด์ 4.0 

แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 

1. ก้าหนดปัญหา – มารยาทในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน 

2. รวบรวมข้อมูลอุบัติ เหตุในรูปแบบสถิติและการส้ารวจพื้นที่จริง 
รวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ พบ 5 ปัญหา คือ ยานพาหนะไม่พร้อมใช้งาน ขับรถตัด
หน้าระยะกระชั้นชิด ขับรถเร็วเกิดอัตราที่กฎหมายก้าหนด ขับรถตามกระชั้นชิด
และไม่มีความช้านาญในการขับขี่ 
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3. วิเคราะห์ข้อมูลหาสาเหตุที่
แท้จริง วิเคราะห์และหาสาเหตุ   

4. ก้าหนดทิศทางของสื่อว่า
ควรจะไปในทิศทางไหน ก้าหนด
ทิศทางของสื่อ ด้วยหลัก 5W 1H ที่มี
อยู่ในปัจจุบันและเทคโนโลยีมาช่วย
ในการกระจายความรู้ สร้างความ
เข้าใจ  

5. จัดท้าสื่อ จัดท้าสื่อ VDO และจัดท้า VDO สั้น เพื่อให้คนเห็นปัญหา
และตระหนักปัญหาที่เกิดขึ้น และสอดแทรกความรู้ และทิ้งท้ายด้วยค้าถามให้
พลเมืองตระหนัก และน้าไปสู่พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง สื่อที่
ใช้ คือ Facebook line และ You tube  

6. เผยแพร่และติดตามผลจากยอดวิวและการกระจาย และน้าข้อมูล
ประกอบในการประเมิน และ ต่อยอดด้วยการลงพื้นที่จริงในการท้างานให้
ต่อเนื่องต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ  

ข้อมูลที่ค้นคว้ามาดี แต่การท้าโครงการควรเริ่มจากช่องทางการแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจน เป็นไปได้ และครอบคลุม เช่นอาจตั้งค้าถามว่า ปัญหา
การจราจรทั้ง  5 ประเด็น อาจแก้ไขด้วยวิธีอื่นได้หรือไม่ เพื่อแนวทางการแก้ไข
ปัญหาของเราจะได้สร้างสรรค์และคิดไปได้ไกลกว่า เช่น การแก้ไขที่การควบคุม
การออกใบอนุญาตขับข่ีของรัฐ 

 

กลุ่มที่ 4: Citizen first 
 

ประเด็นปัญหำ เยาวชนขาดจิตส้านึก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมือง 

ควำมเป็นมำ  

นับตั้งแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ เป็นประมุข ซึ่ งตลอดระยะเวลากว่า 80 ปี  ที่ผ่ านมา
ประชาธิปไตยในประเทศต้องประสบกับความล้มเหลวดังจะเห็นได้จาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีการรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญ และเหตุการณ์ความ
ขัดแย้ง โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวยังส่งผลตามมา คือ การเมืองที่ยังไม่ก้าวหน้า 
นักการเมืองแก่งแย่งต้าแหน่งแบ่งเก้าอี้ ประชาชนแตกแยก เกิดความขัดแย้ง 
แบ่งพรรคพวก กระทั่งเกิดความรุนแรงจนเกิดเหตุการณ์นองเลือดหลายครั้ง 
หรืออาจเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งยังคงวนเวียนในวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทย 
สิ่งที่เป็นปัจจัยส้าคัญของการเกิดปัญหาดังกล่าว คือ คน ดังนั้น เพียงการร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงไม่ใช่การแก้ปัญหาประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ หากแต่
จะต้องพัฒนาคนในระบอบประชาธิปไตยให้มีความเป็น“พลเมือง” กล่าวคือ 
สมาชิกในสังคมเคารพสิทธิ เสรีภาพของตนเองและผู้อื่น มีความรับผิดชอบ 
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เคารพในความแตกต่าง ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ เคารพ
กฎหมาย มีความกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนและ
สังคม จึงจะท้าให้ประชาธิปไตย ประสบผลส้าเร็จ หรือกล่าวได้ว่าโลกศตวรรษที่ 
21 ถือเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ท้าให้การกระจายของ
ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วจนพังทลายขอบเขตเป็นโลกไร้พรมแดน
หรือโลกาภิวัตน์ ซึ่งส่งผลให้วิถีชีวิตและวิถีการท้างานเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์ต้อง
ปรับตัวและยกระดับสมรรถนะของตน เพื่อให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงได้ก้าหนดนโยบายการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 หรือปรับเปลี่ยน
จากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีซึ่งเป็นเป้าหมายส้าคัญของการปฏิรูปประเทศ 

 ดังนั้นการส่งเสริมความเป็นพลเมืองในยุค 4.0 ต้องใช้เทคโนโลยี ในการ
เรียนรู้เพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพบริบทสังคมโลก จึงได้สร้าง
เพจ “Young Citizen : น้าเยาวชนสู่พลเมือง” เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างสถาบัน
พระปกเกล้ากับเยาวชน เสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดยผ่านสื่อ 
และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองให้แก่เยาวชน อันจะเป็นการ
เสริมสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองซึ่งเป็นรากฐานส้าคัญที่จะท้าให้
ประชาธิปไตยมั่นคงแข็งแรงสืบไป 

วัตถุประสงค์  

1) เพื่อเป็นตัวกลางระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับเยาวชน 

2) เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดยผ่านสื่อ 

3) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลเมืองแก่เยาวชน 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1.มีตัวกลางระหว่าง
สถาบันพระปกเกล้ ากั บ
เยาวชน 

 2.ได้เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองแก่เยาวชนโดย
ผ่านสื่อ 

 3.มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาชน 

แนวทำงกำรด ำเนินโครงกำร 

 1.สร้างเพจ 

 2.ท้าคลิปวีดิโอโปรโมท 

 3.สร้างเครือข่ายโดยการให้สมาชิกภายในกลุ่มไปบอกต่อในมหาวิทยาลัย
หรือกลุ่มเพื่อน 

 4.น้าเสนอคลิปวีดิโอหรือหัวข้อเกี่ยวกับพลเมืองอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้ำหมำยเป็น 3 ระยะ  

