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หลกัสตูรประชาธิปไตย 
 

1. หลักการและเหตุผลงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง                                                                                                          
 
นับตัง้แต่เกดิเหตุการณ์ความรุนแรงในจงัหวดัชายแดนใต้ของไทยตัง้แต่ปี พ.ศ.2547 

เป็นตน้มาได ้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อประเทศชาตอิย่างมหนัต ์สูญเสยีทัง้ชวีติ และทรพัย์สนิ 
เป็นผลใหส้งัคมบอกช ้า และอยากทีจ่ะเยยีวยาได ้จนส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติของคนในพื้นที่เป็น
อย่างมาก เป็นผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันของคนในสังคมได้เสื่อมถอยลง มีความ
หวาดระแวงต่อกนั พื้นที่สาธารณะที่เคยเป็นแหล่งพบปะพูดคุยกนัของชุมชน ได้เริม่หายไป 
กลายเป็นความขดัแยง้ทีเ่พิม่ขึน้ ความไม่ไวว้างใจต่อกนัไดเ้ขา้มาแทนที ่ไม่วา่จะเป็นระหวา่งคน
ในชมุชนดว้ยกนัเองหรอืต่างชมุชนกต็าม ฉะนัน้ การทีจ่ะสรา้งความไวว้างใจใหเ้กดิขึน้กค็วรทีจ่ะ
สรา้งโอกาส  สรา้งพืน้ที ่ เพื่อพบปะสรา้งสรรคใ์หค้นเหล่านัน้ในสงัคม ไดม้าร่วมพูดคุยกนั สรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ทางด้านสนัติศกึษา การบ้านการเมือง คุณธรรม
จรยิธรรม วถิชีวีติแบบพึง่พาตนเอง เป็นตน้  
           วทิยาลยัประชาชน  (People College) คอืการรวมตวักนัของคนรุ่นใหม่ ที่เคยผ่านการ
ฝึกอบรม เป็นอาสาสมคัร ตลอดจนเคยเป็นบุคคลากรท างานในองค์กรด้านกฎหมาย ด้านสทิธิ
มนุษยชน ด้านการพฒันา และด้านวชิาการ ที่มอีุดมการณ์ร่วมกนัคอื ต้องการสร้างพื้นที่องค์
ความรู้ด้านสงัคม และสนัตวิธิใีห้กบัผูท้ี่มบีทบาทขบัเคลื่อนการสร้างสนัติภาพในชายแดนใต ้
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปที่ต้องการมหีุ้นส่วนในการสร้างสนัตภิาพด้วยหลกัสนัตวิธิหีรอืวธิทีาง
การเมอืง ดว้ยการด าเนินงานภายใตยุ้ทศาสตร ์คอื สรา้งหุน้ส่วนกระบวนการสร้างสนัตภิาพทุก
ชนชัน้ในสงัคมชายแดนใต้ โดยมุ่งท างานใน 4 ด้าน คอื 1) งานสร้างองค์ความรู้ 2) งานพฒันา
ศกัยภาพผูน้ าในทอ้งถิน่ 3) งานพฒันาและขบัเคลื่อนเครอืขา่ย และ4) งานสื่อสารขบัเคลื่อนทาง
วชิาการและสงัคม 

เป็นผลให้วทิยาลยัประชาชนเปิดการอบรมหลกัสูตร ประชาธปิไตย ซึ่งเป็นการศกึษา
อบรมผา่นกระบวนการอบรม เสวนา กระบวนการกลุ่ม ผา่นนกัวชิาการมหาวทิยาลยั บุคคลากร
จากองค์กรของรฐัทัง้ฝ่ายพลเรอืนและฝ่ายความมัน่คง องค์กรพฒันาเอกชนในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ นกัวจิยั ผูน้ าศาสนา สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร วฒุสิมาชกิ นกัธุรกจิ นกัการทูต 
และบุคคลหรือองค์กรที่ส ังคมให้การยอมรับ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ถกเถียง 
แลกเปลีย่นประเดน็ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เกดิองค์ความรู้ใหม่ๆ ทฤษฎีใหม่ๆ และ
แนวทางใหม่ๆ ที่สามารถใชข้บัเคลื่อนสร้างสงัคมสนัตสิุขด้วยสนัตวิธิหีรอืวธิทีางการเมอืงใน
ชายแดนใตต้่อไป 
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2. วตัถปุระสงค ์
 
 ผูท้ีเ่ขา้รบัการศกึษาองรม จะตอ้งบรรลุวตัถุประสงคด์งัตอ่ไปนี้ 
 2.1 มีความรู้ความเข้าใจ อย่างแจ่มชดัต่อกรณสีาเหตุ และรากเหงา้ ความขดัแยง้ที่
น าไปสู่ความรุ่นแรงในชายแดนใตใ้นมติติ่างๆ ความความสมัพนัธท์ีผ่กผนักนัระหวา่งส่วนกลาง
และสงัคมชายแดนใต ้และปญัหาความขดัแยง้ในสงัคมไทยในปจัจุบนั 
 2.2 มีทกัษะเบือ้งต้น ในการเป็นหุน้ส่วนหนึ่งในการสรา้งสงัคมสนัตสิุข ดว้ยการเขา้ใจ
วธิกีารบรหิารความขดัแยง้ในระดบัตา่งๆ 
 2.3 มีเจตคติ ทีเ่ขา้ใจต่อความเป็นสงัคมมลายู และสงัคมไทยใหญ่ เพือ่ยดึมัน่ใน
อุดมการณ์สนัตวิธิใีนการแปรความขดัแยง้สูส่นัตภิาพ 
 2.4 น าความรู้และประสบการณ์ ทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นระหวา่งกนักบัผูเ้ขา้รบั
การศกึษาดว้ยกนั วทิยากร และสถานทีไ่ปดูงาน เพื่อหาแนวทางเป็นหุน้ส่วนในการจดัการกบั
ความขดัแยง้และสงัคมสนัตสิุขอย่างเป็นระบบ พรอ้มกบัน าเสนอต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระดบัพืน้ที ่
และระดบัชาตติ่อไป 
 
