
 
 

รายละเอียดกิจกรรมเยาวชนไทยกับประชาธิปไตย ๔.๐ หน้า ๑/๒ 

รายละเอียดการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรมเยาวชนไทยกับประชาธิปไตย ๔.๐” 

๑. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันความเข้าใจในเรื่องประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนทุกคนจะต้องได้

รับทราบถือเป็นพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิต ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้ โดย
ที่จะเริ่มเด็กและเยาวชน สถานศึกษาจึงเป็นสถาบันที่ส าคัญยิ่งในการปลูกฝัง ฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้รู้จักและ
คุ้นเคยกับพ้ืนฐานความคิดสังคมประชาธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและก าลังส าคัญในการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนรณรงค์และส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรมที่เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยทุกแห่งที่
จะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองต่อไปประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาเยาวชนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขและมีจิตส านึกรักประชาธิปไตยร่วมถึงให้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ในการใช้สิทธิใช้เสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในทางด้านประชาธิปไตยให้กับเยาวชนเพ่ือ สามารถน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนน าไปใช้เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้ 

๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ในเรื่องสังคมประชาธิปไตย 
 ๒.๒ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีในด้านวิชาการ 
 ๒.๓ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถมีความกล้าแสดงออกและเรียนรู้การท างานเป็นทีม 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับชั้นมัธยมชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า 

๔. คุณสมบัติของผูเ้ข้าแข่งขัน 
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า โดยจัดเป็นทีม ทีมละ ๓ คน โดยจะต้องมีครูผู้คุม

ทีมทีมละ ๑ คน 

๕. รางวัลในการแข่งขัน 
๕.๑ รางวัลชนะเลิศอันดับที ่๑     ได้รับเงินรางวัล  ๑,๐๐๐ บาท    
๕.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  ได้รับเงินรางวัล     ๘๐๐ บาท  
๕.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒     ได้รับเงินรางวัล     ๖๐๐ บาท  
๕.๔ รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)      ได้รับเงินรางวัล     ๓๐๐ บาท  

 



 
 

รายละเอียดกิจกรรมเยาวชนไทยกับประชาธิปไตย ๔.๐ หน้า ๒/๒ 

๖. วันที่/สถานที่การแข่งขัน 
วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียน ๕๓๐๑ ชัน้ ๓ อาคารเฉลิม 

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  

๗. เกณฑ์การแข่งขัน    
 ๗.๑ การแข่งขันจะแบ่งเป็นทีม ทีมละ ๓ คน แต่ละโรงเรียนสามารถส่งก่ีทีมก็ได้ 
๗.๒ การตอบค าถามจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการเล่มเกมส์ตอบค าถาม โดยนักเรียนแต่ละ

ทีมจะต้องดาว์นโหลดแอป Kahoot ไว้ในมือถือ 
 ๗.๓ การตอบค าถามจะมีระยะเวลาให้ตอบค าถามเพียงข้อละ ๑๐ วินาที โดยใช้มือถือในการตอบค าถาม 
 ๗.๔  ค าถามจะเป็นข้อค าถามเก่ียวกับ  
  ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ การเมืองการปกครอง  การบริหารภาครัฐ    
  หลักคุณธรรมจริยธรรม  อาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

๗.๕ การให้คะแนนจะพิจารณาจากค าตอบที่ถูกต้องและระยะเวลาในการตอบค าถามซึ่งจะมีผลคะแนน
ที่แตกต่างกันตามโปรแกรม Kahoot  

 ๗.๖ ทีมใดมีระดับผลคะแนนมากท่ีสุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน  

๘. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

๙. ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม 
อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๙๒ ๔๑๐๔ 
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๗๓ ๐๙๗๙  



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยกับประชาธิปไตย ๔.๐ หน้า ๑/๒ 

ใบสมัครการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
งานนิทรรศการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด “KPRUMS NEXT STEP NEW START” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
“กิจกรรมเยาวชนไทยกับประชาธิปไตย ๔.๐” 

ชื่อโรงเรียน  .....................................................................................................................................................  

อ าเภอ ......................................................... จังหวัด ......... ตาก ............ รหัสไปรษณีย์ ......................................  

ชื่อทีม............................................................................................... 
 
ชื่อ-สกุล ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 

๑. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๒. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

๓. ..................................................................... เบอร์โทรศัพท์ ...................................... ระดับชั้น..................... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

 

ครผูู้ดูแลทีม.............................................................................เบอร์โทร.................................................. ........... 

E-mail…………………………………………………………………………..ID LINE………………………………………………………. 

 
 
 

   ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง 
 
 

                                                    (ลงชื่อ) ....................................................... ผูร้ับรอง                                           

                      (....................................................................)  

       ต าแหน่ง................................................................................  
 



 
 

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยกับประชาธิปไตย ๔.๐ หน้า ๒/๒ 

กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 ทาง E-mail : kprums.exhibition@gmail.com 
 หรือ 
 ทาง Line ID : @kprums 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๙ ๖๙๒ ๔๑๐๔ 
อาจารย์ช่อพฤกษ์ ผิวกู่   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๒๗๓ ๐๙๗๙ 
 

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนมีคนละ ๑ ฉบับ ในวันที่ท าการแข่งขัน 

mailto:kprums.exhibition@gmail.com