นักศึกษำมหำวิทยำลัย 

 จัดท้าโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ประกวดบทความและสุนทรพจน์หัวข้อ
เกี่ยวกับพลเมือง 
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ลงพื้นที่ตำมโรงเรียนในชนบทหรือโรงเรียนที่ขำดโอกำส 

จัดโครงการลงพื้นที่อบรมเชิงปฏิบัติการ มีการบรรยายและกิจกรรม
ทางการเมืองเพื่อเรียนรู้และบันทึกวีดิโอถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กชนบทที่มี
ความคิดเกี่ยวกับพลเมือง 

โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศ 

จัดโครงการประกวดคลิปวีดิโอ ประกวดบทความ สุนทรพจน์หัวข้อ
เกี่ยวกับพลเมือง 

ข้อเสนอแนะ  

โครงการมีความเป็นไปได้ และสามารถต่อยอดได้ การวางกลยุทธ์ในการ
กระตุ้นนั้นดี แต่การท้า clip เพื่อประกวดนั้นมีรายละเอียดที่ต้องศึกษา ขอให้มี
การน้าขยายผลได้ เป็นแนวคิดที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างเพจ “Young Citizen : น้าเยาวชนสู่พลเมือง” 
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กลุ่มที่ 5: เยำวชนคนสีเขียว 
 

ประเด็นปัญหำ การเกษตร 

ควำมเป็นมำ   

เนื่องจากประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและยัง
เป็นอู่ข้าวอู่น้้าของโลก ซึ่งยังมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่งออกสินค้าทางการ
เกษตร แต่ในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและการด้ารงชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิม แต่
เกษตรกรยังใช้รูปแบบการท้าเกษตรแบบเดิมไม่มีการน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ 

คณะผู้จัดท้าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรที่อยากท้าเกษตร แต่มี
ต้นทุนน้อยจึงมีการริเริ่มที่จะให้เยาวชนมาเป็นผู้ที่น้าเกษตรรูปแบบใหม่ (Smart 
Farm) ไปเผยแพร่แก่เกษตรกรหรือผู้สนใจโดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
น้าเสนอผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ โซเซียลมีเดีย 
เพื่อให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 และไม่ทิ้งวิถีชีวิตคนไทย 

พื้นท่ีเป้ำหมำย 

พื้นที่เป้าหมายของโครงการ คือ รอบๆ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อฟื้นฟูการเกษตรของไทยให้มีความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

2.เพื่อส่งเสริมแนวคิดของเกษตรกรให้ทันสมัยและให้แนวทางในการ
เรียนรู้การเกษตรสมัยใหม่ 

3.เพื่อชักจูงเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1 . ค น ไ ท ย
กลับมาท้าเกษตรแบบ
พอเพียงมากขึ้น  

2.ปัญหายาเสพ
ติ ด ใน เยาวชนไทย
ลดลง 

3.ขยะในชุมชนลดลง 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร  

1. วางแผนโครงการและสร้างเพจ facebook ติด Hatchtag เพื่อรณรงค์ 

2. ให้ความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกันเกษตรพอเพียงและเกษตร
สมัยใหม่แก่เยาวชนผ่านโลกออนไลน์ ร่วมกัน share เริ่มจากกลุ่ม 

3. มีการจัดโครงการประกวดภาพที่เกี่ยวกับความรู้ที่เราได้เผยแพร่ไปและ
ให้รางวัลกับภาพที่ตรงกับ concept ที่คณะผู้จัดท้าได้ตั้งไว้เพื่อเป็นการรณรงค์
ให้คนไทยส้านึกรักในวิถีทางเกษตร 

ข้อเสนอแนะ  

แนวคิดกว้างและไม่ชัดเจน ไม่เห็นความเป็นไปได้ในการน้าไปสู่การปฏิบัติ  
วัตถุประสงค์ไม่สามารถระบุได้ว่าต้องการส่งเสริมแนวคิดใดเป็นหลัก จะเป็น
เกษตร 4.0 หรือ เกษตรพอเพียง รวมทั้งไม่เห็นความชัดเจนในความเชื่อมโยงกับ
ความเป็นพลเมือง 

  



32 
 

                                  กำรขยำยควำมรู้เพื่อส่งเสริมควำมเป็นพลเมือง 

โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ได้เปิดพื้นที่ให้แก่นิสิต นักศึกษาจาก 
ทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความ
เป็นพลเมือง เห็นกับประโยชน์ส่วนรวม สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม 
ในโครงการนี้ เป็นเครือข่ายผู้มีความสามารถที่จะน้าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม ไปขยายผลให้กับกลุ่มเยาวชนและผู้ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถขยายองค์ความรู้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน
เครือข่ายผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ได้ด้าเนินการจัด
กิจกรรมในชุมชนหรือพื้นที่ของตน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
ฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมเผยแพร่เนื้อหาสาระด้านการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย ผู้น้าและภาวะผู้น้า จิตส้านึกสาธารณะและการเมืองภาค
พลเมืองให้กับเยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเยาวชนเครือข่ายได้รวมกลุ่มกันจัด
โครงการขยายความรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง โดยมีทั้งกลุ่มที่ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้าและด้าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในการด้าเนินการ ดังรายละเอียดโครงการต่อไปนี้ 
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ล ำดับ เยำวชนผู้ขยำยผล รุ่นที่ โครงกำร / กิจกรรม แหล่งงบประมำณ 
งบประมำณ 
ที่ใช้ (บำท) 

