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ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั น 5 โซนทิศใต้ 
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http://www.kpi.ac.th 

www.facebook.com/pages/ส้านักส่งเสริมการเมอืงภาคพลเมอืง  

http://www.kpi.ac.th/
http://www.facebook.com/pages/สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
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สถำบันพระปกเกล้ำกับกำรสร้ำงเยำวชนพลเมือง 

การพัฒนาประชาธิปไตย หากจะสัมฤทธิ์ผล
ต้องมุ่งไปที่การพัฒนาคน ซึ่งต้องเริ่มจากการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเป็นวัยที่มีพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ และกล้าที่
จะเปลี่ยนแปลง การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน  
ได้รู้ เข้าใจ แนวคิดและหลักการส้าคัญของความ
เป็นประชาธิปไตย ได้แก่ ความมีเหตุผล ความมี
วินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและความมีจิต
สาธารณะ การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
ความแตกต่างหลากหลาย ตลอดจนความสนใจความเป็นไปของสังคมชุมชน จะ
หล่อหลอมให้เด็กและเยาวชนสามารถน้าแนวคิด หลักการและเจตนารมณ์ของ
ประชาธิปไตย ไปใช้ในวิถีชีวิตอย่างถูกต้องและอยู่บนพื นฐานของเหตุและผล 
ซึ่งจะเป็นก้าลังส้าคัญและพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

สถาบันพระปกเกล้ า เป็นสถาบันวิชาการชั นน้ าด้ านก ารพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงให้ความ 
ส้าคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษา  
เป็นกลุ่มเป้าหมายส้าคัญ ที่สถาบันมุ่งหวังจะสร้างให้เป็นเยำวชนพลเมือง คือ
เป็นเยาวชนที่มีความรู้ควบคู่กับการมีจิตส้านึกสาธารณะ มีวิถีชีวิตและพฤติกรรม
ประชาธิปไตย จนสามารถเป็น เยำวชนพลเมืองต้นแบบที่ดี ให้กับสังคม 
ในวงกว้างได้ 

 

  (นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ) 

                      รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
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(นายณฐัพงศ์ รอดม)ี 

ผู้อ้านวยการส้านักส่งเสริมการเมอืงภาคพลเมอืง 

ค ำน ำ 
 ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นความส้าคัญของ
การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
การมีส่วนร่วมของประชาชน จิตส้านึกสาธารณะและการเมอืงภาคพลเมืองสู่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
เรื่อง การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้า ส้านักฯ จึงจัด
โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตขึ น เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา
ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงศักยภาพอันทรงพลังของตนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

ในปี 2565 สถานการณ์โรคโควิด -19 ยังแพร่ระบาดในวงกว้าง ภาครัฐยังมี
มาตรการป้องกันและขอความร่วมมือให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จัดการฝึกอบรมภายใต้
มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จึงปรับรูปแบบการ
ฝึกอบรมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต เป็นรูปแบบผสม (hybrid) ฝึกอบรมทั งแบบ
ออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งผลการด้าเนินงานภายใต้รูปแบบผสมสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ กล่าวคือ สามารถบ่มเพาะ ติดอาวุธทั งความรู้ ทักษะ
และกระบวนการคิด และเป็นพื นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้กับ
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 

เครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ทั งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ในช่วงปีที่ผ่านมา  
ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นนักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า ที่ไม่เพียง
ตระหนักรู้ แต่ได้ลงมือปฏิบัติด้าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะในหลากหลาย
รูปแบบ จึงได้รวบรวมและน้าเสนอผลงานของเครือข่ายผูน้้าเยาวชนแห่งอนาคต ปี 2565 
ไว้ในเอกสารนี  เพื่อเป็นขวัญก้าลังใจให้กับเยาวชนผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม และเป็นแรง
บันดาลใจให้กับเยาวชนที่ก้าลังคิดที่จะท้าได้ลงมือท้าอย่างไม่ลังเลใจต่อไป 
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โครงการผู้น าเยาวชนแห่งอนาคต 
 

  
Young Citizen Leader ยอ. 
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สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการ
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตขึ น ด้วยจะ
สร้างเครือข่ายผู้น้าเยาวชน  

“ผู้มีควำมรู้ท่ีรับผิดชอบต่อสังคม” 

ให้ กั บ สั งคมชุ ม ชน  อี กทั ง เห็ น
ศักยภาพและพลั งของเยาวชน
ระดับอุดมศึกษา ในการเป็นผู้น้า
แห่งการเปลี่ยนแปลง  

(change agent) 

เป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้
แสวงหาสิ่งใหม่ และสามารถเป็น
สื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ไปยัง
ค รอ บ ค รั ว  เพื่ อ น ร่ วม ส ถาบั น 
การศึกษาและชุมชนได้ 

 

วัตถุประสงคข์องโครงกำร  

 เป็นสื่อกลางในการจัดพื นที่ให้
นิสิตนักศึกษาได้มีบรรยากาศ
แห่ งการแลกเปลี่ ยน เรียนรู้
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 

 พัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
การคิดวิเคราะห์ที่จ้าเป็นแก่
นิสิตนักศึกษาในการเป็นผู้น้าที่
มีจิตส้านึกความเป็นพลเมือง
และพั ฒ นาไป สู่ ก ารล งมื อ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 สร้างเครือข่ายผูน้้าเยาวชนแห่ง
อ น าค ต ใน ก ารขั บ เค ลื่ อ น
จิตส้านึกความเป็นพลเมืองใน
พื น ที่ ข อ งต น เอ งแล ะ เป็ น
ต้นแบบที่ดีให้กับสังคม 
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ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ออกแบบกระบวนการฝึกอบรม
โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ในลักษณะค่ายเยาวชน เพื่อเปิดพื นที่ให้
เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแบบพบหน้าในสถานที่เดียวกัน (on site) 
ซึ่งด้าเนินการรุ่นแรกในปี 2559 และจัดต่อเนื่องมาจนถึง รุ่นที่ 7 ในปี 2563  

ปี 2564 สถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื อเพิ่ม 
ขึ นอย่างต่อเนื่อง ส้านักฯ จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมเป็นแบบ 
online โดยคงเนื อหาวิชาและกิจกรรมตามหลักสูตรเดิม แต่น้าเทคโนโลยีและ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ด้าเนินการฝึกอบรมให้ส้าเร็จ บรรลุเป้าหมายและ
ตัวชี วัดที่ก้าหนดไว้ โดยจัดฝึกอบรมหลักสูตร online ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom 
ส้าหรับการฝึกอบรม รุ่นที่ 8 

การฝึกอบรมแบบ on line ในรุ่นที่ 8 เปิดโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน
และเสริมสร้างทักษะด้านภาวะความเป็นผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมือง 
ให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้เช่นเดียวกับการฝึกอบรมแบบ on site 
แต่การสร้างเครือข่ายผู้น าเยาวชน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดและเยาวชน 
และระหว่างเยาวชนด้วยกันเอง ยังเป็นข้อท้าทายส าคัญของการอบรมแบบ 
on line  

ปี 2565 เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ในการเปิดพื นที่
กลางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชน การเสริมสร้างความรู้และทักษะ
ด้านผู้น้าและภาวะผู้น้าที่มีจิตส้านึกความเป็นพลเมือง และเพื่อลดข้อท้าทายจาก
การอบรมแบบ on line ส้านักฯ จึงออกแบบการฝึกอบรมแบบผสมหรือไฮบริด 
(hybrid) ขึ น ในการฝึกอบรมรุ่นที่ 9 คือจัดการอบรมแบบ on line จ้านวน  
6 วัน และจัดการอบรมแบบ on site จ้านวน 4 วัน 
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โครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 9  

รูปแบบผสม (Hybrid) 
 
 

 

   

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Hybrid 

On line 

On site 

แม้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้อไวรสั 

covid-19  
ที่ต่อเนื่องถึงปี 2565 

จะเป็นอุปสรรคส ำคัญใน
กำรจัดกำรอบรม 

แบบพบหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม 
ถือเป็นโอกาสของโครงกำร
ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กำรฝึกอบรม  
เป็นรูปแบบผสม หรอื 

Hybrid 
ซึ่งสำมำรถท ำให้จดั 

กำรฝึกอบรมได้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
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วิธีกำรและกระบวนกำรเรียนรู้ในหลักสูตรผสม (hybrid) 
 
 

โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 จัดตารางการฝึกอบรม จ้านวน 10 วัน 
ใน 2 ช่วง 

 ช่วงที่ 1: on line  จัดตารางฝึกอบรมจ้านวน 6 
วัน ระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2565 ผ่าน
แอปพลิเคชัน Zoom โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่
เน้นวิชาบรรยาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บรรยาย ด้วยการใช้แอปพลิเคชันเสริม ได้แก่ 
google form mentimeter และการแบ่ งกลุ่ ม
ย่อย (break out room) 
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 ช่วงที่ 2: on site  จัดตารางฝึกอบรมจ้านวน 4 วัน ระหว่างวันที่  28 -31 
พฤษภาคม  2565  ซึ่ ง วิธีก ารและกระบวนการเรียนรู้ ในช่ วง on site 
ประกอบด้วย   

  

 

  

1. การบรรยายในชั นเรียน โดย
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นการบรรยาย
ประกอบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม 

2. การศึกษาดู งานพิพิ ธภัณฑ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย 

3. การศึกษาดูงาน “ย้อนรอย
วันวานประชาธิป ไตยไทย” ศึกษา
เส้นทางประชาธิปไตย และเยี่ยมชม
สถาน ที่ ส้ าคัญ ท างป ระวัติ ศ าสต ร์
การเมืองและการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน 

4. การจัดท้าโครงงานกลุ่ม เชิง
ปฏิบัติ และการน้าเสนอโครงงานกลุ่มฯ 
เปิ ด โอกาสให้ นิ สิ ตนั กศึ กษ าได้ คิ ด
วิเคราะห์ อภิปราย คัดเลือกประเด็น
เนื อหาที่ ได้รับจากการฝึกอบรม มา
พัฒนาโครงงาน และ “สื่อ” เผยแพร่
ความรู้หรือส่งเสริมพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสู่
ส าธารณ ะ ผ่ าน  platform on line 
รูปแบบต่าง ๆ เช่น line FB YouTube 
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 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ในโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต เป็นกิจกรรม
ที่เปิดพื นที่และให้โอกาสแก่นิสิตนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถ
น้าองค์ความรู้ (knowledge) ที่ได้รับจากโครงการแบ่งปันให้กับสาธารณะ 
(public) ด้วยความซื่อสัตย์และบริสุทธิ์ ใจ ( integrity) และพัฒนาสั งคม
ประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรม นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมจึงเป็น 
“ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต” หรือเรียกสั นๆว่า“ยอ.” ที่มีคุณลักษณะความเป็น
นักศึกษาของสถาบันพระปกเกล้า (KPI-DNA) อย่างเต็มภาคภูมิ 
  

