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ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ 
กรรมการ

นายจเด็จ อินสว่าง  
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
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กรรมการ
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กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



คำานำา

โครงการทุนการศกึษาเป็นโครงการตามพระราชด�ารพิระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศรมหาภมูพิล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีด�าเนินการโครงการกองทุนการศึกษา  
เมือ่วันที ่๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตลอดมา ต่อมาภายหลัง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชริาลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั เสดจ็ขึ้นครองราชย์ ทรงรบัพระราชกรณยีกจิ สบืสาน ต่อยอดโครงการ
กองทุนการศกึษาของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยมี
วตัถุประสงค์ที่ส�าคญั ๓ ประการ คอื ๑) ส่งเสรมิสนบัสนนุให้เดก็นกัเรยีนในโครงการยึดมั่นในคณุธรรม จรยิธรรม 
๒) สนับสนุนให้เด็กนักเรียนในโครงการมีความประพฤติดีให้ได้รับการศึกษาจนส�าเร็จการศึกษา และ ๓)  
ช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการที่ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ

วฒิุสภา ได้เล็งเหน็ถงึประโยชน์และคณุค่าของโครงการกองทุนการศกึษาท่ีต้องการจะพฒันาคณุภาพ
การศกึษา ควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังระบบคณุธรรม จรยิธรรม และจิตส�านึกของความเป็นไทย ค�านึงถงึประโยชน์
ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงได้เข้าไป 
มีส่วนร่วมในโครงการกองทุนการศกึษาดงักล่าว โดยประธานวุฒิสภา (ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร  วิชติชลชยั) 
ได้มีค�าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ตามค�าสั่ง 
วฒิุสภา ท่ี ๖๐/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยมนีายศภุชยั  สมเจรญิ รองประธานวฒุสิภา คนท่ีสอง 
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ มีหน้าทีแ่ละอ�านาจในการประสานงานและก�าหนดแนวทางเพื่อสนับสนุน
โครงการกองทุนการศึกษา

ต่อมาคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศกึษา ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมีหน้าทีใ่นการพิจารณาก�าหนด
แนวทางและด�าเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้น�าประชาธิปไตยด้วยกระบวนการลูกเสือให้แก่นักเรียนของ
โรงเรยีนในโครงการกองทุนการศกึษา ซึ่งโครงการพฒันาผูน้�านักประชาธิปไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือเป็นโครงการทีมุ่่งเสริมสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีจิตอาสา มีคุณธรรมจริยธรรม และม ี
ค่านิยมที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 คณะกรรมการประสานงาน
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

กันยายน ๒๕๖๓



สารบัญ

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุน
โครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

คำานำา

รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาผู้นำานักประชาธิปไตย ������������������������������������๐

สำาหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

  - ครั้งที่ ๑ (ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓)

      ณ ค่ายลูกเสือสมพล โตรักษา อำาเภอไทยโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 - ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๓ – วันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓)

   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ������������������������������������������������������������๐

สรุปการประเมินโครงการ ������������������������������������������������������������������������������������������������๐
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คณะอนุกรรมการพฒันาผู้น�านักประชาธปิไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื ร่วมกบั
ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการ
กองทุนการศึกษา วุฒิสภา ได้ก�าหนดจัด “โครงการพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วย
กระบวนการลูกเสือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ขึ้น โดยมวีตัถปุระสงค์ในการเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบับทบาท หน้าท่ีและอ�านาจของวฒุสิภาและรฐัสภา การปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข และส่งเสรมิให้เยาวชนมีภาวะผูน้�า ยึดมั่นในคณุธรรมจรยิธรรมท่ี
ดีงามมีจิตอาสา และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม

คณะกรรมการประสานงานเพื ่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดย 
คณะอนุกรรมการพฒันาผู้น�านักประชาธปิไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
จ�านวน ๒ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวนัศกุร์ที่ ๗ ถึงวนัอาทติย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศกึษา วฒุสิภา โดยคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ได้จัดโครงการพัฒนาผู้น�านัก
ประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุอย่างต่อเน่ืองและสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างท่ัวถงึ รวมถงึปลกูฝังจิตส�านึกให้กับเยาวชนของการบ�าเพญ็ประโยชน์
ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน ท�าให้ตนเองมีคุณค่า มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น โดยจัดโครงการ ณ ค่ายลูกเสือ 
สมพล โตรักษา อ�าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จ�านวน ๑๔ โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒๐๙ คน  
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายศุภชัย  
สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นผู้กล่าวรายงาน

รายงานผลการจัดโครงการพัฒนาผู้นำานัก
ประชาธิปไตยสำาหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
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ฐานกิจกรรมที่ ๑ วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
จิตส�านึกและความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีวิธีเล่นกิจกรรมโดยแบ่งนักเรียนออก
เป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๑๒ คน ผูกเชือกฟางที่ล�าตัวของทุกคน ใช้หนังยางตรงกลางรัดสิ่งของที่จัดเตรียมไว้  
โดยห้ามใช้มือจับเชือกฟางและสิ่งของ