จ ำนวน 
ผู้เข้ำร่วม 

1 1. นายวรุตษ์ เสนานนท ์
2. นายอิทธิพัทธ์ อินทร์ประดิษฐ์ 
3. นายฤทธิชัย บุญธรรม 
4. นายสุธารักษ์ ทิพย์โกสุม 
5. นายศักดิ์นรินทร์ ภูจ่ันทร ์
6. นายธัญธนะ วิมลสาระวงศ์ 
7. นายณัฐวุฒิ เชาวทัต 
8. นางสาววริศรา ไทยสม 
9. นางสาวธิดารัตน์ นาด ี
10. นางสาวภรูีรตัน ์ โชตธีรวส ุ
11. นายสถติชัย ศรีสุวรรณผไท 
12. นายเกียรติพงศ์ ศรสีวัสดิ ์
13. นายโพธิสาร สิทธิการ 
14. นายอภิรัฐ ลาศา 
15. นายกฤษดา ร้ามะสิทธ์ิ 
16.นางสาววรัครา หนุมาร 

2 "พลเมืองสานฝัน แบ่งปัน
โอกาส ตามรอยพระยุคลบาท
อย่างพอเพียง"  
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2559  
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว  
ต้าบลหนองบัว อ้าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบรุ ี

ส้านักส่งเสรมิ
การเมือง 

ภาคพลเมือง 
สถาบัน

พระปกเกลา้  

30,000 นักเรียน 
คร ู90 คน 

2 นายศักดิ์สิทธ์ิ โพธิ์แพงพุ่ม 
นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว 
นายวัชรพล ไหลอุด ี

1,2 บทบาทนักศึกษาในระบอบ
ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน 
วันท่ี 1-3 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมวีเทรน ดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

ส้านักส่งเสรมิ
การเมือง 

ภาคพลเมือง 
สถาบัน

พระปกเกลา้ 

42,400 ผู้น้า 
นักศึกษา
42 คน 

 

3 1. นายนิติธร สระศร ี
2. นางสาวพิริมา  อินทะรัตน ์ 
3. นายวงศธร คงแก้ว   
4. นายอรรถชัย  โภชากรณ ์

2,3 เสรมิสร้างเยาวชนสู่การเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
วันท่ี  6 กันยายน 2560    
ณ ห้องประชุมรม่พิกุล  
โรงเรียนวรนารเีฉลมิ  
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา 

ส้านักส่งเสรมิ
การเมือง 

ภาคพลเมือง 
สถาบัน

พระปกเกลา้ 

25,100 นักเรียน
60 คน 

 

4 1.  นายซูกิฟลี เจะนะ    
2.  นายอรัช หลเีจรญิ  
3.  นางสาวธิดารัตน์ นาด ี   
4.  นางสาวนิอามเีนาะห ์แวดอเลาะ   
5.  นายกฤษดา ร้ามะสิทธ์ิ   
 6.  นายมสัลัน สามะ   
7.  นายอับดลุเลาะ เจะแม      
8.  นางสาวมาเรียม อาลีราฮีม   
9.  นางสาวพรนภา นาคเสน   

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างความเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
วันท่ี 16 กันยายน  2560   
โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 
อ้าเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตาน ี

ส้านักส่งเสรมิ
การเมือง 

ภาคพลเมือง 
สถาบัน

พระปกเกลา้ 

9,260 นักเรียน
47 คน 
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ล้าดับ เยาวชนผู้ขยายผล รุ่นที ่ โครงการ / กิจกรรม แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

จ้านวน 
ผู้เข้าร่วม 

5 นายศักดิ์นรินทร ์ภู่จันทร ์
ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจ้านวน  
8 คน ใช้เวลาว่างทุกวันหลังเลิก
ฝึกงาน ท้าสาธารณะประโยชน์ 

2 ปรับปรุงแปลงเกษตร 
ดดัแปลงเรือนเพาะช้าเกา่ของ
โรงเรียนบ้านนาแหลม  
อ้าเภอเมือง จังหวัดแพร่  
เป็นบ่อสาธิตการเลี้ยงสตัว์และ
ท้าน้้าหมักอินทรีย ์

ชุมชนและ
โรงเรียนบ้านนา

แหลม 

2,500 นักศึกษา 
8 คน 
เพื่อ

ประโยชน์
สาธารณะ 

 

โครงกำรพลเมืองสำนฝัน แบ่งปันโอกำส ตำมรอยพระยุคลบำทอย่ำงพอเพียง 
วันที่ 24-25 ธันวาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว ต้าบลหนองบัว  
อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน การศึกษาและโอกาสเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะ
สร้างให้ประชากรของประเทศมีความสามารถที่จะด้าเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทัน 
และสามารถพึ่งตนเองได้ เยาวชนจึงเป็นเป้าหมายหลักที่ควรจะได้รับมอบโอกาส
ทางด้านการศึกษาและโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่จ้าเป็น เพื่อสร้างพัฒนาการ
ทางด้านระบบคิด ทักษะการใช้ชีวิต และนันทนาการ เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมือง
ของสังคมที่สมบูรณ ์
 ปัจจุบันยังมีโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทย ที่ขาดแคลนทรัพยากรที่จะ
ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชน สาเหตุหลักของความขาดแคลน
เป็นเพราะพื้นที่อยู่ห่างไกล บุคคลากรทางการศึกษามีจ้านวนน้อย และเป็น
โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนขนาดเล็กซึ่งมีนักเรียนจ้านวนน้อย ท้าให้งบสนับสนุนทาง
การศึกษาได้รับจัดสรรน้อยและไม่เพียงพอ หนึ่งในโรงเรียนที่ขาดแคลนนั้น คือ
โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งมีความจ้าเป็นที่จะขอรับการช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภค เช่น พัดลมตัดผนัง  
อุปกรณ์การเรียนที่จ้าเป็น สนามกีฬา ทาสีอาคาร เป็นต้น ความขาดแคลน
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เหล่านี้ควรได้รับการช่วยเหลือและอนุเคราะห์จากพลเมืองในสังคม เพื่อเป็น
พื้นที่สร้างคนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและดูแลสังคม มีความคิด มีภาวะผู้น้า 
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 ดังนั้น ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นว่า 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้น้าแห่งอนาคตแล้วนั้น จ้าเป็นต้องสร้าง
ความตระหนักและรับใช้สังคม เพื่อเผยแพร่ความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้อื่นใน
สังคมต่อไป จึงตั้งใจที่จะจัดโครงการ “พลเมืองสานฝัน แบ่งปันโอกาส ตามรอย
พระยุคลบาทอย่างพอเพียง” ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
ที่ขาดแคลนและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวม และเพื่อสร้างพื้ นที่
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตและเด็กเยาวชนในพื้นที่ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อน้าองค์ความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคต มาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย 