คุณลักษณะควำมเป็นนักศึกษำสถำบันพระปกเกล้ำ : KPI-DNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แสวงหาความรู้ใหม่อยู่ เสมอ 
 พัฒนาความรู้/เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 สร้างความรู้จากการน้าไปประยุกต์ใช้/จากประสบการณ์ 
 เรียนรู้จากพื นที่จริง 
 มีและใช้ความรู้อย่างเป็นสหวิทยาการ 
 สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจง่าย 

 

K 
Knowledge 

P 
Publicness 

 ไม่มองแค่ประโยชน์ส่วนตน 
 ให้ความส้าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม/สังคม 
 สร้างและท้าสิ่งที่ ดีงาม 
 ส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและสังคมที่สันติสุข 
 พยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ น 

 

I 
Integrity 

 ซื่อตรงต่อตนเองและผู้อื่น 
 ซื่อตรงต่อการท้างานในอาชีพของตนเอง 
 ไม่บิดเบือนเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตัว 
 ครองตน ครองงาน 
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 โครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติของผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 9 ไดพ้ัฒนาสื่อ

วิดีทัศน์เผยแพร่ใน 5 หัวข้อ ได้แก่ 
 

 

 1. การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต 

 

 

 2. การสื่อสารบนโลกดิจิทัลกับการสร้างสังคมสันติสุข 

  

 3. จิตสาธารณะกับการพัฒนาสังคม 

 

 4. การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและ 

    อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 

 

 5. พลเมืองโลก 
 

 

 

 

 

กำรเสริมสรำ้ง

บ้ำนเมืองสุจรติ 1 

กำรเสริมสรำ้ง

บ้ำนเมืองสุจรติ 2 

Hybrid warfare อำชญำกรรมคอมพิวเตอร ์
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ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต: ต้นแบบของควำมเป็นพลเมือง 
 
 

 ความเป็นพลเมือง หรือจิตส้านึกความเป็นพลเมือง ไม่ได้เกิดมา
พร้อมกับความเป็นมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องสร้างหรือพัฒนาขึ นและ
ปฏิบัติอย่างสม่้าเสมอ จึงจะติดเป็นนิสัยหรือฝังลึกในจิตใต้ส้านึกได้ 
 ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตผู้ผ่านการฝึกอบรมจากส้านักส่งเสริมการเมือง
ภาคพลเมือง จะได้รับความรู้และการปลูกฝัง ให้เป็นผู้น้าที่ให้ความส้าคัญกับ
ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและจิตส้านึกพลเมือง ซึ่งไม่เพียงแต่ตระหนัก
รู้แต่ต้องสามารถลงมือปฏิบัติเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมอีกด้วย  
 ตลอด 7 ปี (พ.ศ. 2559-2565) ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองสร้าง
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ให้กับสังคมชุมชนทั่วประเทศ จ้านวน 548 คน จากการ
จัด 9 รุ่น และด้วยโอกาส ความพร้อม ความมุ่งมั่นตั งใจและความเสียสละท้าให้
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตหลายคนสามารถน้าองค์ความรู้และทักษะที่ได้รับจาก
การฝึกอบรมไปปรับใช้ในการเรียน การท้างานและขยายผลให้กับผู้อื่นได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นว่าเป็นพลเมืองที่มีควำมกระตือรือร้น 
(Active Citizen) เพราะได้ลงมือปฏิบัติ ในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ  ได้แก่  
การถ่ายทอดและน้าความรู้ไปขยายผล การท้ากิจกรรมจิตสาธารณะ และ 
การแสดงออกให้เห็นถึงความซ่ือสัตย์ซื่อตรงต่อต้าแหน่งหน้าที่ของตน 
 ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตผู้เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น ถือเป็น “ต้นแบบ”
หรือแบบอย่างที่ดีและเป็นแรงผลักดันให้ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตอีกหลายคน
กล้าที่จะลงมือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันหรือเป็นต้นแบบให้กับผู้อื่นต่อไป  
จึงน้าเสนอผลงานของผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตผู้ถือเป็นต้นแบบของความเป็น
พลเมือง ประจ้าปี 2565 ดังนี  
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นายธนพล โพธิเ์หลอื 

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ 

นางสาวลลติา วรรณวฒุ ิ

ม. เทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 

นางสาวจริาพร นยิมไร ่

ม. รำชภัฏอุดรธำน ี

นางสาวนรศิรา คงเพช็รศกัดิ ์

ม. แม่โจ้ 

นางสาวมารสิา อนิทรค์ า้ 

ม. เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

นางสาวอามรีา่ มะยะโอะ๊ 

ม. นรำธิวำสรำชนครินทร์ 

นายปณุณวชิ ปะระทงั 

ม. รำชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 
 

1. ยอ. 8 กับกำรคิด วำงแผนและส่งต่อ โครงกำร “พี่คนนี้มีแต่ให้” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะผู้ด ำเนินโครงกำรจำกกลุ่ม กว. 5 ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 8 
 