ฐานกจิกรรมท่ี ๒ ผู้น�านักประชาธปิไตย มวีตัถปุระสงค์เพื่อเสรมิสร้างและพฒันาผูน้�า 
ให้มีคณุลักษณะของผู้น�าในระบอบประชาธิปไตย โดยแบ่งกจิกรรมย่อยออกเป็น ๓ ฐานย่อย ประกอบด้วย 
ฐานคารวะธรรม ฐานสามัคคีธรรม และฐานปัญญาธรรม

(๑) ฐานคารวะธรรม
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(๒) ฐานสามัคคีธรรม

(๓) ฐานปัญญาธรรม

ฐานกจิกรรมที่ ๓ สภาจำาลอง  มวัีตถปุระสงค์เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเมืองการปกครองของไทย รวมถงึบทบาท หน้าที่ และอ�านาจของวฒุสิภา มีวธิเีล่นกิจกรรม
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าทีแ่ละอ�านาจของ
วุฒิสภา ต่อจากนั้นให้เลือกตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ ๑-๒ คน เพื่ออภิปราย และตัวแทนกลุ่มเลือกประธาน 
แล้วรวมกลุ่มใหญ่เพื่ออภิปรายและลงมติ
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ฐานกิจกรรมที่ ๑ ผู ้นำาดีมีวินัย มีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้างความรู ้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงเป็นผู้มวีินัยเพือ่สร้างให้ผู้น�ามีวินัย โดยแบ่งกิจกรรมย่อยออกเป็น  
๓ ฐานย่อย ประกอบด้วย ฐานเกมวินัย ฐานวินัยปริศนา และฐานปณิธานผู้น�า

(๑) ฐานเกมวินัย

(๒) ฐานวินัยปริศนา

(๓) ฐานปณิธานผู้นำา



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

13

ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ได้จัดอบรมจิตอาสาให้กับครูและนักเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
พฒันาผู้น�านักประชาธปิไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื จ�านวน 210 คน โดยมวัีตถปุระสงค์
เพื่อให้เยาวชนทีเ่ข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิด 
ความตระหนักถึงความส�าคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและ 
กันเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีโอกาสได้
พฒันาตนเองเพิ่มพนูศกัยภาพการแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้เพื่อสามารถเตบิโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมคีณุภาพในอนาคต  
โดยมีนายศุภชัย  สมเจริญ  รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธี

โดยการอบรมจิตอาสาให้กับครูและนักเรียนโดยการบรรยายหัวข้อใต้ร่มพระบารมีพระมหา
กษัตริย์ไทย ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา โดยวิทยากรจาก ศูนย์อ�านวยการใหญ่ จิตอาสา พระราชทาน 
ภาค ๑ จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของสถาบัน 
พระมหากษัติรย์ต่อแผ่นดินไทย รวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทาน
และการเป็นจิตอาสาพระราชทาน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อพ่อแม่      
ครูบาอาจารย์ และประเทศชาติ รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์การเป็นคนดี โดยวิทยากรจาก 
ศูนย์อ�านวยการใหญ่ จิตอาสา พระราชทาน ภาค ๑
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การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมโครงการ 
โดยได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิวุฒิสภา ผู ้บริหารส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ผู้แทนส�านักงานคณะรกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
เป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์ การขยายผลหรือต่อยอดของผู้น�านักประชาธิปไตยทีผ่่านการฝึก
อบรมในปีทีผ่่านมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการด�าเนินงานระหว่างโรงเรียนในโครงการกองทุน
การศึกษา และการด�าเนินงานในอนาคตเกี่ยวกับการประกวดการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้น�านัก 
ประชาธิปไตยส�าหรัเยาวชนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้าง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้เยาวชนมีภาวะผู้น�า 
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจิตอาสา และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ
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กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา 

 
 
 

รายงานผลการประเมิน 
โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 

กลุ่มเป้าหมายการประเมิน 
คุณครู และนักเรียน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

จํานวน ๑๔ โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 

โดย 
นายวิราชนิร์  บุญเมือง 

นกัทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานวิชาการและการพฒันา สาํนักพฒันาทรพัยากรบุคคล 

สํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

16

๒ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 
ประจําปงีบประมาณ ๒๕๖๓ 

หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กําหนดให้บุคคลใช้สิทธิ 
และเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคน 
ต้องเคารพในศักดิ์ศรีของบุคคลอื่นเท่า ๆ กับศักดิ์ศรีของตน เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่ตนเอง 
และสังคมโดยรวม ดังนั้น การท่ีสังคมจะเกิดความสงบสุขได้ ในสังคมนั้นจะต้องมีสัดส่วนของคนดี 
อยู่เป็นจํานวนมากในทางตรงกันข้ามหากสังคมใดมีจํานวนคนดีอยู่น้อยก็จะทําให้สังคมน้ัน 
ประสบปัญหา ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในพิธีเปิด 
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เม่ือวันที่ ๑๑ 
ธันวาคม ๒๕๑๒ (สโมสรลูกเสือสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์,๒๕๔๘)  
 “การลูกเสือน้ันเป็นกิจการที่ผู้ใหญ่จัดขึ้นสําหรับเด็ก เพื่อซักจูงและฝึกฝนให้เติบโตเป็นคนดี 
มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้มีความสามารถเหมาะสม ดังนั้น จึงเป็นที่เข้าใจและเป็นที่หวังว่า ต่อไป
ข้างหน้าลูกเสือจะเป็นกําลังสําคัญของชาติ คือ เป็นผู้บริหารปกครองบ้านเมืองได้ ขอให้ลูกเสือทราบถึง
สิ่งสําคัญในการปกครองไว้ว่า ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทําให้ทุกคนเป็นคนดี 
ได้ทั้งหมด การทําให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่
การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีให้มีอํานาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อน
วุ่นวายได้” 
 วุฒิสภาได้เข้าไปมีส่วนสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประสานงาน
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายให้สํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนในโครงการกองทุนการศึกษาผ่านโครงการ
พัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาท หน้าที่ และอํานาจของรัฐสภา รวมทั้ง 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตย อันจะเป็นการปูพื้นฐานและปลูกฝังค่านิยม
เพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี เพื่อเป็นกําลังสําคัญของชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบไป  
 ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงเห็นว่า การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดี  
มีคุณธรรมจริยธรรมและมีค่านิยมตามวิถีประชาธิปไตยด้วยกระบวนการทางลูกเสือ ทําให้สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้นําเยาวชนประชาธิปไตยตามวัตถุประสงค์ของสํานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาได้อย่างสอดคล้องและเป็นประโยชน์ยิ่ง โดยเฉพาะสําหรับเยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของ
ประเทศชาติ โดยในแง่ของการใช้ชีวิต การนํากระบวนการทางลูกเสือมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้นํา
เยาวชนประชาธิปไตยจะเป็นการสร้างทักษะพื้นฐานที่คนทั่ว ๆ ไป ควรรู้ เข้าใจ และสามารถ 
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๓ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ดึงความรู้ความสามารถไปใช้ในชีวิตประจําวัน เป็นพื้นฐานการมีทักษะการเอาชีวิตรอดหรือช่วยชีวิต
ผู้อื่นได้ คือ “การเตรียมความพร้อมสําหรับการทําหน้าที่บริการ บําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม และ
ฝึกฝนตนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น” เป็นการปลูกจิตสํานึกของความเป็นผู้บําเพ็ญประโยชน์ ไม่ทําให้
ผู้อื่นเดือดร้อน ทําให้ตนเองมีคุณค่า มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น ในส่วนที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง 
ในประเทศนั้น การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ  
เป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองประเทศ
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย และส่งเสริมให้เป็น 
คนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น
จึงเห็นสมควรจัด "โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกลไกการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชนของการเป็นผู้บําเพ็ญ
ประโยชน์ ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทําให้ตนเองมีคุณค่า มีจิตอาสา เอื้อเฟื้อแก่ผู้อื่น 
 
วัตถุประสงค์ 
   ๑. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 
   ๒. เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของรัฐสภา         
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไปปรับใช้กับกระบวนการ
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได้ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
   ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน ๒๐๐ – ๓๐๐ คน ประกอบด้วย 
   ๑) ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน ๑๔ โรงเรียน 
   ๒) คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และ
คณะอนุกรรมการ 
   ๓) ผู้บริหารและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
   ๔) สื่อมวลชน 
   ๕) แขกผู้มีเกียรติ 
 
ระยะเวลาและสถานที่ 
   ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี  
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๔ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เกณฑ์การประเมินผล 
๑. ระดับความคิดเห็น 
 พิจารณาจากระดับความคิดเห็น ซึ่ งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ของระดับความคิดเห็น 
มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้วัดในการประเมินผลโครงการ ดังนี้ 
 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยที่สุด 
๑.๘๑ – ๒.๖๐ น้อย 
๒.๖๑ – ๓.๔๐ ปานกลาง 
๓.๔๑ – ๔.๒๐ มาก 
๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากที่สุด 

 
๒. การคํานวณค่าร้อยละเฉลี่ย 
     ร้อยละเฉลี่ย = ค่าเฉล่ียความพึงพอใจจากแบบสอบถาม X ๑๐๐ 
       คะแนนเต็มจากแบบสอบถาม 
  พจิารณาค่าเฉลี่ยได้กําหนดการประเมินผลโครงการโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ จงึได้สถิติ
ค่าเฉล่ียมาแปลเป็นค่าร้อยละ ซึ่งแบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้ดังนี้ 
 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
๒๐.๐๐ – ๓๖.๐๐ น้อยที่สุด 
๓๖.๐๑ – ๔๒.๐๐ น้อย 
๔๒.๐๑ – ๖๘.๐๐ ปานกลาง 
๖๘.๐๑ – ๘๔.๐๐ มาก 
๘๔.๐๑ – ๑๐๐.๐๐ มากที่สุด 

