
ชื่อโครงการ          โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 
 (ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี ๙) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  งานบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
............................................................................................................................. ................................ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งหมายถึงระบอบการปกครองที่

เน้นให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง
ประเทศ   ดังนั้นการสร้างความเข้าใจ เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้องเพ่ือให้เกิดจิตส านึกที่ดี ให้กับ
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในช่วงที่เป็นเยาวชน จึงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะคนรุ่นนี้ถือเป็นก าลัง
ส าคัญกับประเทศชาติในอนาคต ในการขับเคลื่อนสังคมให้มั่นคงแข็งแรง  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีหน้าที่ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว ประกอบกับคณะ ฯ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยที่ตั้งขึ้น เพ่ือให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยมาอย่างต่อเนื่องผ่าน
รูปแบบการจัดกิจกรรมเข้าค่ายประชาธิปไตย ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ก าหนดจัดโครงการบริหารและพัฒนาศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9) ขึ้น โดยได้เปิด
โอกาสให้นักศึกษาของคณะ ฯ เข้ามามีส่วนร่วมคิด วางแผนด าเนินการจัดกิจกรรม และร่วมประเมินผล
การจัดโครงการ เพ่ือให้นักศึกษาได้น าความรู้ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พัฒนาทักษะในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องด้านการเมืองการปกครอง และบูรณาการการเรียนการสอนกับการให้บริการวิชาการแก่สังคม ใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้คณะได้น าผลการประเมินการบูรณาการจากการจัดกิจกรรมเข้าค่าย โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย (ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี ๙ ) ส่วนข้อควร
พัฒนาส าหรับการบูรณาการครั้งต่อไป  มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเสริมสร้างทักษะและปลูกฝังจิตส านึกความเป็นพลเมืองดีของประเทศให้กับเยาวชน 
2.2 เพ่ือให้เยาวชนน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเองได้

อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยต่อไป 
2.3 นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมมากยิ่งข้ึน 
2.4 เพ่ือบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  

 

3. ลักษณะของโครงการ 
โครงการต่อเนื่องปีที่ 9 
 

4. สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  : 01, การพัฒนาท้องถิ่นด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่น  
      กลยุทธ์ : 01, 1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการ
พันธกิจและสร้างเครือข่าย  
 
 



5. กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  1. นักเรียนชาย–หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 หรือระดับชั้น ปวช. ชั้นปีที่ 1-3 จากโรงเรียน/ 
วิทยาลัย ในจังหวัดก าแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง  จ านวนประมาณ 15 โรงเรียน  

2. เป็นนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของประชาธิปไตย และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด
ระยะเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 

3. เป็นนักเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอดดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถท างานเป็น
ทีมได้เป็นอย่างด ี
 4. เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวหรือโรคติดต่อที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เข้ารับการอบรม และไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดทุกชนิด 
 

6.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

6.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าโครงการ    
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการด าเนินงาน     
6.3 ด าเนินโครงการ       
6.4 สรุป/ ติดตามผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม   

 

      รูปแบบการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้า ประชาธิปไตย ปี 9” โดยระหว่างการเข้าค่ายประชาธิปไตย 

เยาวชนจะต้องท ากิจกรรมผ่านฐานการเรียนรู้ ดังนี้ 
ฐานการเรียนรู้ที่ 1  ปฐมนิเทศ/ ทดสอบก่อนอบรม (pre-test) 
ฐานการเรียนรู้ที่ 2  ยุติธรรมพันทาง  
ฐานการเรียนรู้ที่ 3  What is or should be the justice? 
ฐานการเรียนรู้ที่ 4  Do we really want democracy? 
ฐานการเรียนรู้ที่ 5  I can hear your voice. 
ฐานการเรียนรู้ที่ 6  ต้นกล้าประชาธิปไตย (seed of democracy) 
ฐานการเรียนรู้ที่ 7  ทดสอบหลังอบรม (post-test) 
ทั้งนี ้รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ นันทนาการ เป็นต้น 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
 

8.  ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินโครงการ 
จัดกิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้า ประชาธิปไตย ปี 9” ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561           

ณ อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 

9. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
ใช้งบประมาณแผ่นดิน โครงการบริหารและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

จ านวน 70,000 บาท 
 
 
 
 
 



10. ตัวช้ีวัดเป้าหมายผลผลิต 
    1. เชิงปริมาณ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  15 โรงเรียน 
 จ านวนครั้งที่ด าเนินงานโครงการ    1 ครั้ง 
    2. เชิงคุณภาพ เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบอบประชาธิปไตย  สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่ 

สู่โรงเรียน ชุมชนได้อย่างถูกต้อง  
นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น   

    3. เชิงเวลา ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ครั้ง (2 วัน 1 คืน)   
    4. เชิงค่าใช้จ่าย เหมาะสม 

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เยาวชน มีจิตส านึก และมีความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 2. เยาวชนสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปเผยแพร่สู่โรงเรียน ชุมชน ได้อย่างถูกต้อง  
 3. นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

 

12. การติดตามและการประเมินผล 
  1. สังเกตจากการร่วมกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม 
        2. แบบสอบความรู้ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และหลังกิจกรรม 

 3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการจัดโครงการ โดยเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย  
(ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9)  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 

ณ  อาคารใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
.............................................................................. 

 
วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 
08.00 - 08.30 น. รายงานตัว, ลงทะเบียน, รับเสื้อ, ถ่ายรูป-บันทึกประวัติลงท าเนียบรุ่น  
 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
08.30 - 09.00 น. - พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดก าเหนิด 
 คณบดคีณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 กล่าวรายงานโดย อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ 
 ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
09.00 - 09.30 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 1  - ปฐมนิเทศ /ทดสอบก่อนอบรม  (pre-test)  
 โดย อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์ 
09.30 – 10.30 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี อาจารย์กุลวรรธน์  มั่งมีดี  
 และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
10.30 – 12.30 น.   ฐานการเรียนรู้ที่ 2  ยุติธรรมพันทาง วิทยากรโดย อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์ 
 และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  
 

12.30 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 – 15.30 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 3  What is or should be the justice? 
 วิทยากรโดย อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  
15.30 - 17.30 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 4  Do we really want democracy? 
 วิทยากรโดย อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้ และนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์  
 

17.30 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น   
 

18.30 - 20.00 น. กลุ่มสัมพันธ์/ นันทนาการ โดย นักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์และสมาชิกค่าย ฯ  
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 
06.00 - 07.00 น. บริหารร่างกาย เดินชมทัศนียภาพบริเวณมหาวิทยาลัย 
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 08.30 น. กิจกรรมนันทนาการ โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
08.30 – 10.30 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 5  I can hear your voice. 
 วิทยากรโดย อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล และนักศึกษาโปรแกรมวิชา

นิติศาสตร์ 
 
 



10.30 - 12.30 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 6  ต้นกล้าประชาธิปไตย (seed of democracy) 
 วิทยากรโดย อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ และนักศึกษาโปรแกรมวิชา

นิติศาสตร์ 
 

12.30 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 – 14.00 น. ฐานการเรียนรู้ที่ 7  ทดสอบหลังอบรม (post-test) โดย อาจารย์พัจนภา  เพชร
รัตน์ 
14.00 - 15.00 น. มอบวุฒิบัตร มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 และพิธีปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด  
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

-------------------------------------- 
 
หมายเหตุ   1.  เวลา 10.00 น. และ 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 
 2.  ก าหนดเวลาสถานที่และกิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 