“พี่คนนี้มีแต่ให้” เป็นโครงการที่นิสิตนักศึกษา กลุ่ม  กว. 5  จ้านวน 7 
คน ได้เสนอเป็นโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ไว้ในโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต
รุ่นที่ 8 และลงมือปฏิบัติ ด้าเนินการขยายผลโครงการ (ยกให้เป็นต้นแบบของ
รุ่นที่  8 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ เสนอโครงการแล้วลงมือปฏิบัติจริง) จัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom ระหว่างรุ่นพี่ระดับมหาวิทยาลัยและน้อง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี  
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 ที่มำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
 การพัฒนาผู้เรียนกับกิจกรรมแนะแนว “พี่คนนี้มีแต่ให้” เป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจธรรมชาติของผู้เรียนและ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาที่ตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั นพื นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ครอบคลุมทั งด้านการศึกษา การงาน
และอาชีพ ชีวิตและสังคม เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้เรียนมีอิสระในการคิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการปฏิบัติจนกระทั่งเกิดทักษะชีวิตหรือ
การเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อนๆทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

ความส้าคัญของการแนะแนว คือการตอบสนองแก่นักเรียนที่ก้าลังเตรียม
ความพร้อมเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เนื่องจากคณะผู้จัดกิจกรรม เล็งเห็น
ความส้าคัญของการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 3 ด้านคือ ด้าน
การศึกษา ด้านการงานอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักเรียน และสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ให้นักเรียนมีวิธีปรับตัว 
ป้องกันปัญหา แก้ไขพฤติกรรมและสถานการณ์ที่ผิดปกติ ในการพัฒนาให้ทุกคน
ไปสู่จุดหมายของชีวิตที่ต้องการได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้ 
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วัตถุประสงค์ 

  1) เพื่อให้นักเรียน รู้จัก เข้าใจ รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
  2) เพื่อให้นักเรียนสามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั งการ
ด้าเนินชีวิตและสังคม 
  3) เพื่อให้นักเรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
  4) เพื่อเป็นแนวทางส้าหรับนักเรียนที่ก้าลังเตรียมตัวจะเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
  
 เนื้อหำกิจกรรม ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 
  1) ด้านการศึกษา ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่าง
เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือ
การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีวิธีการเรียนรู้และสามารถ
วางแผนการเรียนรู้หรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

  2) ด้านการงานอาชีพ ให้นักเรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้าน รู้และ
เข้าใจโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการ
เตรียมตัวสู่อาชีพ สามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเองมีความถนัด
และความสนใจ 

  3) ด้านชีวิตและสังคม ให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่นรักษ์สิ่งแวดล้อม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพ มีทักษะ และสามารถปรับตัวให้ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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 กลุ่มเป้ำหมำยที่ขยำยผล เป็นนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่  6 จาก 6 
โรงเรียน 

 1. โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 2. โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี 
 3. โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
 6. โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 ผลลัพธ์เชิงปริมำณ  

 จัดกิจกรรม “พี่คนนี มีแต่ให้” ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จ ำนวน 3 ครั้ง 
มีนักเรียนเข้ำร่วม จ ำนวน 137 คน  
  ครั้ งที่  1 วัน เสาร์ที่  16 ตุ ลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น . 
ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และ โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี จ้านวน  35 คน 

  ครั้ งที่  2  วัน เสาร์ที่  23  ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. 
ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค์และโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน  42 คน 

  ครั้ งที่  3 วัน เสาร์ที่  30 ตุ ลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น . 
ผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัด
นครราชสีมา และโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จ้านวน 60 คน 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ  

  จากการสะท้อนและถอดบทเรียน โดยการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดง
ความเห็นหลังการจัดกิจกรรม นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่ากิจกรรม  
“พี่คนนี มีแต่ให้” 
 - ท้าให้ได้รับความรู้ในรายละเอียดแต่ละคณะ สามารถเป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อได้ 
 - ได้แนวทางและการเตรียมการส่ง port folio เพื่อเข้าสู่คณะในฝัน 
 - ได้วิธีการเตรียมตัวและแนวข้อสอบ 
 - ได้ เห็นและได้ยินประสบการณ์ การเรียน การท้ ากิจกรรม ในรั ว
มหาวิทยาลัยของพี่ ๆ  
 - เป็นการแนะแนวที่สนุก พี่แนะแนวได้ดีมาก  
 - ได้เห็นเส้นทางอาชีพในฝันและการเตรียมตัว 
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แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “พี่คนนี มีแต่ให้” 
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2. จำกปัญหำท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เมื่อเห็นปัญหำ ผู้แทน ยอ. 7 ไม่นิ่งเฉย
ขับเคลื่อนโครงกำร Stop sexual harassment  

ดึงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

โครงการ Stop sexual harassment หยุดคุกคามทางเพศ เป็นโครงการ
ให้ความรู้เด็กและเยาวชนในเรื่อง “การถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียนขยาย
โอกาสในพื้นที่ชนบท” เด็กและเยาวชนในพื นที่ชนบท ไม่สามารถเข้าถึงความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นอยู่ตลอดเวลาในสังคม ทั งเรื่องการเรียนและการถูกคุกคาม
ทางเพศและเป็นการถูกคุกคามอย่างไม่รู้ตัว ความคิดของเด็กและเยาวชนจะ
โยกย้ายหรือเปลี่ยนไปตามสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่แปลกใหม่ จนบางครั งต้องหลุด
ออกไปจากระบบการศึกษาและเสียอนาคต ประธานคณะจัดท้าโครงการ เคยพบ
เจอเหตุการณ์คุกคามทางเพศ แต่ไม่เคยรู้ว่าการกระท้าเหล่านั นคือการคุกคาม
ทางเพศ และตระหนักรู้มาตลอดว่า เรื่องภัยคุกคามนี ยังไม่ถูกแก้ไขและท้าความ
เข้าใจอย่างจริงจัง จึงมองเห็นปัญหาอย่างชัดเจน โครงการนี จึงเกิดขึ นเพื่อเป็น
แนวทางให้แก่นักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
หยุดภัยคุกคามทางเพศในเด็กและเยาวชน เพื่ อจะได้ ใช้ชีวิตในสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรู้เท่าทัน 

นางสาวดาราลกัษณ ์เพชรซอ้น 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 

ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 7 

ประธานคณะจดัทา้โครงการ 
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ภาพกิจกรรมขยายผลโครงการ Stop sexual harassment หยุดคุกคามทางเพศ 
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องค์ความรู้และความเข้าใจเรื่องการคุกคามทางเพศจะเป็นประโยชน์และ
โอกาสให้กับเด็กในพื นที่ชนบทซึ่งจะมีความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงและ
สามารถรับมือกับเหตุการณ์หรือภัยใกล้ตัว อีกทั งสามารถช่วยเหลือตัวเองและ
ผู้อื่นได้  

 กระบวนกำรและรูปแบบกำรด ำเนินโครงกำร 

 ประธานคณะผู้จัดท้าโครงการ ใช้วิธีการสร้างแกนน้าและขยายผลในพื นที่ 
โดยชักชวนแกนน้าในพื นที่มาร่วมเป็นคณะท้างาน และขอความร่วมมือกับ
โรงเรียนและแกนน้าเด็กในโรงเรียนในการขยายและต่อยอดโครงการและสร้าง
การมีส่วนร่วมทั งนักเรียน โรงเรียนและชุมชน  

 กลุ่มเป้ำหมำยที่ขยำยผล  

 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสบ้านจุโป อ้าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา จ้านวน 40 คน 

 ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ  

 นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุกคามทาง
เพศ และให้ความส้าคัญกับการรักษาสิทธิตนเอง การมองโลกที่กว้างมากยิ่งขึ น 
การให้ความส้าคัญต่อพฤติกรรมที่แสดงต่อกัน โดยใช้กิจกรรมในการเสริมความรู้
และจ้าลองเหตุการณ์ จริงเพื่ อให้ เด็ก เข้าใจมากยิ่ งขึ นและเข้าใจบริบท
สภาพแวดล้อมรอบตัว การเอาตัวรอดจากสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 
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นายเสฎฐวฒุ ิซอเสยีง 

ยอ. 7 

นางสาวปิน่มณ ีบญุทา 

ยอ. 8 

นายวรเชษฐ ์ลหีกลุ 

ยอ. 9 

นายมนตช์ยั กลุศริ ิ

ยอ. 9 

นางสาวกญัญว์รา แกว้รกัถา 

ยอ. 9 

นางสาวมณรีตัน ์หอมดอก 

ยอ. 9 

 
 

3. เครือข่ำย ยอ. 7 ยอ. 8 และ ยอ. 9 ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
ร่วมขับเคลื่อนโครงกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

และกำรบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะผู้ด ำเนินโครงกำรจำกคณะมนุษยศำสตรแ์ละสังคมศำสตร ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอตุรดติถ์ ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เป็นโครงการที่หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดขึ นเพื่อให้นักศึกษาของ
สาขาวิชา มีจิตส้านึกสาธารณะต่อชุมชน ซึ่งผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 7 รุ่น
ที่  8 และรุ่นที่  9 และเป็นนักศึกษาในคณะดังกล่าว ได้ร่วมกับสาขาวิชา
ด้าเนินการขยายผลโครงการข้างต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี  

หลักกำรและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา

จ้าเป็นต้องยึดหลักการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา นักศึกษาสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยการศึกษานอกระบบชั น เรียนและเรียนรู้จาก
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถคืนคุณค่าและพัฒนาองค์ความรู้กลับสู่ชนบท โดย
ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ความสามารถ สถาบันการศึกษาต้องมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านผู้สอน ซึ่ง
ผู้สอนต้องมีหน้าที่เสริมสร้างและฝึกทักษะ กระบวนคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติงานให้คิดเป็น ท้าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ปลูกฝัง
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่ผู้ เรียน ซึ่ ง
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาและนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสท้า
กิจกรรมในชุมชนเขตพื นที่บริการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นการสาน
สัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการร่วมสร้างจิตส้านึกของการบริการ
และสร้างคุณค่าให้กับสังคม 

จากหลักการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาข้างต้น สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ได้สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด โดยความร่วมมือระหว่างนักศึกษา อาจารย์ 
และชุมชนในพื นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกิจกรรมที่ครอบคลุมทั งด้านการบริการ
วิชาการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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และการบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและชุมชน
ด้วยดีตลอดมา เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน และเป็นการเสริมสร้างจิตส้านึกสาธารณะแก่นักศึกษา อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการท้างานในอนาคตต่อไป 