2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนให้มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรส่วนรวม 
 3. เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตและ
เด็กเยาวชนในพื้นที่ 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า ได้น้าองค์ความรู้ที่ ได้รับ
จากการฝึกอบรมในโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ไปประยุกต์ใช้และขยาย
ผลให้กับเยาวชนอื่นในพื้นที่เป้าหมาย 

2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายได้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 3. เกิดเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าในการพัฒนาสังคม 
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พื้นที่เป้ำหมำย 
 โรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 4 ต้าบลหนองบัว อ้าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุร ี

ก ำหนดกำร 

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 
07.30 น. รวมกัน ณ สถานีรถไฟธนบุรี/รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ 
11.30 น.  เดินทางถึงโรงเรียนบ้านหนองบัว ต้าบลหนองบัว อ้าเภอเมอืง  

จังหวัดกาญจนบุรี 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
13.00 น. พิธีเปิดโครงการ รับมอบสิ่งของจ้าเป็นแก่โรงเรยีน 
14.00 น.   ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เช่น จัดแต่งห้องสมุด ทาสี

โรงเรยีน ซ่อมแซมฯ 
16.00 น. กีฬาสานสัมพันธ์ พลเมอืงอาสา vs เยาวชนบ้านหนองบัว 
18.00 น. ท้าภารกิจสว่นตัว/รับประทานอาหารเย็น 
19.30 น. กิจกรรมถอดความคิด ภาพฝัน และแรงบันดาลใจ 
20.30 น. แยกย้ายพักผอ่นตามอัธยาศยั 

วันที่ 25 ธันวาคม 2559 
07.00 น.   ท้าภารกิจสว่นตัว 
08.00 น. เคารพธงชาติ/รับประทานอาหารเช้า 
09.00 น.  ปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มเตมิ 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. พิธีปิดโครงการ/อา้ลา 
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กิจกรรมหลักที่จัดในโครงกำร 

วันที่ 24 ธันวำคม 2559 

“ห้องเรียน พลเมือง” เป็นกระบวนการที่ชวนผู้เข้าอบร่วมโครงงานถอด
ความรู้ ความเข้าใจที่เกี่ยวกับอาชีพและหน้าที่ของพลเมืองในประเทศ โดยผ่าน
การเขียนค้าที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและหน้าที่และอธิบายความเพิ่มเติมจาก
วิทยากร  

ผลที่เกิดขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการสามารถระบุหน้าที่ของแต่ละอาชีพได้อย่าง
ถูกต้อง และมีความเข้าใจค้าว่า “พลเมือง” 

“ตามรอยพระยุคลบาท สร้างชาติด้วยความพอเพียง” เป็นกระบวนการที่
ช่วยเติมเต็มความคิดของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นโดยใช้สื่อวิดี โอเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นสื่อการเรียนรู้และอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบเพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น 
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ผลที่เกิดขึ้นผู้เข้าร่วมโครงงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มมากขึ้น และมีทักษะการแยกแยะ วิเคราะห์ ความหมายของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างน่าสนใจมีความกระชับ เข้าใจง่าย 

“ส่องปัจจุบัน มองอนาคต” โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมไดมี
ทักษะการวางแผนอย่างไรที่จะน้าสมาชิกกลุ่มสามารถไปถึงเป้าหมายได้ เป็น
กระบวนการฝึกการวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉาะหน้า และการรับฟังผู้อื่นอย่าง
ตั้งใจ 

ผลที่เกิดขึ้นผู้เข้าร่วมโครงงานได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มี
เงื่อนไขมาก้ากับและเห็นคุณค่าของเพื่อนร่วมกลุ่มที่จะน้าพาไปสู่เป้าหมายให้ได้
ส้าเร็จ มีความอดทนและให้อภัยกันเมื่อจบกิจกรรม มีความสุขและเข้าถึง
ความหมายของการท้ากิจกรรมผ่านส่งปัจจุบันมองอนาคต 

“กีฬาสานสัมพันธ์” เป็นเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความ
ตื่นตัวของผู้เข้าร่วมโครงการอันเป็นพลังที่ช่วยสร้างแรงบนดาลใจเป็นอย่างดี 

ผลที่เกิดขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตื่นตัวและมีความสุขที่ได้ร่วม
กิจกรรม 
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วันที่ 25 ธันวำคม 2559 

“ปรับปรุงภูมิทัศน์” เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมสร้างคุณลักษณะเป็น 
จิตอาสาเพื่อส่วนรวมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง สร้างทักษะการวางแผนและ
กระบวนการกลุ่ม 

ผลที่เกิดขึ้นผู้ เข้าร่วมโครงการมีจิตส้านึกเพื่อส่วนรวม ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมท้า เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินโครงกำร 

สถานที่การจัดกิจกรรมไม่เหมาะสมต่อการด้าเนินงาน เนื่องจากมีอากาศ
ร้อนอบอ้าว ท้าให้การเรียนรู้ขาดความต่อเนื่อง 

สิ่งที่ควรพัฒนำ 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมควรเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถฝึกปฏิบัติการจริงจนสามารถมีทักษะน้าไปใช้จริง และมีกิจกรรมสันทนา
การแทรกกับการบรรยายเพื่อช่วยผ่อนคลาย และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
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ตำรำงสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

เป้ำหมำย กำรวัดผล ระดับ/ค่ำ/คะแนน ผลที่เกิดขึ้น 
เชิงคุณภำพ 
1. เพ่ือมอบโอกาสการเข้าถึง
อุปกรณ์ทางการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ
แล ะต ร ะห นั ก ถึ ง คุณ ค่ า ข อ ง
อุปกรณ์ท่ีได้รับมอบ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาส
เข้าถึงอุปกรณ์ท่ีขาดแคลน 