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ ๒  ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ก่อน  และ หลัง  การฝึกอบรมอยู่ในระดับใด 
ส่วนที่ ๓  ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมคร้ังนี้ 
ส่วนที่ ๔  ความพึงพอใจต่อวิทยากร และการบริหารจัดการ 
ส่วนที่ ๕  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับการจัดโครงการฯ 
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๕ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่  ๑ จํานวนและเพศของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนา
ผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่าง 
วันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  รวมจํานวน ๑๘๙ คน 
(N=๑๘๙) 

เพศ 
นักเรียน ครู 

จํานวน คิดเป็นร้อยละ จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

ชาย 88 51.8 12 63.2 

หญิง 82 48.2 7 36.8 

ไม่ได้ระบุ - - - -           

       ในภาพรวม 
170 ๑๐๐ 19 ๑๐๐ 

๑๘๙ 

จากตารางที่ ๑ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนาผู้นํา 
นักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์
ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามรวมจํานวน ๑๘๙ คน  
 นักเรียน จํานวน ๑๗๐คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนเพศชาย ร้อยละ ๕๑.๘ (จํานวน ๘๘ คน) 
นักเรียนเพศหญิง ร้อยละ ๔๘.๒ (จํานวน ๘๒ คน) 
 และครูที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว จํานวน ๑๙ คน ส่วนใหญ่ก็เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
๖๓.๒ (จํานวน ๑๒ คน) ครูเพศหญิง ร้อยละ ๓๖.๘ (จํานวน ๗ คน) 
 
ตารางที่  ๒ ช่วงอายุของนักเรียนที่ เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนาผู้นํา 
นักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ 
ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  รวมจํานวน ๑๗๐ คน 
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๖ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

                 (N=๑๗๐) 
อายุ/ปี จํานวนคน คิดเป็นร้อยละ 

9 7 4.1 
10 23 13.5 
11 37 21.8 
12 18 10.6 
13 17 10.0 
14 36 21.2 
15 21 12.4 
16 9 5.3 
17 2 1.2 

ในภาพรวม 170 100.0 
 
จากตารางที่  ๒  อายุของนักเ รียนที่ เ ข้า ร่วมและตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนาผู้นํ า 
นักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์
ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ตอบแบบสอบถามรวมจํานวน ๑๗๐ คน จะเห็นได้ว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีอายุ ตั้งแต่  
๙ – ๑๗ ปี มีนักเรียนอายุ ๑๑ ปี มากสุด คือ ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘ และนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการฯ อายุ ๑๗ ปีมีน้อยสุดคือ ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ 
 
ตารางท่ี  ๓ อายุของครูที่เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์
ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม  
รวมจํานวน ๑๙ คน 
                  (N=๑๙) 

อายุ/ปี จํานวนคน คิดเป็นร้อยละ 

24 1 5.3 
25 1 5.3 
27 1 5.3 
28 2 10.5 
30 2 10.5 
32 1 5.3 
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๗ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อายุ/ปี จํานวนคน คิดเป็นร้อยละ 

35 1 5.3 
40 1 5.3 
42 4 21.1 
43 1 5.3 
47 1 5.3 
50 1 5.3 
54 1 5.3 
55 1 5.3 

ในภาพรวม 19 100.0 
 
จากตารางที่ ๓ อายุของครูที่เข้าร่วมและตอบแบบสอบถามในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์
ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ตอบแบบสอบถาม
รวมจํานวน ๑๙ คน จะเห็นได้ว่าครูเข้าร่วมโครงการฯ มีอายุ ตั้งแต่ ๒๔ – ๕๕ ปี มีครูอายุ ๔๒ ปี    
มากสุด คือ ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑  
 
ส่วนที่ ๒  ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ก่อน  และ หลัง  การฝึกอบรม อยู่ในระดับใด 
ตารางที่ ๔ ผลการวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ก่อนและหลังการฝึกอบรมของนักเรียน 
และครู ในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๘๙ คน  
(N=๑๘๙) 

กิจกรรม 
นักเรียน ครู 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ 

กิจกรรมหลักที่ ๑  
    วัฒนธรรมทางการเมือง 

แบบประชาธิปไตย 

มาก  
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๕ 
(คิดเป็นร้อยละ

๗๑.๐๐ ) 

มาก  
ค่าเฉล่ีย ๔.๐๔ 
(คิดเป็นร้อยละ   

๘๐.๘๐ )  

มาก  
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๒ 
(คิดเป็นร้อยละ

๗๐.๔๐ ) 

มากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๔.๒๖ 
(คิดเป็นร้อยละ 

๘๕.๒๐ ) 
กิจกรรมหลักที่ ๒ 

วิถีผู้นํานักประชาธิปไตย 
มาก 

ค่าเฉล่ีย ๓.๔๔ 
มาก  

ค่าเฉล่ีย ๓.๘๓ 
มาก 

ค่าเฉล่ีย ๓.๖๓ 
มากที่สุด 

ค่าเฉล่ีย ๔.๓๖ 
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๘ 

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

กิจกรรม 
นักเรียน ครู 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ก่อนเข้าร่วม
โครงการ 

หลังเข้าร่วม
โครงการ 

 (คิดเป็นร้อยละ 
๖๘.๘๐) 