ดังนั นหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญ
ของกิจกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ จึงมีความ
ประสงค์ที่จะจัดท้าโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนวัดดอนสัก ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการบริการด้านการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการ
วิชาการแก่พื นที่เครือข่ายทางการศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะแก่นักศึกษา 
รัฐประศาสนศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพด้านการถ่ายทอด
องค์ความรู้ท างด้ านรัฐประศาสนศาสตร์แก่ชุมชน และเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนในการท้าความดี
ร่วมกัน 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่กับประชาธิปไตยเชิง

สร้างสรรค์ แก่นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสัก ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และจัดท้าสื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดดอน
สัก ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 3. เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกสาธารณะแก่นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์และนักเรียนโรงเรียนวัดดอนสัก ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอ 
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 กลุ่มเป้ำหมำยที่ขยำยผล รวม 100 คน ได้แก่ 
 1. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ้านวน 60 คน 
 2. นักเรียนและครู โรงเรียนวัดดอนสัก ต้าบลฝายหลวง อ้าเภอ 

ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ้านวน 40 คน 
ผลลัพธ์เชิงปริมำณ 

  1. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่กับประชาธิปไตยเชิง
สร้างสรรค์ แก่นักศึกษาและนักเรียน จ้านวน 1 ครั ง เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 
2565 เวลา 08.00-16.30 น. 
  2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดท้าสื่อการเรียนรู้แก่โรงเรียนวัดดอนสัก 
  3. มีนักศึกษา นักเรียนและครู เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน 
 ผลลัพธ์เชิงคุณภำพ 

 1. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนักเรียนวัดดอนสัก ได้ความรู้
เกี่ยวกับเยาวชนรุ่นใหม่กับประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อน้าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน 
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 2. โรงเรียนวัดดอนสัก มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด เหมาะสมแก่
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ น 

 3. นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ได้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการ
ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรมรวมทั งการพัฒนาจิตอาสาของตนเอง 

  4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันที่จะเอื อต่อการเป็นเครือข่ายในการบริการวิชาการในชุมชนต่อไปในอนาคต
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4. ยอ. ร่วมผลักดันเวทีสำธำรณะ “ยอ. Forum” 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ยอ. Forum เป็นพื นที่ ช่องทางและโอกาสในการสื่อสารของผู้น้าเยาวชน
แห่งอนาคตทั งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือและ
ร่วมกันเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขประเด็นที่เกิดขึ นและกระทบต่อสังคมโดยรวม 
ส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง เห็นความส้าคัญของการส่งเสริมและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ให้เข้มแข็ง ให้มีการสื่อสาร
ระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่้าเสมอ จึงจัดให้มีกิจกรรม ยอ. Forum ขึ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพื่อเปิดพื นที่กลางรูปแบบออนไลน์ ในการจุดประกายความคิดให้กับ
เครือข่ายผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ได้มีโอกาสสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  
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2. เพื่อส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพที่ดีและเข้มแข็งของเครือข่ายผู้น้า
เยาวชนแห่งอนาคต 

 วิธีกำรและกระบวนกำร 

 ใช้แอปพลิเคชันออนไลน์  ได้แก่  Zoom หรือ Face book live หรือ 
clubhouse หรือ Google Meet เป็นเครื่องมือในการสนทนาและอภิปราย
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์จนเกิดการสนทนาและตกลงกันระหว่างผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคต โดยการให้ค้าปรึกษาจากส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ผู้น้า
เยาวชนแห่งอนาคต ได้ร่วมกันจัด ยอ. Forum แล้วจ้านวน 2 ครั ง ได้แก่ 

 ครั้งที่  1 วันอำทิตย์ที่  12 กันยำยน 2564 เวลำ 19.00 น. ผ่ำน 
Google Meet 
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 ครั้งที่ 2 วันเสำร์ที่ 25 กันยำยน 2564 เวลำ 19.30 น. ผ่ำน Google 
Meet 
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ยอ.  7 ยอ.  1 

 
 

5. ยอ. เป็นที่ยอมรับจำกเวทีสำธำรณะ 
 

 

  

 ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต เป็นเครือข่ายเยาวชนของสถาบันพระปกเกล้า 
เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ จึงได้รับการเชื อเชิญให้เข้าร่วมเวทีสาธารณะ 
และเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่ เสมอ ทั งกิจกรรมที่ด้าเนินการโดยสถาบัน
พระปกเกล้าและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 นางสาวอังสุมา พันธ์ค้า ตัวแทนผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 7 และนาย
วุฒิรักษ์ แพงตาแก้ว ตัวแทนรุ่นที่ 1 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและทัศนคติเชิง
สร้างสรรค์เกี่ยวกับความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาการเมือง ในเวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “คนรุ่นใหม่กับควำมคำดหวังต่อกำรเมือง” 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ผ่าน clubhouse ร่วมกับผู้บริหาร
และนักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 

 
 

นางสาวองัสมุา พนัธค์า้  

 