นั ก เ รี ยน ใช้ อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.เพ่ือสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยน 
ความรู้ระหว่างผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคตและเด็กเยาวชน
ในพ้ืนที่ขาดแคลน 

กระบวนการท้างานกลุ่ม การ
แสดงความคิดเห็นและการเรียนรู้ 

วิเคราะห์โดยภาพรวมอยู่
ในระดับด ี

มีทักษะการน้าเสนอที่
หลากหลายและสามารถ
แสดงออกผ่านกิจกรรม
ผู้น้าสันทนาการกลุ่มได้
อย่างดี เยี่ ยม รู้ จักการ
ว า ง แผน แล ะจั ด ก า ร
หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม
ได้ เป็นอย่างดี  มีความ
สนใจและใฝ่รู้ตลอดเวลา 

3. เพ่ือสร้างแปลงเพาะช้า
พื ช เ ก ษ ต ร เ พ่ื อ อ า ห า ร
กลางวันของโรงเรียน 

การลงมือฝึกปฏิบัติจริ ง  ผ่ าน
กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักเรียน ครู  และผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคต 

เ รื อ น เ พ า ะ ช้ า มี ค ว า ม
แข็งแรงสามารถใช้การได้
จริง 

มี เ รื อ น เ พ า ะ ช้ า เ พ่ื อ
อาหารกลางวันประจ้า
โรงเรียนสามารถใช้งาน
ได้จริง 

4. เพ่ือน้าองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมโครงการ
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตมา
ประยุกต์ ใช้ และเผยแพร่
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 

ความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของพลเมือง 

ผ่านเกณฑ์การประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จ้านวนกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ เข้าร่วมโครงการเกิด
ความเข้าใจความหมาย
และการปฏิบัติตนได้ตาม
หน้าที่ของพลเมือง 

เชิงปริมำณ 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็น
นั ก เ รี ย น  ค รู  แ ล ะ ผู้ น้ า
เยาวชนแห่งอนาคตรุ่นที่ 2 
จ้านวน 120 คน 

จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้ อยกว่ า ร้ อยละ 80 
ของจ้านวนกลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามจ้านวนที่คาดหวัง 
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โครงกำรบทบำทนักศึกษำในระบอบประชำธิปไตยเพื่อประชำชน 
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมวีเทรน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

หลักกำรและเหตุผล 
 เนื่องจากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยปัจจุบันในประเทศ
ไทยและนโยบายของรัฐหลายนโยบายได้ขัดต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน มีการ
เรียกเวนคืนที่ดินของประชาชนโดยไม่มีกระบวนการสอบถามความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นจ้านวนหลายพื้นที่  และยังมีการสวมทับ
กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ที่ท้ากินของประชาชนโดยกลุ่มทุนเอกชน ท้าให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสร้างความ
ขัดแย้งในชุมชนเอง 
 อนึ่ง เรื่องทั้งหมดท้าให้เกิดการต่อสู้ทางความคิดระหว่างประชาชนกับ
รัฐบาล ซึ่งส่วนใหญ่ประชาชนจะถูกริดรอนสิทธิในการแสดงออกด้วยการข่มขู่
จากผู้ที่มีอ้านาจเหนือกว่า โดยบางเรื่องจะมีนักศึกษาบางกลุ่มเข้าไปศึกษาปัญหา
และช่วยเหลือในด้านต่างๆ ซึ่งนักศึกษาบางส่วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน 
 ดังนั้นสโมสรนักศึกษานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมมือกับกลุ่ม
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักศึกษา 
ที่ท้ากิจกรรมเพื่อสังคมจากสถาบันต่างๆจากทุกภูมิภาค  ได้มาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาข้างต้นของแต่ละคน โดยหลังจากสิ้นสุดโครงการ
แล้วผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้และความเข้าใจ เรื่องสิทธิ เสรีภาพและ
ประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทั้งสิทธิ
ทางการเมือง สิทธิชุมชน สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้านต่างๆ บทบาททาง
การเมืองของภาคประชาชน และโครงการนี้จะสอนถึงวิธีการ เทคนิคของการ
เผยแพร่ต่ออย่างน่าสนใจ เพื่อให้นักศึกษาที่สิ้นสุดโครงการนี้ได้น้าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่แก่เพื่อนนักศึกษาและชุมชนต่างๆ 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 

2. เพื่อน้าความรู้ที่ได้จากโครงการไปเผยแพร่ต่อเพื่อนนักศึกษาและชุมชน 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักศึกษาน้าไปสู่การช่วยแก้ปัญหาของประชาชน 

 กลุ่มเป้ำหมำย  
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตคณะต่าง ๆ และนักศึกษาจากสถาบัน 

ต่าง ๆ ทุกภูมิภาค โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. นักศึกษาที่มีส่วนร่วมกับชุมชนเรื่องสิทธิของประชาชน 
 2. นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและเคยได้รับผลกระทบในการเคลื่อนไหว
ร่วมกับชุมชน 

3. นักศึกษาที่มีการตื่นตัวและสนใจเรื่อง สิทธิ ปัญหาของประชาชน เช่น 
กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ เคยท้างานร่ วมกับนาย

ชัยภูมิ ป่าแส 
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยปัตตานี  ที่ลงชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัย  
กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ลงพื้นที่เหมืองทอง อ้าเภอวังสะพุง 

จังหวัดเลย 
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      กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ลงพื้นที่ ที่ดินของชาวบ้าน  
       กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ลงชุมชนชาวกะเหรี่ยง 
ปะกาเกอญอบริเวณภาคกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. นักศึกษาที่จบจากโครงการนี้ได้รู้และตระหนักถึ ง สิทธิ เสรีภาพ 
พื้ น ฐ า น แ ล ะ สิ ท ธิ ชุ ม ช น  ต า ม รั ฐ ธ ร ร มนู ญแห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย 
พุทธศักราช 2560 
 2. นักศึกษาที่จบจากโครงการรู้ถึงความส้าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความเท่าเทียม บทบาทหญิง-ชาย 