 (คิดเป็นร้อยละ  
๗๖.๖๐ ) 

 (คิดเป็นร้อย
ละ ๗๒.๖๐) 

(คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๒๐ ) 

กิจกรรมหลักที่ ๓  
สภาจําลอง 

มาก 
 ค่าเฉล่ีย ๓.๕๔ 
(คิดเป็นร้อยละ 

๗๐.๘๐ )  

มากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๓.๙๖ 
(คิดเป็นร้อยละ   

๗๙.๒๐) 

มาก 
 ค่าเฉล่ีย 
๓.๔๗ 

(คิดเป็นร้อยละ 
๖๙.๔๐ )  

มากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๔.๓๖  
(คิดเป็นร้อยละ

๘๗.๒๐ ) 

กิจกรรมหลักที่ ๔ 
ผู้นําดีมีวินัย 

มาก 
 ค่าเฉล่ีย ๓.๕๓ 
(คิดเป็นร้อยละ

๗๐.๖๐ ) 

มาก 
 ค่าเฉล่ีย ๓.๙๔ 
(คิดเป็นร้อยละ

๗๘.๘๐ )  

มาก 
 ค่าเฉล่ีย 
๓.๗๓ 

(คิดเป็นร้อยละ
๗๔.๖๐ ) 

มากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๔.๔๗  
(คิดเป็นร้อยละ

๘๙.๔๐) 

กิจกรรมชีวิตชาวค่าย     
และการฝึกระเบียบวินัย 

มาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘ 
 (คิดเป็นร้อยละ 

๗๓.๖๐) 

มาก 
 ค่าเฉล่ีย ๔.๑๒ 
(คิดเป็นร้อยละ 

๘๒.๔๐ ) 

มาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๖๘ 
 (คิดเป็นร้อย
ละ ๗๙.๖๐) 

มากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๔.๕๒ 
(คิดเป็นร้อยละ 

๙๐.๔๐ ) 
 

 
สรุปผลความคิดเห็น 

ในภาพรวม 

มาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๕๕ 
(คิดเป็นร้อยละ 

๗๑.๐๐) 

มาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๙๘ 
(คิดเป็นร้อยละ

๗๙.๖๐) 

มาก 
ค่าเฉล่ีย ๓.๖๑ 
(คิดเป็นร้อย
ละ๗๒.๒๐) 

มากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย ๔.๓๙ 
(คิดเป็นร้อยละ

๘๗.๘๐) 

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า 
  ก่อนการฝึกอบรม นักเรียนผู้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๗๐ คน คนผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา ก่อนการฝึกอบรมในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย
อยู่ที่ ๓ .๕๕ คือ อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๑ .๐๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กลุ่มนักเรียนผู้ประเมินให้ความเห็น ข้อที่ มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาเฉลี่ยรวมมากสุด  
ก่อนการฝึกอบรม คือ กิจกรรมชีวิตชาวค่ายและการฝึกระเบียบวินัย ค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ อยู่ในระดับมาก          
(คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๖๐) และข้อที่กลุ่มนักเรียนผู้ประเมินให้ความเห็นที่ มีความรู้ความเข้าใจ 
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ในเนื้อหาวิชาเฉลี่ยรวมน้อยสุด ก่อนการฝึกอบรมคือกิจกรรมหลักที่ ๒ วิถีผู้นํานักประชาธิปไตย 
ค่าเฉล่ีย ๓.๔๔ อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๐)  
 หลังการฝึกอบรม  นักเรียนผู้เข้าร่วมนักเรียนผู้เข้าร่วมในโครงการพฒันาผูน้าํนักประชาธิปไตย
สําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์
ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๗๐ คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเน้ือหาวิชาหลังการฝึกอบรมในภาพรวม          
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๙๘ คือ อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
กลุ่มนักเรียนผู้ประเมินให้ความเห็น ข้อที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเฉลี่ยรวมมากสุดหลัง 
การฝึกอบรม คือ กิจกรรมชีวิตชาวค่ายและการฝึกระเบียบวินัย ค่าเฉลี่ย ๔.๑๒ อยู่ในระดับมากที่สุด  
(คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐) และข้อที่กลุ่มนักเรียนผู้ประเมินให้ความเห็นที่ มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาวิชาเฉลี่ยรวมน้อยสุดหลังการฝึกอบรมคือ กิจกรรมหลักที่ ๒ วิถีผู้นํานักประชาธิปไตยค่าเฉล่ีย 
๓.๘๓ อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๐)  
 ก่อนการฝึกอบรม ครูผู้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน 
ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๙ คน  ส่วนใหญ่ มีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาก่อนการฝึกอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓.๖๑ คือ อยู่ในระดับมาก (คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒.๒๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูผู้ประเมินให้ความเห็น ข้อที่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเน้ือหาวิชาเฉลี่ยรวมมากสุดก่อนการฝึกอบรม คือ กิจกรรมหลักที่ ๔ ผู้นําดีมีวินัย ค่าเฉลี่ย ๓.๗๓  
อยู่ในระดับมาก (คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๐) และข้อที่กลุ่มครูผู้ประเมินให้ความเห็นที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาเฉลี่ยรวมน้อยสุดก่อนการฝึกอบรมคือกิจกรรมหลักที่ ๓ สภาจําลอง ค่าเฉลี่ย ๓.๔๗  
อยู่ในระดับน้อย (คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๐)  
 หลังการฝึกอบรม  ครูผู้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วย
กระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๙ คน ผู้ประเมินส่วนใหญ่ 
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หลังการฝึกอบรมในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๓๙ อยู่ในระดับ 
มากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๐) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูผู้ประเมินให้ความเห็น ข้อที่มี
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเฉลี่ยรวมมากสุดหลังการฝึกอบรมคือกิจกรรมชีวิตชาวค่าย           
และการฝึกระเบียบวินัย เฉลี่ย ๔.๕๒ อยู่ในระดับ มากท่ีสุด  (คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๐) และข้อที่กลุ่มครู
ผู้ประเมินให้ความเห็นที่มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเฉล่ียรวมน้อยสุดหลังการฝึกอบรม คือ
กิจกรรมหลักที่ ๒ วิถีผู้นํานักประชาธิปไตย และกิจกรรมหลักที่ ๓ สภาจําลอง ค่าเฉลี่ย ๔.๓๖ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐)  
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ส่วนที่ ๓  ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม 
ตารางที่ ๕ ผลการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
ครั้งนี้ของนักเรียนและครู ในโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๘๙ คน   
(N=๑๘๙) 