นายวฒุริกัษ ์แพงตาแกว้  
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ยอ.  1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการมีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม การท้ากิจกรรม
และภาวะความเป็นผู้ น้ า 
ระหว่างเข้าร่วมฝึกอบรม
โครงการผู้น้าเยาวชนแห่ง
อนาคต รุ่นที่ 1 และร่วมท้า
กิ จ ก ร ร ม กั บ ส ถ า บั น
พระปกเกล้า หลังการฝึกอบรมอยู่ เสมอ ท้าให้ส้านักส่งเสริมการเมืองภาค
พลเมือง ไม่ลังเลใจที่จะแนะน้าให้วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบัน
พระปกเกล้ า พิ จารณ าและได้ แต่ งตั งคนรุ่น ใหม่อย่ างกุ ลธน  ร่วม เป็ น
คณะกรรมการก้ากับโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ประจ้าปี 
2565 เพื่อท้าหน้าที่พิจารณาโครงการและให้ค้าปรึกษากับเยาวชนที่เสนอ
โครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น นอกจากนี กุลธน ยังได้รับการยอมรับในเวที
วิชาการระดับชาติให้น้าเสนอผลงานวิชาการหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาหลัก
จริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
ในชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2565 ผ่าน Zoom อีกด้วย 

  

นายกลุธน  ทรพัยส์มบตั ิ

 



35 
 

ยอ. ร่วมงำนกับศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี จัดเวทีรับฟังพลเมืองเสวนำ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 ผู้น้ า เยาวชนแห่ งอนาคต รุ่นที่  7 รุ่นที่  8  และรุ่นที่  9  จากคณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ร่วม
ด้าเนินการกับศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัด
อุบลราชธานี จัดเวทีรับฟังพลเมืองเสวนา เรื่อง “การบริหารจัดการการระบาย
น ้าและการใช้ประโยชน์จากน ้าเพื่อแก้ปัญหาน ้าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี” เมื่อ 
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมบุษยรัตน์ 
ชั น 2  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

 ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตทั ง 8 คน จาก 3 รุ่น ที่ร่วมจัดการเสวนาในครั งนี  
ได้รับความไว้วางใจ และค้าชื่นชมจากคณะกรรมการศูนย์ฯ จังหวัดอุบลราชธานี 
ว่ามีภาวะความเป็นผู้น้าสูง มีความเข้มแข็ง ขยันและเป็นก้าลังส้าคัญของการ
ด้าเนินงานของศูนย์ฯ และคณะมนุษยศาสตร์ฯ อยู่เสมอ 

นางสาวปณุยาพร ทองแกะ 

 
ยอ. 7  

 

นางสาวดวงฤทยั สมสขุ 

 
ยอ. 7  

 

นางสาวกติตยิาวรรณ ทพิมาตร 

 
ยอ. 8 

 

นางสาวจฑุามาศ นรนิวงค ์
ยอ. 8 

 

นายปฏพิทัธ ์ไชยปญัญา 

 
ยอ. 8  

 

นายญาณวฒุ ิแสนทรสนิ 

 
ยอ. 8  

 

นายสถติย ์แกว้กุคา้ 

 
ยอ. 9 

 

นายภานเุดช เยือ่ใย 

 
ยอ. 9 
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ยอ. ได้รับเชิญร่วมแสดงควำมคิดเห็นในเวทีสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและเนื้อหำของรัฐธรรมนูญเพ่ือกำรปฏิรูป 
  
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 ก. (1) ได้ก้าหนดให้มีการ
ด้าเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมทางการเมือง ตลอดทั งการ
ตรวจสอบการใช้อ้านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริต 
ที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั งและออกเสียงประชามติโดยอิสระ
ปราศจากการครอบง้าไม่ว่าด้วยทางใด  
 สถาบันพระปกเกล้า มีวิสัยทัศน์และพันธกิจส้าคัญในการพัฒนาองค์
ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี มุ่งน้า
ความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดกระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปขึ น ซึ่ง
ด้าเนินการ 3 เวที ในทุกเวทีของการจัดทั ง 3 ภูมิภาค มี ยอ. เข้าร่วมเป็นตัวแทน
ใแสดงความคิดเห็น ดังนี  
 ครั งที่ 1 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนดิ์ริเวอร์ไซด์ จังหวัด
พิษณุโลก 
 ครั งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า จังหวัด
สงขลา 

 ครั งที่ 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

นายเขม ปานสมบตั ิ 

 

 

นายอนัฮาดสิ ถิน่สะเดา 

 

นายเอื อองักรู นพรตัน ์

 

เข้ำร่วมแสดงควำมคดิเห็นในเวที

ภำคใต้ จังหวัดสงขลำ 

นายจริภทัร ์อทุยัแสง 

 

นางสาวธดิารตัน ์สภุาพ 

 

เข้ำร่วมแสดงควำมคดิเห็นในเวที

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแก่น 

เข้ำร่วมแสดงควำมคดิเห็นในเวทีภำคเหนือ จงัหวัดพิษณุโลก 

 

ยอ. 9 

ยอ. 8 ยอ. 8 

ยอ. 9 ยอ. 9 
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ยอ. ได้รับเชิญร่วมสัมมนำวิชำกำรพระปกเกล้ำศึกษำ และส่งเสริมองค์ควำมรู้
ประชำธิปไตยไทย  

 
 
 
  
 
  
  
 
 

