
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 
  

 

                   คำนำ 
 

           เนื่องจากปัจจุบันนี้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจและวิถีชีวิต
อย่างมากมายอาจเป็นเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปซึ่งมผีลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุก
คน ยิ่งกระแสเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ส่งผลมากมายจนบางคนขาดไม่ได้โดยถือว่าเป็น
ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตและนำไปสู่ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ปัญหาลัก
เล็กขโมยน้อยเพราะบางคนมัวแต่นึกถึงแค่เพียงประโยชน์ส่วนตนจนลืมนึกถึงคนรอบข้างซึ่งพฤติกรรมดังกล่าว
นำไปสู่การเบียดเบียนผู้อ่ืน 

           ดังนั้นโครงการ เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม”จึงเกิดขึ้นภายใต้แนวคิดให้ทุกคนตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ทั้งต่อตนเองและบุคคลอ่ืนภายใต้
หลักการดังกล่าวโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารจึงนำปัญหาต่างๆมาจัดทำเป็นโครงการเพ่ือแก้ไขและปรับปรุงเกิด
เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงเรียนและคนในชุมชนซึ่งทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับผู้นำ
ชุมชนและผู้นำในองค์กรต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ 

 

 

 
 

    (นางชุติมา  ปราบมนตรี) 

    ผู้อำนวยการโรงเรยีนทุ่งฝนวฝิทยาคาร 
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โครงการ      เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วม” 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง      โครงการใหม่ 
กิจกรรมในโครงการ   การฝกึอบรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรุฒ นามแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ฝ่าย   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินการ     ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลักการและเหตุผล 
 นับแต่ได้มีการประกาศรัฐธรรมนูญฉบับแรก เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ประเทศไทยได้
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทรงใช้อำนาจอธิปไตยซี ่งเป็นของปวงชนชาวไทยผ่านทางรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรีและศาล ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศซักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีรัฐสภา 
ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๙ มีสาระสำคัญคือในวาระเริ่มแรก 
ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิก จำนวน ๒๕๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง ตามที่คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติถวายคำแนะนำ โดยสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาอาชีพ  มี
บทบาทหน้าที่และอำนาจในด้านพิจารณากฎหมายควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในกรณี
สำคัญ ๆ เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่ง และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ จึงนับได้ว่าวุฒิสภาเป็น
องค์กรที่มีความสำคัญระดับชาติ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
 ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีแก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปได้
เข้าใจอย่างถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเมือง เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของ
วุฒิสภา ส่งเสริมให้ผู ้นำท้องถิ ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและกิจกรรมของวุฒิสภา 
สำนักงานเลชาธิการวุฒิสภา จึงเห็นควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ ่น หลักสูตร 
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจวุฒิสภา และการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