หัวขอ้ประเมิน นักเรียน ครู ภาพรวม 
๑. ก่อน  การอบรม  
   ทา่นคาดหวงัว่าจะม ี  
   ความพงึพอใจ และจะ  
   ได้รับประโยชน์ 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๕ 

(คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๐) 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๑๐ 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘๒.๐๐) 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘๐.๖๐) 

๒.  หลัง  การอบรม  
    ท่านมีความพึงพอใจ 
    และได้รับประโยชน์ 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๔.๐๗ 

(คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐) 

มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘ 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๖๐) 

มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๘  

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘๗.๖๐) 

๓. ท่านสามารถ 
    นําความรู้ทีไ่ด้รับ 
    ไปเผยแพร่และขยาย  
    ผลได้ 

มาก 
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๒ 

(คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๐) 

มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๖๘      

(คิดเป็นรอ้ยละ ๙๓.๖๐) 

มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย ๔.๓๐ 

(คิดเป็นรอ้ยละ ๘๖.๐๐) 

 
จากตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมครั้งนี้ของนักเรียนและครูในโครงการ
พัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๘๙ คน ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคร้ังนี้มีความคาดหวังว่าจะได้รับ
ประโยชน์ ก่อน เข้าร่วมโครงการ ในภาพรวมอยู่ระดับที่มาก ค่าเฉล่ีย ๔.๐๓ (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐) 
และการได้รับประโยชน์ หลัง เข้าร่วมโครงการในภาพรวม ได้รับประโยชน์อยู่ที่ระดับมากที ่สุด  
ค่าเฉล่ีย ๔.๓๘  (คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๐) รวมถึงการท่ีจะความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และขยายผลได้ 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉล่ีย ๔.๓๐ (คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๐)  
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ส่วนที่ ๔  ความพึงพอใจต่อวิทยากร และการบริหารจัดการ ในภาพรวม 
ตารางที่ ๕ ความเห็นต่อวิทยากร 
(N=๑๘๙) 

หัวข้อการประเมิน 

ผลประเมินในภาพรวม 

Mean 
ระดับ 

ความเห็น 

๑. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ชัดเจน 3.96 มาก 

๒. การเสนอเนื้อหาได้เหมาะสม/สอดคล้องกับหัวข้อวิชา 3.86 มาก 

๓. กระบวนการ/เทคนคิการอบรมนา่สนใจ 3.87 มาก 

๔. การเปิดโอกาสให้ซักถาม/มีส่วนร่วม 3.96 มาก 

สรุปผลความคิดเห็นวิทยากร 3.91 มาก 

สรุปผลความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ  ร้อยละ ๗๘.๒๐ 

 
 จากตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลความคิดเห็นความพึงพอใจต่อวิทยากรของครูและนักเรียน
ในภาพรวมของโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน ๑๘๙ คน ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ มีความพึงพอใจ
ต่อวิทยากรในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉล่ีย ๓.๙๑  (คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๒๐)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

26

๑๒

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ตารางที่ ๖ ความเห็นด้านการบริหารจัดการโครงการ 
(N=๑๘๙) 

หัวข้อการประเมิน 

ผลประเมินในภาพรวม 

Mean 
ระดับ 

ความเห็น 

๑. การอํานวยความสะดวกระหว่างการจัดโครงการ 4.11 มาก 

๒. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม/โครงการ 4.02 มาก 

๓. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดโครงการ 3.94 มาก 

๔. ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ/ศึกษาดูงาน 4.08 มาก 

๕. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 4.21 มากที่สุด 

สรุปผลความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโครงการ 4.07 มาก 

สรุปผลความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๘๑.๔๐ 

 
จากตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโครงการในโครงการพัฒนาผู้นํานัก
ประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ 
ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
จํานวน ๑๘๙ คน ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามคร้ังนี้ มีความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการโครงการ 
ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ค่าเฉล่ีย ๔.๐๗  (คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๐)  
 