 นางสาวพลอยไพลินและนายอภิสิทธิ์ ทิพรส ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต 
รุ่นที่ 9 ได้ใช้เวลาในวันหยุดจากการเรียนปกติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเวทีสัมมนา
วิชาการพระปกเกล้าศึกษาและส่งเสริมองค์ความรู้ประชาธิปไตยไทย ในหัวข้อ 
“พลเมืองกับหลักกำรและรำกฐำนประชำธิปไตย” ณ ห้องสามศร 2 ชั น 4 
อาคารร้าไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 ยอ. 9 ทั ง 2 คน ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
หลากหลายจากประสบการณ์และอาชีพ ได้แก่ อาจารย์ เด็ก เพื่อนนักศึกษา 
และผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ในประเด็นพัฒนาการทางความคิดประชาธิปไตย 
และพลเมือง หลักการส าคัญและรากฐานประชาธิปไตยในสังคมไทย ได้แก่ 
หลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียม และการเคารพศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์และประเด็นคุณลักษณะพลเมืองประชาธิปไตย ในบริบทไทย  
5 ประการ ได้แก่ มีวินัย มีความซื่อสัตย์ มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ ซึ่งเป็นหลักการส้าคัญและเปรียบเสมือนรากฐานที่สร้างให้สังคม
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ของไทย มีความเข้มแข็ง 
 

 

นายอภสิทิธิ ์ทพิรส ยอ. 9 ร่วมเวทีสมัมนำวิชำกำรพระปกเกล้ำศึกษำ 

 

นางสาวพลอยไพลนิ 
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6. ยอ. เปลี่ยนโอกำสส่วนตัว...ให้เป็นโอกำสของส่วนรวม 
   

   

  

 คุณลักษณะของผู้น้าที่ดี ในทัศนะของนายธนพล โพธิ์เหลือ หรือน้องบาส 
(ปัจจุบันเป็นประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) และเพื่อน ๆ 
ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 ผู้น้าต้องมีอิสระทางความคิด มีทัศนคติ มีการ
สื่อสารและภูมิคุ้มกันที่ดี มีความน่าเชื่อถือ รู้จักให้เกียรติตนเองและผู้อื่น และ
ต้องสามารถจัดการควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ 
 จากการเข้าร่วมฝึกอบรมแบบ on line การรับผิดชอบงานที่ ได้รับ
มอบหมายในระหว่างการฝึกอบรมโครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่ 8 
รวมทั งการคิดโครงการเชิงปฏิบัติ “พี่คนนี้มีแต่ให้” และน้ามาขยายผลแนะแนว
การศึกษาต่อให้น้องมัธยม นับได้ว่า ธนพล มีคุณลักษณะที่ดีของความเป็นผู้น้า 
 อีกคุณลักษณะที่นิยามความเป็นผู้น้าของธนพล คือ ผู้น าที่สร้างโอกาส
ให้กับผู้อื่น โดยในวาระการเลือกตั งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร (22 พฤษภาคม 2565) 
สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดรับอาสาสมัครรายงานผลการเลือกตั ง ประจ้าหน่วย
เลือกตั งทั่วกรุงเทพฯ ธนพลได้รับทราบข้อมูลในกลุ่มไลน์ ยอ. 8 และเห็นเป็น
โอกาสที่เพื่อนนิสิตในมหาวิทยาลัย จะมีช่องทางในการท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ จึงส่งต่อและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันพระปกเกล้าในเพจ
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สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครได้
มีโอกาสบ้าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และขอเอกสารบันทึกกิจกรรมหมวดบ้าเพ็ญ
ประโยชน์แบบบุคคล ส่งมหาวิทยาลัยได้ 
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บทสรปุ 
ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต: ต้นแบบของควำมเป็นพลเมือง 

 

 ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต ต้าแหน่งนี  “ไม่ใช่” นิสิต นักศึกษาทุกคน 
จะเป็นได้ แต่ต้องผ่านการฝึกอบรม ร่วมท้ากิจกรรมและผ่านการพัฒนาจาก
โครงการผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ของส้านักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า “เท่านั น” ส่วน “ผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต: ต้นแบบของ
ควำมเป็นพลเมือง” หมายถึง ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคต ที่ไม่เพียงแต่ตระหนักรู้ 
(concerned) แต่ต้องลงมือท ากิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่สร้างคุณประโยชน์
แก่ส่วนรวมหรือสาธารณะ (active) 

 ผู้น้าเยาวชนแห่งอนาคตต้นแบบของความเป็นพลเมือง ที่ได้น้าเสนอใน
เอกสารนี ทั งหมด ไม่ว่าจะน้าความรู้ไปขยายผล ท้าโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
สังคม การสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวที
สาธารณะ หรือการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล ้าในสังคม เหล่ำนี้ถือเป็น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงกำรผู้น ำเยำวชนแห่งอนำคต ที่ไม่เพียงแต่สร้างเยาวชน
พลเมืองที่ตระหนักรู้ แต่ยังสามารถกระตุ้นและยกระดับให้เยาวชนผู้ผ่าน 
การฝึกอบรมเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น เปลี่ยนพฤติกรรมจากเพียงคิด รู้ และ
เข้าใจมาลงมือปฏิบัติและท าจริง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหรือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคมชุมชน จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นได้  

 

ผู้น ำเยำวชนแหง่อนำคต ไมเ่พยีงแต่ตระหนกัรู.้..แตล่งมอืท ำ 

#ยอ.พลเมืองกระตือรือร้น 

#Active Citizen Leader 