3. นักศึกษาที่จบจากโครงการนี้สามารถน้าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ชุมชน
ที่สนใจได้ 
 4. เกิดเครือข่ายนักศึกษาหลายสถาบันเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเป็น
ธรรมในสังคม  
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ก ำหนดกำร 
วันที่ 1 มิถุนำยน 2560 
9.00 - 12.00 น.  พิธีเปิด แนะน้าตัวแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น 
12.00 - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 17.00 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ สิทธิชุมชน 

โดย อาจารย์สุนี ไชยรส  
17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.00 - 21.00 น. เสวนาเรื่อง บทบาทนักศึกษาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคต  

น้าโดยออาจารย์สุนี ไชยรส, อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา 
วันที่ 2 มิถุนำยน 2560 
8.30 - 9.00 น. สรุปบทเรียน 
9.00 - 12.00 น. อบรมเชิ งปฏิบั ติ การหั วข้ อ  ศั กดิ์ ศ รี ความ เป็นมนุษย์ และ 

ความเสมอภาค บทบาทหญิง-ชาย โดย อาจารย์เรืองระวี พิชัยกุล 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อระบบการเลือกตั้ งแบบใหม่ตาม 

รัฐธรรมนูญ60 โดย อาจารย์อาธิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ 
15.30 - 17.30 น.  อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

โดย อาจารย์วีระนุช พรหมจักร 
17.30 - 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.30 - 21.00 น.   กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดย อาจารย์ทิชา ณ นคร 
วันที่ 3 มิถุนำยน 2560 
8.30 - 9.00 น. สรุปบทเรียน 
9.00 - 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเมืองภาคประชาชน  

โดย อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา  
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. บทบาทและการท้างานร่วมกัน 
15.00 - 15.30      พิธีปิด  
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สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

 สโมสรนักศึกษานวัตกรรมสังคม ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 
คือ ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ส้านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ศูนย์จิตอาสา ส้านักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตและ
ศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต ใช้งบประมาณในการจัดทั้งสิ้น 161,345 บาท ในจ้านวนนี้
ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า จ้านวน 42,400 บาท 

การอบรมครั้งนี้มีแกนน้านักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 42 คน
โดยแบ่งเป็น ผู้ชาย 22 คน ผู้หญิง 20 คนมาจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 14 
แห่งคือ 

1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2 คน 
2. มหาวิทยาลัยสยาม 2 คน 
3. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2 คน 
4. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (ศรีล้านช้าง) 3 คน 
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2 คน 
6. มหาวิทยาลัยรามค้าแหง 3 คน 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 คน 
8. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 คน 
9. มหาวิทยาลัยบูรพา 5 คน 
10. โรงเรียนศรีสงคราม จังหวัดเลย 1 คน 
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 1 คน 
12. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 คน 
13. มหาวิทยาลัยรังสิต 12 คน 
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ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ผู้จัดได้ก้าหนดไว้โดย

บรรยากาศในการอบรมเป็นไปอย่างครึกครื้น มีการแลกเปลี่ยนกับวิทยากรและ
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเป็นระยะ    

จากการประเมินผ่านแบบสอบถาม พบว่า โดยส่วนใหญ่พอใจกับการ
อบรมและได้รับความรู้เพิ่มขึ้น  ได้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น   

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้เข้าร่วมอบรมบางส่วนให้ความเห็นว่ามีเวลาพักผ่อนน้อยเกินไปท้าให้

ได้รับความรู้ไม่ได้เต็มที่ แลกเปลี่ยนไม่ได้เท่าที่ควรอยากให้เพิ่มจ้านวนวันและมี
เวลาพักผ่อนให้เหมาะสมข้ึน  

2. ส้าหรับการท้างานต่อไปในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมอบรมอยากให้มีการ
ประชุมกลุ่มย่อยให้สม่้าเสมอเพื่อได้แลกเปลี่ยนประเด็นส้าคัญต่างๆ   สามารถ
ท้างานร่วมกันได้ 

3. อยากให้มีการจัดการอบรมไปทั่วประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายให้เข็มแข็ง
และเหนียวแน่นทเพื่อพลังคนรุ่นใหม่จะสามารถช่วยก้าหนดทิศทางของประเทศ
ได้บ้าง 
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โครงกำรเสริมสร้ำงเยำวชนสู่กำรเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย 
วันที่  6 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมร่มพิกุล โรงเรียนวรนารีเฉลิม  
ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

หลักกำรและเหตุผล  

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ 
ความรู้ความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วม ภาวะความเป็นผู้น้า ภายใต้ความเป็น 
พลเมือง ซึ่งสถานศึกษาถือเป็นสถาบันที่มีความส้าคัญยิ่งในการปลูกฝังและ 
ฝึกฝนการสร้างจิตส้านึกให้เด็กและเยาวชน ให้มีความเข้าใจพื้นฐานแนวคิดใน 
ระบอบประชาธิปไตยข้างต้น ซึ่งมีความส้าคัญต่อการพัฒนาคนในชาติบ้านเมือง 
ในอนาคตผ่านการท้ากิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมความเป็นประชาธิปไตย 
ให้แก่เยาวชน 

 กลุ่มเป้าหมายที่ทางคณะผู้จัดท้าโครงการได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญ คือ
เยาวชนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาเพราะเป็นช่วงชั้นที่มีการพัฒนาทักษะเพิ่มพูน 
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ความรู้ในช่วงวัยที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกฝังจิตส้านึกความเป็นพลเมือง 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่าน
กระบวนการต่างๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเยาวชนต่อการเป็น
พลเมืองที่ดีในอนาคต 

