
 
สรุปการจดัโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  

หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”  
ประจ าปี ๒๕๖๕ 

---------------------------------------------- 
๑. ด้านการด าเนินการ 
  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของประชำชนทุกคนที่จ ำเป็นต้องรู้และเข้ำใจ
ในระบอบประชำธิปไตย พร้อมทั้งเปิดพ้ืนที่ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงถูกต้องและ 
มีคุณภำพ จึงได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนกำรเสริมสร้ำงผู้น ำนัก
ประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมรูแ้ละทัศนคตทิี่ดีแก่ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชน
ทั่วไป ได้เข้ำใจอย่ำงถูกต้องในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย เตรียมควำมพร้อมและปูพ้ืนฐำน ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรปฏิรูปประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับบทบำท 
หน้ำที่และอ ำนำจฝ่ำยนิติบัญญัติ ส่งเสริมให้ผู้น ำท้องถิ่นและประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองและ
กิจกรรมของวุฒิสภำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ โดยกำรจัดโครงกำรดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์ ๔ ประกำร 
ดังนี้ 
  ๑. เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ และกำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ๒. เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเข้มแข็งภำคประชำชนในกำรร่วมกิจกรรมกับวุฒิสภำและส ำนักงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้ผ่ำนกำรอบรม ได้น ำควำมรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ กำรเมือง
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปเผยแพร่ขยำยผลยังชุมชนและ
ท้องถิ่นของตนเอง 
 ๔. เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ กำรเมืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้สอดคล้องกับกำรประชำสัมพันธ์ 
ยุคดิจิทัล 
 
๒. ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
 กำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนกำรเสริมสร้ำงผู้น ำ 
นักประชำธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ โดยมี
กลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วย  
  - นำยก/สมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
            - ผู้ปกครองท้องที่ (ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน) 
       - สื่อมวลชน  
       - ศิลปินพ้ืนบ้ำน  
       - ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครูสอนสังคมศึกษำ  
      - ครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  

โดยในป.ี.. 
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 โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ด าเนินการจัดโครงการฯ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๕ ครั้ง 
ประกอบด้วย กำรจัดโครงกำรในภูมิภำคต่ำง ๆ จ ำนวน ๒ ครั้ง กำรจัดโครงกำรผ่ำนสื่อออนไลน์ จ ำนวน  
๒ ครั้ง และสัมมนำเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนำเครือข่ำยประจ ำปี ๒๕๖๕ ณ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน ๑ ครั้ง  
มีผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจ านวน ๓๐๖ คน ดังนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

วัน เวลา และสถานที ่ กลุ่มเป้าหมาย จ านวนผู้ผ่าน 
การอบรม 

งบประมาณ 

๑ วันที ่๒๓ – ๒๕ มิถนุำยน ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรม จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

จังหวดั
พระนครศรอียุธยำ 

จังหวดัลพบุร ี
และจังหวดัสระบรุ ี

จ ำนวน ๙๑ คน 
 

๔๙๐,๕๐๔.๕๐ 
บำท 

๒ วันที ่๗ – ๙ กันยำยน ๒๕๖๕ 
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์ แคว รีสอร์ท 

จังหวดักำญจนบุรี 

จังหวดักำญจนบุรี 
จังหวดัรำชบรุี  
และจังหวดั
สุพรรณบุร ี

จ ำนวน ๘๖ คน 
 

๔๐๕,๙๕๑.- 
บำท 

๓ วันที ่๒๒ – ๒๓ สงิหำคม ๒๕๖๕ 
ผ่ำนสื่อออนไลน ์

ครูสังกดั สพม.  
พ้ืนที่ภำค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ ำนวน ๖๐ คน 

จ ำนวน ๗๑ คน ๘,๒๗๐.- บำท 

๔ วันที ่๓๐ – ๓๑ สงิหำคม ๒๕๖๕ 
ผ่ำนสื่อออนไลน ์

ครูสังกดั สพม.  
พ้ืนที่ภำคใต้  

จ ำนวน ๕๘ คน 
 

๘,๐๗๐.- บำท 

เครือขา่ยผู้น านักประชาธิปไตยฯ ประจ าปี ๒๕๖๕ รวมจ านวน 
 ๓๐๖ คน 

 

๕ วันที ่๒๕ – ๒๘ กันยำยน ๒๕๖๕ 
กำรสัมมนำเชิงปฏบิัตกิำรเพือ่พัฒนำ

เครือข่ำยฯ    
ณ โรงแรมรเิวอร์ไซด ์กรงุเทพมหำนคร 

เครือข่ำยปี ๒๕๖๕ 
เครือข่ำยเขม้แข้ง 
และเครือข่ำยที่ส่ง

กิจกรรมเขำ้ประกวด 

จ ำนวน ๒๙๑ คน 

๑,๑๔๐,๐๐๐.- 
บำท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน ๕๙๗ คน ๒,๐๕๒,๗๙๕.๕๐ 
บาท 

 
 
 