๒.๒ เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับวุฒิสภาและสำนักงาน
เลขาวุฒิสภา 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่ขยายผลยัง
ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
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๒.๔ เพื่อเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สอดคล้องกับการ
ประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 - ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม 
 - จัดฝึกอบรมจำนวน ๒ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน 
๔. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง 
 ๔.๑ ผลผลิต (OUT PUT) 
      จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการ
เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ในแต่ละครั้งไม่น้องกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๔.๒ ผลลัพธ์ (OUT COME) 
      ๔.๒.๑ ผู ้ปกครองนักเร ียนและผู ้ท ี ่สนใจมีความรู ้ เก ี ่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาภายใต้บริบท
ของสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันเพ่ิมมากขึ้น 
      ๔.๒.๒ เครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา 
      ๔.๒.๓ กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม ได้นำความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 
การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นืประมุขไปเผยแพร่ขยายผลยังชุมชน
และท้องถิ่นของตนเอง 
 ๔.๓ ผลสำเร็จ 
      ๔.๓.๑ มิติด้านประสิทธิภาพ 
  ๑) จำนวนครั้งที่จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการ
เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
  ๒) จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
  ๓) ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปต่อกิจกรรมทางการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      ๔.๓.๒ มิติด้านประสิทธิผล 
  ๑) กล ุ ่มเป ้าหมายที ่ เข ้าร ่วมโครงการเสร ิมสร ้างความพร้อมแก่ท ้องถ ิ ่น หล ักส ูตร 
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของ
วุฒิสภา ภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
  ๒) กล ุ ่มเป ้าหมายที ่ เข ้าร ่วมโครงการเสร ิมสร ้างความพร้อมแก่ท ้องถ ิ ่น หล ักส ูตร 
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการฯ ร้อยละ 
๘๐ 
      ๔.๓.๒ มิติด้านผลกระทบ 
  กลุ่มเป้าหมาย นำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ ไปเผยแพร่ต่อชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง 
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 ๔.๔ เป้าหมาย 
      ๔.๔.๑ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ภายใต้บริบทของ
สถานการณ์การเมืองปัจจุบัน และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห่ากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๘๐ 
      ๔.๔.๒ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ (ค่าเป้าหมายกำหนดตาม
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
      ๔.๔.๓ ระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยอยู่ในระดับที่ ๓ การ
เข้ามามีส่วนร่วม (ค่าเป้าหมายกำหนดตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ - 
๒๕๖๕) 
๕. กิจกรรมดำเนินการ 
 ๕.๑ การฝึกอบรม แบ่งเป็น 
      ๑) การกำหนดรูปแบบการฝึกอบรม เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยใช้กิจกรรมการฝึกอบรม
ที่สร้างความเป็นประชาธิปไตย ความอิสระ และเสรีภาพในการเรียนรู้ และส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น 
      ๒) การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม 
อาท ิ
  ๒.๑) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูป
ประเทศ 
  ๒.๒) การบรรยายให้ความรู ้ เกี ่ยวกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยฯ 
ระบบงานรัฐสภา และการพูด การนำเสนอในที่ชุมชน โดยวิทยากรภายในโรงเรียน/วิทยากรภายนอก 
  ๒.๓) กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่และผลงานวุฒิสภา 
  ๒.๔) การเผยแพร่ช่องทางติดต่อกับสำนักงานฯ 
  ๒.๕) การประเมินผลการจัดโครงการ 
      ๓) การเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และ
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
 ๕.๒ การกำหนดเนื้อหาวิชาในโครงการ ภาคเนื้อหาสาระ ประกอบด้วย 
      ๑) วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย 
      ๒) บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 
      ๓) ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
      ๔) สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
      ๕) ระบบงานรัฐสภา 
      ๖) วัฒนธรรมทางการเมืองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      ๗) การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
      ๘) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 
      ๙) การพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย 
     ๑๐) แนวทางการเผยแพร่ต่อยอด ขยายผลของเครือข่ายวุฒิสภา 
๖. ระยะเวลา สถานที่ 
 รุ่นที่ ๑  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕  หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 รุ่นที่ ๒  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
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๗. ค่าใช้จ่าย 
 งบอุดหนุนการศึกษา 
๘. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน 
 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า 
๙. การติดตามและประเมินผล 
 ๙.๑ การกระเมินผลเมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลง จากผลผลิตของการฝึกอบรมเพื่อวัดองค์ความรู้ที่
ได้รับและความพึงพอใจจากโครงการฯ 
 ๙.๒ การติดตามผลโดยการประเมินประสิทธิผลของโครงการว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ไป
ขยายผลต่อไป 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายวรุฒ นามแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ)........................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นายวรุฒ นามแสง)              (นายวรุฒ นามแสง) 
               ตำแหน่ง คร ู                             ตำแหน่ง คร ู
 
 
 
(ลงชื่อ)........................................ผู้รับทราบโครงการ  (ลงชื่อ)........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวเขมสิริธร โทวันนังธนัชญ์)         (นายกฤษณพงษ์ รักษาภักดี) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผน               รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
 