 ดังนั้นจึงได้จัดท้าโครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
เนื้อหาสาระทางด้านการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
การเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองของสังคมและสามารถต่อยอดโดย 
การน้าความรู้ไปเผยแพร่ เพื่อเป็นกระบอกเสียงในการท้าความเข้าใจให้กับคนใน
สังคมต่อไป 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

 2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การเปน็พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
น้าไปเผยแพร่และขยายผลต่อ จากเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

กลุ่มเป้ำหมำย  

 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวรนารีเฉลิม ต้าบลบ่อยาง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา จ้านวน 60 คน และคณะท้างาน 20 คน 

วิธีกำรด ำเนินงำน  

 1. ประชุมชี้แจงโครงการและกิจกรรม 
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 2. ประสานงานคณะท้างานและวิทยากร 

 3. เสนอขอรับการสนับสนุนอนุมัติโครงการและงบประมาณไปยังสถาบัน
พระปกเกล้า  

 4. ด้าเนินการตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 

 5. สรุปโครงการและรายงานผลโครงการ  

ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหาสาระในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

 2. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ต่อการเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย 



50 
 

 3.  ผู้เข้าร่วมสามารถน้าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ น้าไปเผยแพร่
และขยายผลต่อ สู่การเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 

ก ำหนดกำร 

08.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 

09.00-09.10 น. นายนิติธร สระศรี ประธานโครงการกลา่วรายงาน 

09.10-09.30 น. ดร.อุดม ชูลีวัน ผู้อ้านวยการโรงเรยีนวรนารีเฉลิม กล่าวเปิด 

09.30-10.30 น. การบรรยาย “บทบำทและหน้ำที่ของเยำวชนที่ส่งผลตอ่ 
ประชำธิปไตย” และการท้ากิจกรรมกลุม่โดย ดร.วารณุี ณ นคร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี 

11.30-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

12.30-14.30 น. บรรยายในหัวข้อ “พลเมืองกับกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง”  
ในระบอบประชาธิปไตย โดย อาจารยพ์ันธุ์พพิธิ พิพิธพันธุ์ อาจารย์
แขนงวิชาการปกครองคณะรัฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน ี

14.30-16.00 น กิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมอืงผ่านการสร้างเครือขา่ย
ประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยนายนิติธร สระศร ีและคณะท้างาน 
ผู้ผ่านการอบรม ยอ.2 

16.00-16.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรยีนจากการ เข้าร่วม
โครงการร่วมกับคณะทา้งานผูผ้่านการอบรม ยอ.2 

16.30 น.            เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 
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โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสร้ำงควำมเป็นพลเมืองตำมระบอบ
ประชำธิปไตย 
วันที่ 16 กันยายน  2560 ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ อ้าเภอหนองจิก  
จังหวัดปัตตานี 

 

 

 

 

 
 

หลักกำรและเหตุผล 

สังคมประชาธิปไตยเป็นสังคมที่ยึดหลักความเท่าเทียมกันของบุคคล 
ในสังคม ผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมประชาธิปไตยหรือพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย
จึงควรมีการปฏิบัติตนที่สอดคล้องและสัมพันธ์กับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  ท้าให้พลเมืองเป็นหนึ่งในบทบาทส้าคัญที่จะเข้ามาพัฒนาและ
ขับเคลื่อนกลไกลภายในประเทศทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม เยาวชนที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมนั้น ต้องตระหนักถึงบทบาท 
หน้าที่  ที่จะต้องปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรม วัฒนธรรมประเพณี และ
รัฐธรรมนูญที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งบทบาททางสังคมที่ตนด้ารงอยู่ 

ผู้จัดท้าโครงการได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญดังกล่าวทั้งในด้านการเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองไทย ตลอดจนพัฒนาไปสู่พลเมืองอาเซียน และเตรียมพร้อม
เข้าสู่การเป็นพลเมืองของโลก จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความ
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เป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
เยาวชนในเรื่องความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข รวมไปถึงมีจิตส้านึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
เยาวชนปฏิบัติตนตามวิถีระบอบประชาธิปไตย 

วัตถุประสงค ์

 1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย   

 2. เพื่อให้เยาวชนมีจิตส้านึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
สามัคคีสมานฉันท์ 

 3. เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนมีภาวะความเป็นผู้น้ากล้าคิด  กล้าท้า 
กล้าแสดงออกตลอดจนเป็นที่พึ่งของคนในสังคมต่อไป 

กลุ่มเป้ำหมำย  

จ้านวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียน
ยาบีบรรณวิทย์ จ้านวน 50 คน และคณะท้างาน 10 คน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเป็นพลเมืองตามระบอบ

ประชาธิปไตย   
2. เยาวชนมีจิตส้านึกที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความสามัคคี

สมานฉันท์ 
 3. เยาวชนจะมีภาวะความเป็นผู้น้า กล้าคิด กล้าท้า กล้าแสดงออก
ตลอดจนเป็นพึ่งของคนในสังคมได้ 
 



53 
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำร 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (แจกแบบทดสอบ) 

09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดโครงการ  (ผู้อ้านวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ) 

09.30 – 10.00 น.  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (คณะท้างาน) 

10.00 – 10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.15 – 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง บทบาท หน้าที่ของพลเมืองไทยตามระบอบประชาธิปไตย 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน/ละหมาดซุฮรี 

13.00 – 13.50 น. กิจกรรมระดมสมอง เรื่อง พลเมืองที่ดีเป็นอย่างไร?   
(แบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม) (คณะท้างาน) 

13.50 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.00 - 15.30 น. กิจกรรม walk rally (คณะท้างาน) 

                         - ฐาน จ้าลองเลือกตั้ง  

                               - ฐาน Thinking skill  

                                 - ฐาน Leadership             

15.30 – 16.00น. สรุปกิจกรรม 

16.00 – 16.30 น. พิธีปิด/ มอบเกียรติบัตร 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

   จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด  47 คน 

   จ้านวนผู้กรอกแบบประเมินทั้งหมด  47 คน   

ควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจของผู้ที่ เข้ำร่วมโครงกำร (คิดเป็นร้อยละ)  
มีรำยละเอียด ดังตำรำงต่อไปนี้ 

