
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา 

(กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย) 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๕ – วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕  

ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อารีย์ บาย ยูเอชจี กรุงเทพมหานคร 
******************************** 

๑. การด าเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา (กิจกรรม 
การประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย) 

 ส ำนักประชำสัมพันธ์ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครู
ต้นแบบประชาธิปไตยวุฒิสภา (กิจกรรมการประกวดสื่อการสอนประชาธิปไตย) เพ่ือสร้ำงเสริมควำมรู้
ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรน ำเสนอ 
สื่อกำรสอนประชำธิปไตย เพ่ือให้มีสื่อนวัตกรรมกำรสอนประชำธิปไตยในกำรเผยแพร่ในสถำบัน 
กำรศึกษำ ส่งเสริมให้นักเรียนและเยำวชนตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อำรีย์ 
บำย ยูเอชจี กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครูต้นแบบประชำธิปไตยวุฒิสภำ 
โดยผู้ผ่ำนกำรอบรมส่งผลงำนสื่อนวัตกรรมกำรสอนที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจของวุฒิสภำ 
กลับมำยังวุฒิสภำภำยในวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน   

๒. การประสานงานและการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 การประสานความร่วมมือ 
 ๑. จัดท ำหนังสือเรียน พลเอก ประสำท สุขเกษตร สมำชิกวุฒิสภำ เพ่ือขอเรียนเชิญเป็น
คณะกรรมกำรตัดสินผลงำนสื่อนวัตกรรม 
 ๒. จัดท ำหนังสือเรียน นำยสมชำย เสียงหลำย สมำชิกวุฒิสภำ เพ่ือขอเรียนเชิญเป็น
คณะกรรมกำรตัดสินผลงำนสื่อนวัตกรรม 
 ๓. จัดท ำหนังสือเรียน ดร.พุทธิดำ สกุลวิริยกิจกุล ผู้แทนจำกบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพื่อขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมกำรตัดสินผลงำนสื่อนวัตกรรม 
 ๔. จัดท ำหนังสือเรียน นำยรัชพล สุวรรณโชติ นำยกสมำคมและผู้ก่อตั้งสมำคมศูนย์ข่ำว
เยำวชนไทย เพื่อขอเรียนเชิญเป็นคณะกรรมกำรตัดสินผลงำนสื่อนวัตกรรม 
 ๕. จัดท ำหนังสือเรียน นำงสำวกษมำ กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรใหญ่ กลุ่มงำนยุทธศำสตร์
และควำมมั่นคง ส ำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดจิิทัล เพื่อเรียนเชิญเป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง “กำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมเพื่อกำรเรียนกำรสอนประชำธิปไตยส ำหรับเยำวชน” 
๓. ผู้เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการฯ และมอบเกียรติบัตร 
 - ได้รับเกียรติจำก นำงสุนี  จึงวิโรจน์ สมำชิกวุฒิสภำ มอบ โล่ประกำศเกียรติคุณและ 
เกียรติบัตรให้แก่ผู้ ได้รับรำงวัลในกำรประกวดสื่อกำรสอนประชำธิปไตย และมอบเกียรติบัตร 
แก่ผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๒๑ คน 

๔. สมำชิก... 
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๔. สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาโครงการ ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วม
ปฏิบัติงานตามโครงการฯ มีดังน้ี 
 ๔.๑ สมำชิกวุฒิสภำ ผู้บริหำรโครงกำรฯ และคณะกรรมกำร  จ ำนวน ๗ คน 
 ๔.๒ วิทยำกร   จ ำนวน ๑ คน 
 ๔.๓ ผู้ด ำเนินรำยกำร   จ ำนวน ๑ คน 
 ๔.๔ เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ   จ ำนวน ๙ คน 
 
๕. กิจกรรมด าเนินการสัมมนาฯ  
วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ นำฬิกำ  -  ลงทะเบียน 
เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรว่ำง   
เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ นำฬิกำ - ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการฯ 
       (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที)     โดย นำยสำธิต  วงศ์อนันต์นนท์  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์  
      นำยวิเชียร  บัวบำน  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเผยแพร่
ประชำธิปไตย      และกิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
เวลำ ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรเยน็ 

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ นำฬิกำ  -  ลงทะเบียน 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ  -  น าเสนอโครงงานนวัตกรรมสื่อการสอนประชาธิปไตย 
           (๓ ชัว่โมง)  กรรมกำรตดัสินกำรประกวด 
   โดย - พลเอก ประสำท สุขเกษตร สมำชิกวฒุิสภำ 
   - นำยสมชำย  เสียงหลำย สมำชิกวุฒิสภำ 