 
 
(  ) อนุมัติ    (  ) ไม่อนุมัติ 
  
    (ลงชื่อ)........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางชุติมา  ปราบมนตรี)  
      ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งฝนวิทยำคำร 

ที่  ๑๐๔ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดักิจกรรมโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสูตร”กระบวนกำรเสริมสร้ำงผู้น ำนักประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 

………………………………………………………………………………… 

     ด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร จะจดักิจกรรมโครงการ
เสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลกัสตูร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านกัประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม”ขึน้ในระหว่างวนัที่ 
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมดงักล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙ แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  ประกอบค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานที่ ๑๓๙/๒๕๕๐ เร่ือง อ านาจบงัคบับญัชาข้าราชการลกูจ้างประจ า ลงวนัที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงแต่งตัง้
ข้าราชการครู พนกังานราชการ ครูอตัราจ้าง และบคุลากรให้ปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้

 

๑.  คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่ อ านวยการในการด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 
หลกัสตูร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านกัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีความพร้อมใน
การด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ   ประกอบด้วย 

 ๑.๑ นางชตุมิา  ปราบมนตรี    ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 

 ๑.๒ นายกฤษณพงษ์ รักษาภกัด ี  รองผู้อ านวยการ  รองประธานกรรมการ 

 ๑.๓ นางยวุรี  เพช็รตา   ครู   กรรมการ 

 ๑.๔ นางสาวสกุญัญา  นามวงษา  ครู   กรรมการ 

 ๑.๕ นายนรัินดร์  อรปัญญา  ครู   กรรมการ 

 ๑.๖ นายสธุาศิน  เขียวทอง  ครู   กรรมการ 

 ๑.๗ นายสญัญา  สริุยภา   ครู   กรรมการและเลขานกุาร 

 ๑.๘ นายวรุฒ นามแสง   ครู   กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 

๒.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่    มีหน้าที่ ด าเนินการจดัเตรียมสถานท่ี จดัเตรียมโต๊ะหมู่บชูา ป้ายเวที ตกแตง่ผ้าสี
และดอกไม้ประดบัเวทีให้มีความสวยงาม สะอาด รวมทัง้จดุคดักรองโควิด 19 ให้มีความพร้อมในการจดักิจกรรม 
ประกอบด้วย 
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๒.๑  นายสญัญา  สริุยภา   ครู    ประธานกรรมการ 

๒.๒   นางนริสา  เสียงเพราะ  ครู   รองประธานกรรมการ 

๒.๒  นายจกัรกฤษณ์  ภผูาบาง  ครู    กรรมการ 

๒.๓  นายศภุวิชญ์  สทุธิอาจ  ครู   กรรมการ 

๒.๔  นายสธุาศิน  เขยีวทอง  ครู   กรรมการ 

๒.๕  นายวุฒิพงษ์ บุญยอด   คร ู    กรรมการ 
๒.๖  นายวรุฒ  นามแสง   คร ู   กรรมการ 
๒.๗  นายอภิวัฒน์  ผาบสิมมา  คร ู   กรรมการ 
๒.๘  นายอทิธิพล ฤาชากุล   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒.๙  นายอสิรพงษ์ ตุระวิแสง  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๑๐  นายกติติพงษ ์ปิตตะคะโส  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๑๑  นายเนติธร สุริยะกาญจน์  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๑๒  นายธนาวุฒิ ธรรมไหม  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๑๓  นายนันทพงษ์ พุทธสา  นศ.ฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
๒.๑๔  คณะกรรมการสภานักเรียน  นักเรียน   กรรมการ 
๒.๑๕  นายชัยพงษ์ บัวป้อม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการและเลขานุการ 
 

๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร และพิธีกร  มีหน้าที่ เตรียมขัน้ตอน พิธีการ เพื่อให้การด าเนินการจดักิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และด าเนินการจดักิจกรรมจนเสร็จสิน้ ประกอบด้วย 