๓. ดำ้นเนื้อหำ... 
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๓. ด้านเนื้อหาวิชาและการประเมินผล 
  กำรจัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ มีเนื้อหำสำระ ประกอบด้วย 
  ๑) วุฒิสภำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
       ๒) บทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของวุฒิสภำ  
          ๓) ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
       ๔) สถำบันพระมหำกษัตริย์กับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
       ๕) ระบบงำนรัฐสภำ 
       ๖) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       ๗) กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
       ๘) กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ 
       ๙) กำรพูดและกำรน ำเสนอส ำหรับผู้น ำนักประชำธิปไตย 
        ๑๐) แนวทำงกำรเผยแพร่ต่อยอด ขยำยผลของเครือข่ำยวุฒิสภำ 
   ทั้งนี้ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรจัดโครงกำร ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
กำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองอย่ำงถูกต้อง มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
บทบำท หน้ำที่ และอ ำนำจของวุฒิสภำ ยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ สถำบันพระมหำกษัตริย ์
กับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย วัฒนธรรมทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย ระบบงำน
รัฐสภำ วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข กำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง กำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติ และกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง 
ของประชำชนเพ่ิมมำกขึ้น ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำวคำดหวังวำ่จะท ำให้ผู้ผ่ำนกำรอบรมมีทัศนคติที่ถกูตอ้ง
ในกำรเป็นพลเมืองในระบอบประชำธิปไตย ได้รับประโยชน์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรและสำมำรถน ำเอำ 
สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเผยแพร่ขยำยผลในชุมชนท้องถิ่นได้ และมีส่วนร่วมกับภำรกิจของวุฒิสภำได้อย่ำงดีต่อไป  
โดยมีละเอียดแต่ละครั้ง สรุปได้ดังนี้  

 
ครั้งที่... 
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อยธุยา กาญจนบรุี ออนไลน1์ ออนไลน2์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
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ครั้งที่/สถานท่ี ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
ครั้งที ่๑  

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
๙๑.๒๐ 
มำกที่สดุ 

ครั้งที ่๒  
ณ จังหวัดกำญจนบรุ ี

๙๐.๒๐ 
มำกที่สดุ 

ครั้งที ่๓ 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ (ครั้งที ่๑) 

๙๓.๘๐  
มำกที่สดุ 

ครั้งที ่๔ 
ผ่ำนสื่อออนไลน์ (ครั้งที ่๒) 

๙๕.๖๐ 
มำกที่สดุ 

รวมทั้งสิ้น ๙๒.๗๐ 
มากที่สดุ 

 
๔. ด้านปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
  ๔.๑ ปัญหาอุปสรรคในการจัดโครงการ 
    - สื่อมวลชนในท้องถิ่น ไม่ค่อยให้ควำมสนใจในกำรร่วมท ำข่ำวและประชำสัมพันธ์โครงกำร 
เนื่องจำกไม่มีค่ำตอบแทนให้กับสื่อมวลชน   
  ๔.๒ ข้อเสนอแนะ 
        จำกแบบประเมินผลหลังเสร็จสิ้นโครงกำร ได้มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เสนอแนะเพ่ิมเติมและ
ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ในกำรจัดโครงกำรฯ สรุปได้ ดังนี้  
        ๔.๒.๑ ด้านวิทยากร 
             - วิทยำกรควรเพ่ิมเวลำและเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมในกำรซักถำมให้ 
มำกขึ้น                  
  ๔.๒.๒ ด้านการบริหารจดัการ 
   - ควรใช้เวลำอบรมตั้งแต่ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นำฬิกำ 
   ๔.๒.๓ ด้านอื่น ๆ  
   ๑) ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
   ๒) ควรเพ่ิมกิจกรรมเรียนรู้นอกสถำนที่  
   ๔.๒.๔ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 

     ๑) ควรอบรมในวันหยุดเสำร์ - อำทิตย์ เนื่องจำกวันธรรมดำมีกำรเรียนกำรสอน 
   ๒) ควรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

 
 

๓) ควรส่งเอกสำร... 
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   ๓) ควรส่งเอกสำรประกอบกำรอบรมให้กับผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ดำวน์โหลดก่อน
ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย ๑ วัน 

 ๔) ควรเพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำยให้นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯ ด้วย 
 ๕) ควรส่งตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรมต่อยอดของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้กับ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
   ๖) ควรเพ่ิมกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำรแสดงควำมคิดเห็น 

   
 ๕. ด้านงบประมาณ 
  โครงกำรเสริมสร้ำงควำมพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดจัดโครงกำรฯ  
ในทุกภูมิภำค  จ ำนวน ๕ ครั้ ง  ประกอบด้วย กำรจัดโครงกำรในภูมิภำคต่ำง ๆ จ ำนวน ๒ ครั้ ง 
และผ่ำนสื่อออนไลน์ จ ำนวน ๒ ครั้ง และสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน ๑ ครั้ง  โดยมีค่าใช้จ่าย จ านวนทั้งสิ้น 
๒,๐๕๒,๗๙๕.๕๐ บาท (สองล้านห้าหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)   
    
 

  *************************************  