 - ดร.พุทธดิำ  สกุลวิริยกิจกลุ ผู้แทนจำกบริษัท กูเกิล 
  (ประเทศไทย) จ ำกดั  
- นำยรัชพล  สวุรรณโชติ นำยกสมำคมและผู้ก่อตั้ง     
  สมำคมศนูย์ข่ำวเยำวชนไทย 

   - นำยพงศ์กติติ ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง  
     กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร 
   - นำยสำธิต  วงศ์อนันต์นนท ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ 
 ผู้ด ำเนินรำยกำร 
  โดย นำยวิเชียร  บัวบำน  ผู้บังคับบัญชำกลุ่มงำนเผยแพร่ 
                                                             ประชำธิปไตยและกิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ -  รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ นำฬิกำ -  น าเสนอโครงงานนวัตกรรมสื่อการสอนประชาธิปไตย (ต่อ) 
           (๓ ชัว่โมง)  กรรมกำรตดัสินกำรประกวด 
 

โดย - พลเอก... 
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      โดย - พลเอก ประสำท สุขเกษตร สมำชิกวฒุิสภำ 
   - นำยสมชำย  เสียงหลำย สมำชิกวุฒิสภำ 

 - ดร.พุทธดิำ  สกุลวิริยกิจกลุ ผู้แทนจำกบริษัท กูเกิล 
   (ประเทศไทย) จ ำกดั  
- นำยรัชพล  สวุรรณโชติ นำยกสมำคมและผู้ก่อตั้ง   
  สมำคมศนูย์ข่ำวเยำวชนไทย 

   - นำยพงศ์กติติ ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง  
     กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร 
   - นำยสำธิต  วงศ์อนันต์นนท ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์  
  ผู้ด ำเนินรำยกำร 
   โดย นำยวิเชียร  บัวบำน  ผูบ้ังคบับญัชำกลุม่งำนเผยแพร ่
                                                                      ประชำธปิไตยและกิจกรรมวุฒิสภำภูมิภำค 
เวลำ ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ นำฬิกำ - กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ ์
เวลำ ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ นำฬิกำ  -   รับประทำนอำหำรเย็น   

วันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
เวลำ ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ -  ลงทะเบียน 
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ นำฬิกำ        -   การบรรยาย การสรา้งสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการเรยีนการสอน 
       (๑ ชั่วโมง ๓๐ นำที)  ประชาธิปไตยส าหรับเยาวชน 
  โดย นำงสำวกษมำ กองสมคัร ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรใหญ่  
   กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง  
       ส ำนักงำนสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
เวลำ ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ นำฬิกำ  -   รับประทำนอำหำรวำ่ง  
เวลำ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ นำฬิกำ -   มอบรางวัล/เกยีรติบัตร/กล่าวให้โอวาท/พิธีปิด 
  โดย นำงสนุี  จึงวิโรจน์ สมำชิกวฒุิสภำ 
เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นำฬิกำ -   รับประทำนอำหำรกลำงวัน   
เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ นำฬิกำ -   ประเมนิผลกำรจัดโครงกำรฯ 
       ---------------------------------------- 
หมายเหตุ  :  ก ำหนดกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

๖. สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 
 กำรจัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรครูต้นแบบประชำธิปไตยวุฒิสภำ (กิจกรรม 
กำรประกวดสื่อกำรสอนประชำธิปไตย) เพ่ือสร้ำงเสริมควำมรู้ให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้เกี่ยวกับ
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ และ  
กำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกำรน ำเสนอสื่อกำรสอนประชำธิปไตย เพ่ือให้ 
มีสื่อนวัตกรรมกำรสอนประชำธิปไตยในกำรเผยแพร่ในสถำบันกำรศกึษำ ส่งเสริมให้นักเรียนและเยำวชน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบำท 
 