๓.๑  นายสัญญา  สุริยภา   คร ู   ประธานกรรมการ 
๓.๒  นายศุภวชิญ์  สุทธิอาจ  คร ู   กรรมการ 
๓.๓  นายจักรกฤษณ์  ภูผาบาง  คร ู   กรรมการ 
๓.๔  นายวรุฒ  นามแสง   คร ู   กรรมการ 
๓.๕  คณะกรรมการสภานักเรียน     กรรมการ 
๓.๖  นายเจตพล  ภูมิแสน  พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมเคร่ืองเสียง ถ่ำยภำพ  มีหน้าที่ จดัเตรียม ควบคมุดแูลระบบเสียงและเคร่ืองเสียง 
ถ่ายภาพนิง่และภาพเคลื่อนไหวระหว่างการด าเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 

๔.๑  นายบญัชา สมบตัิก าไร   ครู   ประธานกรรมการ 

๔.๒  นายวฒุิพงษ์    บญุยอด   ครู   กรรมการ 

๔.๓  นายอิทธิพล ฤาชากลุ       พนกังานราชการ  กรรมการ 

๔.๔  นายชยัพงษ์ บวัป้อม        ครูอตัราจ้าง   กรรมการและเลขานกุาร 

 

๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน มีหน้าที่ จดัเตรียมเอกสาร รับลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
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๕.๑  นางสาวนงนภสั  พนัธ์ณวงค์  ครู  ประธานกรรมการ 

๕.๒  นางสาวเขมสิริธร  โทวนันงัธนชัญ์  ครู  กรรมการ 

๕.๓  นางสาวเปรมจติร  ศรีหาเทพ  ครู  กรรมการ 

๕.๔   นางสาวพลอยงาม  ไชยแสง  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

๕.๕  นางสาวอริสา  ทองกันหา  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๖  นางสาวมาริตา  สุดาเดช  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๗  นางสาวเบญจวรรณ  ภกูิ่งพลอย  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๘  นางสาวเอ้ือมพร  สุทธิบุญ  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๙  นายกิตติพงษ์  ปิตตะคะโส  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๑๐ นายธนาวุฒ ิ ธรรมไหม   นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๑๑ นายเนติธร  สุริยกาญจน์  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๑๒ นายอิสระพงษ ์ ตุระวิแสง  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๑๓ นายนันทพงษ์  พุทธสา   นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๕.๑๔ นางสุพตัรา  ภูผินผา   พนักงานราชการ   กรรมการและ

เลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม  มีหน้าที่  ให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วมโครงการ บริการเคร่ืองดื่ม อาหารว่าง แขกผู้มีเกียรติและ
ผู้ เข้าร่วมโครงการ จดัเตรียมน า้ดืม่ไว้บริการ ตลอดจนเสร็จสิน้โครงการ ประกอบด้วย 

๖.๑  นางโสภิษฐ์  จนัททร์สมคอย   ครู   ประธานกรรมการ 

๖.๒  นางสาวธัญญาวรรณ  สีลาทอน  ครู   กรรมการ 

๖.๓  นางสาวพลอยงาม  ไชยแสง  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

๖.๔  นางสาวอริสา  ทองกันหา  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๖.๕  นางสาวมาริตา  สุดาเดช  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๖.๖  นางสาวเบญจวรรณ  ภกูิ่งพลอย  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๖.๗  คณะกรรมการสภานักเรียน         นักเรียน   กรรมการ 
๖.๙  นางสาวปาระมี  เกตภุวูงษ์   ครู   กรรมการและเลขานกุาร 

 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยประสำนวทิยำกรภำยนอก  มีหน้าที่  ด าเนินการเก่ียวกบัการเชิญวิทยากรภายนอก ประกอบด้วย 