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดโครงการฯ สรุปในภาพรวมได้ดังนี้ 

๑. 
๒. 
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๑๓

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส่วนที่๖ การประเมินผลสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน ของครูผู้เข้าร่วมโครงการ 
๑. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ 
(N=๒๗) 

หัวข้อการประเมิน 

ผลประเมินในภาพรวม 

Mean 
ระดับ 

ความเห็น 

๑. ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของรัฐสภา  
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขเพิ่มขึ้นในระดับใด 

4.44 มากที่สุด 

๒. ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ 
ในการพัฒนา/เพิ่มพูนทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับใด 

4.48 มากที่สุด 

สรุปผลความคิดเห็นในภาพรวม 4.46 มากที่สุด 
สรุปผลความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๘๙.๖๐ 

 
จากตารางที่ ๗ แสดงข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการนําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ของครูผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการ
ลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  
ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จาํนวน ๒๗ คน มีความคิดเห็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนําความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์ในภาพรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 
๔.๔๖ (คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๖๐) 
 
2. การประเมินในภาพรวมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตย
ภายในโรงเรียน      

ความคิดเห็น ร้อยละ 
ได้ ๑๐๐ 

ไม่ได้ ๐
 

โครงการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายสมพล โตรักษา อําเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการ
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีเหตุผลดังนี้ 
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๑๔

กลุ่มงานวิชาการและการพัฒนา สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 ๑.  
 ๒ . 
 ๓ . 
 
๓. ตัวอย่างการนําความรู้ไปปรับใช้/ต่อยอด ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน/ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น เรื่อง New normal คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา การเป็นผู้นําที่ดีตามวิถี
ประชาธิปไตย สภาจําลองความรู้เก่ียวกับการเมืองการปกครองของไทย บทบาทอํานาจหน้าที่ 
ของวุฒิสภา 
 ๑.  
 ๒ . 
 ๓ . 
๔. ความคิดเห็นในหลักสูตรท่ีท่านได้เข้ารับการฝึกอบรม มีความเหมาะสมหรือไม่  
 

ความคิดเห็น ร้อยละ
เหมาะสมแล้ว ๑๐๐

ไม่เหมาะสม ควร
ปรับปรุง

๐ 

จากผลการประเมินดังกล่าว พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่าโครงการพัฒนาผู้นํา 
นักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่าง 
วันศุกร์ที่ ๗ – วันอาทิตย์ที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ ค่ายสมพล  โตรักษา อําเภอไทรโยค  
จังหวัดกาญจนบุรี เหมาะสมแล้ว  ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีเหตุผลดังนี้ 

๑.  
 ๒.  
 ๓. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหาร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
 

ตัวชี้วัด ค่านํ้าหนัก เกณฑ์ ผล 
มิติประสิทธภิาพ (นํ้าหนักร้อยละ 40) 40 1 2 3 4 5  
1. ร้อยละของเยาวชนที่เข้ารว่มโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน (คะแนนทดสอบไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 80) 
 

20 80 85 90 95 100 95.51 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
 

20 80 85 90 95 100 100 

การประเมินมิติประสิทธิผล (นํ้าหนักร้อยละ 30) 30  
3. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ในหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
 

30 80 85 90 95 100 95.51 

การประเมินผลกระทบ (นํ้าหนักร้อยละ 20) 30  
5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการไดร้ับรูก้ารพัฒนา
เป็นผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรบัเยาวชนเข้าใจหน้าที่
และอํานาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 

10 80 85 90 95 100 96.10 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการ(ครู) สามารถนํา
ความรู้เกีย่วกับหน้าที่และอํานาจของรฐัสภาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมอืง
ในปัจจุบันที่ได้รบัไปปรับใชก้ับกระบวนการ
ประชาธิปไตยภายในโรงเรยีนได้ 
 

20 80 85 90 95 100 100 

รวม 
 

100  

 
ผลผลิต ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นํานัก

ประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน 
ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ในหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.6 ระดับความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญ/เร่งด่วนของผู้บริหาร 
ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

 
 

ตัวชี้วัด ค่านํ้าหนัก เกณฑ์ ผล 
มิติประสิทธภิาพ (นํ้าหนักร้อยละ 40) 40 1 2 3 4 5  
1. ร้อยละของเยาวชนที่เข้ารว่มโครงการผ่านเกณฑ์
การประเมินการพัฒนาผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับ
เยาวชน (คะแนนทดสอบไม่ต่ํากว่ารอ้ยละ 80) 
 

20 80 85 90 95 100 95.51 

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
 

20 80 85 90 95 100 100 

การประเมินมิติประสิทธิผล (นํ้าหนักร้อยละ 30) 30  
3. ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ในหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข 
 