 

ข้อ 

 

รำยกำร 

ระดับควำมคิดเห็น/ควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

มำกที่สุด มำก 
ปำน
กลำง 

น้อย 
ควร

ปรับปรุง 

ด้ำนกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

1 ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ 68.00 32.00 - - - 

2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดโครงการ 50.00 40.00 10.00 - - 

3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 60.00 30.00 10.00 - - 

ด้ำนผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร 

1 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้เนื้อหา
สาระในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

76.00 24.00 - - - 

2 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้แนวทาง ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

62.00 32.00 6.00 - - 

3 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน้าสิ่งที่ได้รับ 
จากการเข้าร่วมโครงการ น้าไปเผยแพร่และ 
ขยายผลต่อจากเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองใน 
ระบอบประชาธิปไตย 

70.00 26.00 4.00 - - 

4 ความพึงพอใจโดยภาพรวม 72.00 22.00 6.00 - - 
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ข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ 

ควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร  

1. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการด้าเนินโครงการ  

    2. อยากให้จัดโครงการแบบนี้ทุก ๆ ปี 

ควำมคิดเห็นจำกผู้จัดโครงกำร 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและมีระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์มาก
ขึ้น 

    2. ควรท้าเป็นโครงการต่อเนื่องและด้าเนินการรูปแบบสัญจรตามโรงเรียน 
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เยำวชนเครือข่ำย: จำกจิตส ำนึกสู่กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ 
 

นายศักดิ์นรินทร์ ภู่จันทร์ (น้องอาร์ท) 
เยาวชนเครือข่าย ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 2  
นักศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่น ส้านักวิชาบริหาร
รัฐกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับเพื่อน
นักศึกษาจ้านวน 8 คน ใช้เวลาว่างทุกวันหลังเลิกฝึกงาน 
ณ โรงเรียนบ้านนาแหลม อ้าเภอเมือง จังหวัดแพร่ ท้า
กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม โดยช่วยกัน
ปรับปรุงแปลงเกษตร ดัดแปลงเรือนเพาะช้าเก่าของโรงเรียน ให้เป็นบ่อสาธิต
การเลี้ยงกบ บ่อหมักปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ บ่อสาธิตการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด สาธิต
การเลี้ยงปลาดุกอุย และสาธิตการท้าน้้าหมักอินทรีย์ชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตร 
โดยเขาทั้ง 8 คน มุ่งหวังว่าแปลงเกษตรและบ่อสาธิตนี้ จะเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรของนักเรียนและคนในชุมชนได้ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ของชุมชน เยาวชน และนักศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างในการท้าความดี และ
บ้าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป  
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กิจกรรมสาธารณประโยชน์นี้ ใช้งบประมาณด้าเนินการเพียง 2,500 บาท 
โดยงบประมาณส่วนตัวของนักศึกษาและได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่มีในชุมชน ถือเป็นแบบอย่างของการท้าความดี โดยไม่ใช้เวลา สถานที่ 
และงบประมาณมาเป็นข้อจ้ากัดในการลงมือปฏิบัติ 
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เยำวชนเครือข่ำยขยำยควำมรู้สู่สำธำรณะ 
 

1 

 นายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว (น้องไกด์) 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 1 
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
ให้สัมภาษณ์ในรายการ “Think ต่างการเมือง”  
ตอน "เยาวชน...ผู้น้าแห่งอนาคต"  
ออกอากาศวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560  
เวลา 22.15 นาฬิกา 
 

2 

 นายปริญญา เจริญถ่องแท้ (น้องกอล์ฟ) 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 1 
นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์  
สาขาวิชารัฐศาสตร์(การปกครอง) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ  
รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้า 
ทางสถานีวิทยุรัฐสภา  
หัวข้อ “เยาวชน-พลเมืองไทย ใส่ใจการเมือง"
ออกอากาศวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
 เวลา 20.00-21.00 นาฬิกา  
 

3 

 นายสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท (น้องเจอรี่) 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้สัมภาษณ์ในรายการ "หน้าที่พลเมือง"  
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  
ออกอากาศวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 
13.00 นาฬิกา 
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4 

 นายกฤตนันท์ ในจิต (น้องก๊อตจิ) 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Lightning Talk 
กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ  
"ข้าพระบาท" ตอนที่ 76 "เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ชวน
น้อมน้าค้าพ่อสอนเป็นหลักชัยในชีวิตคนรุ่นใหม่" 
ออกอากาศช่อง 3 family วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 09.00-09.30 นาฬิกา 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
นายอรัช หลีเจริญ (น้องอรัช) 
นายกฤษดา ร้ามะสิทธิ์ (น้องกิต) 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไป
กับสถาบันพระปกเกล้า  
ทางสถานีวิทยุรัฐสภา หัวข้อ “ผู้น้าเยาวชนชวน
เรียนรู้ความเป็นพลเมือง ณ ห้องเรียน "พลเมือง" 
ทะเลหมอก" ออกอากาศ 
วันอังคาร ที่ 4 เมษายน 2560   
เวลา 20.00-21.00 นาฬิกา 
 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 

นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิ์แพงพุ่ม (น้องโต๋) 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 2 
นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุ รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไป
กับสถาบันพระปกเกล้า  
ทางสถานีวิทยุรัฐสภา หัวข้อ“ การขยายผลทาง
ความคิดและการลงมือท้าของผู้น้าเยาวชน  
ผู้ผ่านโครงการของสถาบันพระปกเกล้า 
ร่วมพูดคุยกับนิสิตจาก มหาวิทยาลัยรังสิต” 
ออกอากาศวันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560  เวลา 
20.00-21.00 นาฬิกา 
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ภำคผนวก 

ข้อคิดค ำคมประจ ำใจผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต 

  

                                                           
 ออกแบบงานศิลป์ (Art Work) โดยนายวุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว นักศึกษาฝึกงาน  
ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
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