๗.๑ นางค าปุ่ น  ทิพย์โชติ    ครู   ประธานกรรมการ 

๗.๒  นางญาณิศา  ยลถนอม    ครู   กรรมการ 

๗.๓  นางสาวสดุารัตน์  แสงสิทธ์ิ   ครู   กรรมการ 

๗.๔  นางสาวเบญจมาศ  ปวงสขุ   ครู   กรรมการ 

๗.๕  นายวฒุิพงษ์  บญุยอด    ครู   กรรมการ 
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๗.๖  นายบญัชา  สมบติัก าไร    ครู   กรรมการ
และเลขานกุาร 

 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวัน มีหน้าที่ ด าเนินการเร่ืองการจดัหา
เคร่ืองด่ืมและอาหารว่างในระหว่างอบรม และจดัเตรียมอาหารกลางวนัส ารับพิธีกร และผู้ เข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย 

๘.๑  นายสญัญา  สริุยภา    ครู   ประธานกรรมการ 

๘.๒  นางสาวพลอยงาม  ไชยแสง  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 

๘.๓  นางสาวอริสา  ทองกันหา  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๘.๔  นางสาวมาริตา  สุดาเดช  นศ.ฝึกประสบการณ์  กรรมการ 
๘.๕  นางสาวเบญจมาศ  ปวงสขุ   ครู   กรรมการและเลขานกุาร 

 

๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปผลและประเมินผล  มีหน้าที่ ประเมินผลการจดักิจกรรม รวบรวมสรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินการ เมื่อสิน้สดุการจดักจิกรรม ประกอบด้วย 

๙.๑  นายสญัญา  สริุยภา    ครู   ประธานกรรมการ 

๙.๒  นายสธุาศิน  เขยีวทอง    ครู   รองประธานกรรมการ 

๙.๓  นายวฒุิพงษ์  บญุยอด    ครู   กรรมการ 

๙.๔  นานายเจตพล  ภมูิแสน   พนกังานราชการ   กรรมการ 

๙.๕  นางญาณิศา  ยลถนอม    ครู   กรรมการและเลขานกุาร 

 

  ขอให้ข้าราชการครูและบคุลากรที่ได้รับการแต่งตัง้จงตัง้ใจปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความวิริยะ  อตุสาหะ  
ระมดัระวงัอยา่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการขึน้ได้ 

 

     สัง่ ณ วนัท่ี ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

  

 

 

 

 

ลงชื่อ 

 

            (นางชตุมิา ปราบมนตรี) 

    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
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กำหนดการโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
วันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 
-------------------------------- 

 
รุ่นที่ ๑ วันเสาร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. - ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. - ก่อนพิธีเปิดโครงการฯ 

- ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. - พิธีเปิดโครงการฯ 

- ประธานในพิธี โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดค้า 
- ผู้กล่าวรายงาน โดย นางชุตมิา ปราบมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. - ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. - วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - ระบบงานรัฐสภา 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. - วุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย 
เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. - การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. - สถาบันพระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. - แนวทางการต่อยอด ขยายผลของเครือข่ายวุฒิสภา 
เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. - ประเมินผลการจัดโครงการ 
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - มอบสัมฤทธิบัตร / กล่าวให้โอวาท / พิธีปิด 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :    ๑) เวลายืดหยุน่ได้ตามความเหมาะสม 
        ๒) เวลาพักเบรกได้ตามอัธยาศัย 
รุ่นที่ ๒ วันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ใช้กำหนดการเวลาเดียวกัน 
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        แบบรายงาน ผลจากการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

                                                                                                                                             
ส่วนท๑ี ข้อมูลทั่วไป 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ การนำความรู้จากการอบรมในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร 
“กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”ไปเผยแพร่ ขยายผล  ประยุกต์ใช้ประโยชน์
ให้กับท้องถิ่น ชุมชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ รูปแบบการนำความรู้ไปเผยแพร่/ขยายผล/ประยุกต์ใช้ประโยชน์ (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
              จัดอบรม/สัมมนา/ประชุม เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
              จัดทำสื่อออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ (เช่น Facebook/Youtube/Instagram/Twitter/Website) 
     จัดนิทรรศการ/บอร์ดความรู้/ป้ายนิเทศ/แผ่นพับ 

              บอกกล่าว/แลกเปลี่ยนความรู้ กับครอบครัว /เพ่ือน/คนในชุมชน 

              นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงาน 

    อ่ืนๆ.......................................................................................................................  