30 80 85 90 95 100 95.51 

การประเมินผลกระทบ (นํ้าหนักร้อยละ 20) 30  
5. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการไดร้ับรูก้ารพัฒนา
เป็นผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรบัเยาวชนเข้าใจหน้าที่
และอํานาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
 

10 80 85 90 95 100 96.10 

6. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารว่มโครงการ(ครู) สามารถนํา
ความรู้เกีย่วกับหน้าที่และอํานาจของรฐัสภาการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมขุภายใต้บริบทของสถานการณ์การเมอืง
ในปัจจุบันที่ได้รบัไปปรับใช้กับกระบวนการ
ประชาธิปไตยภายในโรงเรยีนได้ 
 

20 80 85 90 95 100 100 

รวม 
 

100  

 
ผลผลิต ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาผู้นํานัก

ประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน 
ผลลัพธ์ ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ในหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ผลกระทบ  
๑.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้การพัฒนาเป็นผู้นํานักประชาธิปไตยสําหรับเยาวชน

เข้าใจหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข  

๒.ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการ (ครู) สามารถนําความรู้เก่ียวกับหน้าที่และอํานาจของ
รัฐสภาการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้บริบทของ
สถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่ได้รับไปปรับใช้กับกระบวนการประชาธิปไตยภายในโรงเรียนได้  
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ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวนัอาทติย์ที่ ๑๓ ถึงวนัพธุที่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๓
คณะกรรมการประสานงานเพื ่อสนับสนุนโครงการกองท ุนการศึกษา วุฒิสภา  

โดยคณะอนกุรรมการพฒันาผู้น�านักประชาธปิไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื ได้จดัโครงการ
พฒันาผู้น�านกัประชาธิปไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื เพื่อเสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้องต่อการเมืองในระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่องและ
สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างท่ัวถงึ รวมถงึปลกูฝังจิตส�านึกให้กับเยาวชนของการบ�าเพญ็
ประโยชน์ไม่ท�าให้ผู้อืน่เดือดร้อน ท�าให้ตนเองมีคุณค่า มีจิตอาสา เอือ้เฟื้อแก่ผู้อืน่ โดยจัดโครงการ 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหาคร ให้กับนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นทีจ่ังหวัด
กาญจนบุรี จ�านวน ๑๔ โรงเรียน มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จ�านวน ๒๘๘ คน โดยมี 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิด และพลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ 
ประธานอนุกรรมการ เป็นผู้กล่าวรายงาน
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กิจกรรมที่ ๑ การประกวดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำานัก
ประชาธิปไตยสำาหรบัเยาวชนในโรงเรยีนโครงการกองทนุการศกึษา 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมให้เยาวชนมีภาวะผู้น�า ยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมทีด่ีงาม มีจิตอาสา  
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการลูกเสือ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

(๑) มีขั้นตอนการด�าเนินงานชัดเจน ๑๐ คะแนน
(๒) การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ ๑๐ คะแนน
(๓) ความส�าเร็จของกิจกรรมที่ปรากฏเป็นรูปธรรม ๔๐ คะแนน
  - ด้านจิตอาสา
  - ด้านลูกเสือ
  - ด้านประชาธิปไตย
(๔) ความยั่งยืนต่อเนื่องของโครงการ/กิจกรรม ๒๐ คะแนน
(๕) การน�าเสนอกิจกรรม ๒๐ คะแนน



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

33

ผลการประกวดปรากฏ ดงันี้
โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ (ขยายโอกาส) ได้รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน    ได้รางวัลอันดับที่สอง
โรงเรียนบ้านกองม่องทะ  ได้รางวัลอันดับที่สาม
โรงเรียนบ้านไร่ (ขยายโอกาส)  ได้รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านดงเสลา  ได้รางวัลชมเชย
โรงเรียนวัดถ�้าองจุ  ได้รางวัลชมเชย
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม   ได้รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านห้วยหวาย  ได้รางวัลชมเชย
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย  ได้รางวัลชมเชย

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมเดินทางส�ารวจและรับฟังการประชุมวุฒิสภา ณ ห้องประชุม
จันทรา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมเดินทางส�ารวจ ศูนย์การศึกษาประชาธิปไตย ณ ส�านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ๑๒๐  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

34

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมจิตอาสา ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร ถนนราชวิถี แขวงบางยีข่ัน  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเดินทางส�ารวจพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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กจิกรรมที่ ๖ กจิกรรมเดนิทางส�ารวจมวิเซยีมสยาม พพิธิภัณฑ์การเรยีนรู ้ถนนสนามไชย
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่ ๗ การศึกษาเทคโนโลยีการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT เส้นทางสถานี 
สิรินธร-ท่าพระ-สนามไชย

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมเดินทางส�ารวจพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต�าบลคลองห้า  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี





ภาคผนวก



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

38



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

39



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

40



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

41



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

42



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

43



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

44



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

45



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

46



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

47



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

48



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

49



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

50



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

51



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

52



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

53



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

54



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

55



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

56



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

57



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

58



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

59



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

60



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

61



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

62



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

63



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

64



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

65



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

66



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

67



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

68



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

69



คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

70