อ ำนำจ... 
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อ ำนำจหน้ำที่ของวุฒิสภำ ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ อำรีย์ บำย ยูเอชจี กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงวันที่ 
๕ – ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ ซึ่งกลุ่มเป้ำหมำยคือ บุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครูต้นแบบประชำธิปไตยวุฒิสภำโดยผู้ผ่ำนกำรอบรมส่งผลงำนสื่อนวัตกรรม 
กำรสอนที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์  
ทรงเป็นประมุขและบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจของวุฒิสภำ กลับมำยังวุฒิสภำภำยในวันที่ ๑๕ มิถุนำยน 
๒๕๖๕ จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน นั้น 
 ในกำรนี้มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ส่งผลงำน 
สื่อนวัตกรรมกำรสอนที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจของวุฒิสภำ กลับมำยังวุฒิสภำภำยใน
วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๔ คน โดยผู้ที่เสนอผลงำนจะต้องเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร
และให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินในวัน เวลำตำมก ำหนดกำร มีผู้แจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วม
กิจกรรมกำรประกวดสื่อกำรสอนประชำธิปไตย จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน โดยมีรำงวัล ดังนี้. 
 รำงวลัชนะเลิศ    เงินรำงวัล   ๕๐,๐๐๐.- บำท 
 รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๑  เงินรำงวัล    ๓๐,๐๐๐.- บำท 
 รำงวลัรองชนะเลิศ อันดับ ๒   เงินรำงวัล  ๑๐,๐๐๐.- บำท 
 รำงวลัชมเชย (๕ รำงวัล)   เงินรำงวัลละ      ๕,๐๐๐.- บำท 
 พร้อมได้รับโล่รำงวัลและเกยีรติบตัร 
 คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหำรโครงกำรและผู้เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรเป็นผู้ตัดสินและ 
ให้ข้อเสนอแนะ จ ำนวน ๖ คน ประกอบด้วย 
 ๑. พลเอก ประสำท สุขเกษตร สมำชิกวฒุิสภำ 
 ๒. นำยสมชำย  เสียงหลำย สมำชิกวุฒิสภำ 
  ๓. ดร.พุทธดิำ สกุลวริิยกิจกลุ ผู้แทนจำกบริษัท กูเกิล (ประเทศไทย) จ ำกดั  
 ๔. นำยรัชพล สวุรรณโชติ นำยกสมำคมและผูก้่อตัง้สมำคมศนูย์ข่ำวเยำวชนไทย 
 ๕. นำยพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษำด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง และกำรบริหำรจัดกำร 
 ๖. นำยสำธิต วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์  

 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดสื่อกำรสอนประชำธิปไตย ได้ร่วมกันตัดสินเสร็จสิ้นแล้ว 
เมื่อวันเสำร์ที่ ๖ สิงหำคม ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. รำงวัลชนะเลิศ                 เงินรำงวัล ๕๐,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร 
                                    ได้แก่ นำยพิเชษฐ์  ใจปวน 
๒. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑  เงินรำงวัล ๓๐,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร 
                                         ได้แก่ นำยเกรียงไกร  แสงหล่อ 
๓. รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรำงวัล ๑๐,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร    

                                ได้แก่ นำงสำวลลิตำ  ปันลำด  
๔. รำงวัลชมเชย                   เงินรำงวัล ๕,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร     
                                 ได้แก่ นำยพุฒนำรท  แก้วสงค์ 
 
 

๕. รำงวัล... 



- ๕ - 
 
๕. รำงวัลชมเชย                 เงินรำงวัล ๕,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร    

                               ได้แก่ นำงสำวจินตรำ  ร่มโพธิ์ 
๖. รำงวัลชมเชย                  เงินรำงวัล ๕,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร                      

                               ได้แก่ นำงณพัฐอร  แกล้วกล้ำ 
๗. รำงวัลชมเชย                 เงินรำงวัล ๕,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบัตร    

                               ได้แก่ นำงสำวพิมพ์จิรำ  ทองสีนวล 
๘. รำงวัลชมเชย                   เงินรำงวัล ๕,๐๐๐.- บำท พร้อมโล่รำงวัล และเกียรติบตัร     

                               ไดแ้ก่ นำงสำวสวุรรณี  ชอบชื่น  
 ทั้งนี้ ผู้เข้ำรว่มโครงกำรสัมมนำฯ ที่ไม่ได้รับรำงวัลได้รับเกียรติบัตรส ำหรับผู้เข้ำรว่มโครงกำรฯ 

๗. ผลการด าเนินการจัดโครงการฯ 
 กำรจัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรครูต้นแบบประชำธิปไตยวุฒิสภำ (กิจกรรม 
กำรประกวดสื่อกำรสอนประชำธิปไตย) ระหว่ำงวันที่ ๕ – ๗ สิงหำคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรม เดอะควอเตอร์ 
อำรีย์ บำย ยูเอชจี กรุงเทพมหำนคร ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำฯ ประกอบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำครูต้นแบบประชำธิปไตยวุฒิสภำ โดยผู้ผ่ำน 
กำรอบรมส่งผลงำนสื่อนวัตกรรมกำรสอนที่สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจของวุฒิสภำ 
กลับมำยังวุฒิสภำภำยในวันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕ จ ำนวนทั้งสิ้น ๒๑ คน จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ได้แก่  ควำมเหมำะสมของสถำนที่ 
ควำมเหมำะสมของระยะเวลำกำรอบรมตลอดโครงกำร ควำมเหมำะสมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใช้ 
ในกำรจัดกำร และด้ำนควำมเหมำะสมของอำหำรและเครื่องดื่ม ระดับมำกที่สุด ร้อยละ ๔.๖๗     

******************************************** 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโดย : นำงสำวโยษิตำ  ขุนพินิจ 
                                   นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำร 