           รายละเอียดของการเผยแพร่/ขยายผล 

กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

จำนวนกลุ่มเป้าหมาย(คน) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน ๒๐๐ คน  (จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน ) 
ระยะเวลาที่ดำเนินการ. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕....... 
จำนวนครั้งที่ดำเนินการ ๒  ครั้ง..(ครั้งละ ๑๐๐ คน)  
รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ  

๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงความสำคัญและความเป็นมาของการจัดการอบรม 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับผิดชอบ 

๓. ดำเนินการตามแผน 

- จัดการอบรมเผยแพร่โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน  
- จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวรัฐสภาและประชาธิปไตย 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอมรมด้วยกัน  
- เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะชน  

๔. วัดและประเมินผล  
   - การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม   
   - ตอบแบบสอบถาม   

ค าน าหน้าชื่อ        นาย      นางสาว   นาง    อ่ืน............................................................................... 
ชื่อ-สกลุ ชุติมา  ปราบมนตรี.................................................................................................................... .. 
ต าแหน่ง/อาชีพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจบุนัที่สามารถติดต่อได้  เลขที่ ๒๘ หมู่ ๑๒ ต าบล ทุ่งฝน อ าเภอทุ่งฝน จงัหวดัอดุรธานี 
ไปรษณีย์ ๔๑๓๑๐..................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท์๐๖๑๖๒๘๘๙๘๒...................................................................................................................... 
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    -ประเมินความพึงพอใจ 

๕. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 
                                                                        
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินการ    
              ปัญหาที่พบจากการดำเนินโครงการ 

๒.๒. ผลที่เกิดจากการนำความรู้ไปเผยแพร่/ขยายผล/ประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
(ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
          ตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

             ตระหนักรู้และเกิดความเข้าใจในการรักษาความสงบภายในประเทศ 

          เสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
          การเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

             การปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองใน                    
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

         เกิดการวางรากฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถ่องแท้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๒.๓.การประเมินผล ประเมินจาก (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
          การแจกแบบสอบถาม 

          การสัมภาษณ์ 

           การสังเกตฃ 

           อ่ืนๆการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการอบรม 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. .................................................        
               *** ทั้งนี้ขอให้แนบเอกสาร/หลักฐานหรือรูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมมาด้วย*** 
  

 

 
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในความร่วมมือของท่าน และกรุณารายงานผลการจัดโครงการ มาที่ 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตย 

เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กทม.๑๐๓๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒๘๓๑ ๙๓๕๒ 
Democracy_pr@hotmail.com 
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๒.๑.ประชุมวางแผนจัดทำโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” 
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๒.๒. ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม                                
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๒.๓. แบ่งกลุ่มการเรียนรู้เสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
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     ๒.๔. ส่งครูและบุคลากรออกไปเผยแพร่ความรู้เรื่องผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชน 
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๒.๕.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมให้กับชุมชน 
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แบบประเมินผลการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น 

หลักสูตร กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร 

เขียนเครื่องหมาย   ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

๑ 
กิจกรรมในการอบรมมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด 

     

๒ เนื้อหาในกิจกรรมมีประโยชน์กับท่านเพียงใด      
๓ เวลาในการอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด      
๔ สถานที่ในการอบรมมีความเหมาะสมเพียงใด      

๕ 
วิทยากรมีความพร้อมในการอบรมมากน้อย
เพียงใด 

     

๖ 
อุปกรณ์ในการอบรมมีความพร้อมมากน้อง
เพียงใด 

     

๗ 
ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้
มากน้อยเพียงใด 
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