3. คณุสมบติัของผูท่ี้ข้ารบัการศึกษาอบรม 
 
 3.1 คุณสมบตั ิ
 ผูท้ีจ่ะเขา้ศกึษาในหลกัสูตรผูน้ าแปรความขดัแยง้สูสนัตภิาพจะตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างใด
อย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนี้ 
 ก. ภาคประชาสงัคม 
     (1) ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการในองคก์ร 
     (2) อาสาสมคัรในองคก์ร 
     (3) อาสาสมคัรชมุชนขององคก์ร 
  
 ข. ภาคประชาชน 
     (1) ปราชญ์ชาวบา้น 
     (2) ผูน้ าศาสนา นกับวช 
     (3) ครูสอนศาสนา 
     (4) ผูน้ าทอ้งถิน่ในระบบและนอกระบบ 
     (5) ผูน้ าทางธรรมชาต ิบุคคลเป็นทีย่อมรบัในสงัคม บุคคลทีม่ผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ 
 ค. ภาคเยาวชน นกัศกึษา 
     (1) ผูน้ าองคก์รนกัศกึษา คณะกรรมการองคก์รนกัศกึษา 
     (2) บุคคลทีม่บีทบาทและมผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์ในวงการเยาวชนและนกัศกึษา 
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 บุคคลตามขอ้ ก ตอ้งมอีายไุม่ต ่ากวา่ 20 ปี และ ไม่เกนิกวา่ 35 ปี ในวนัเปิดรบัสมคัร 
และบุคคลตามขอ้ ข จะตอ้งมอีายุ 25 แต่ไม่เกนิ 40 ปี และบุคคลตามขอ้ ค จะตอ้งมอีายุ 19 ปี
ขึน้ไป 
  
 ง. บุคคลซึ่งคณะกรรมการวทิยาลยัประชาชนเชญิใหเ้ขา้มาศกึษาเพราะมผีลงานเป็นที่
ประจกัษ์ หรอื เป็นผูซ้ึ่งก าลงัจะเป็นก าลงัส าคญัในการมหีุน้ส่วนในกระบวนการสรา้งสนัตภิาพใน
ชายแดนใตห้รอืสนบัสนุนงานของวทิยาลยัตอ่ไป 
 
 3.2 การคดัเลือกการเข้ารบัการคดัเลือกมีวิธีการดงัน้ี 
 1) เสนอชือ่โดยภาคเีครอืขา่ยซึ่งคณะกรรมการคดัเลอืกฯก าหนด 
 ใหภ้าคเีครอืขา่ยทีก่ าหนดโดยคณะกรรมคดัเลอืกฯ เสนอชือ่บุคคลตามคุณสมบตัติามที่
ก าหนดไวข้า้งตน เพื่อเขา้รบัพจิารณาคดัเลอืกต่อไป 
 2) การสมคัรโดยผูส้มคัรเอง  
 ใหบุ้คคลในขอ้ 3.1 (ก) (ข) และ (ค) ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ศกึษาศกึษาในหลกัสูตร ยื่นใบ
สมคัรพรอ้มหนงัสอืสนบัสนุนจากหวัหน้าหน่วยงาน (ถา้ม)ี และหนงัสอืรบัรอง 1 ฉบบัต่อ
คณะกรรมการคดัเลอืกตามวนั เวลา และสถานที่ ทีว่ทิยาลยัประชาชนก าหนด 
 
 3.3 การพิจารณาคดัเลือก 
 ใหค้ณะกรรมการเขา้รบัเป็นนกัศกึษาในหลกัสตูรผูน้ าแปรความขดัแยง้สู่สนัตภิาพเป็นผู้
พจิารณารายชือ่บคุคล ตามหลกัเกณฑค์ณะกรรมการคดัเลอืกฯ ก าหนดและเสนอกรรมการ
กลาง เพือ่อนุมตัใิหเ้ขา้รบัการศกึษาต่อไป 
 คณะกรรมการคดัเลอืกฯ และคณะกรรมการกลางวทิยาลยัประชาชนทรงไวซ้ึ่งสทิธิ
เดด็ขาดในการใชดุ้ลยพนิิจคดัเลอืกบุคคลเขา้ศกึษาในหลกัสูตรดงักล่าว โดยมหีลกัเกณฑ์
เบือ้งตน้ดงัตอ่ไปนี้ 
 1) ผูส้มคัรมคีวามสนใจและมฐีานความรูใ้นประเดน็หลกัตามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
 2) ผูส้มคัรมคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะเป็นส่วนหนึ่งในหุน้ส่วนในกระบวนการสรา้งสนัตภิาพ 
และสามารถน าไปขยายผลภายหลงัไดส้ าเรจ็การศกึษาแลว้ 
 3) องคป์ระกอบของผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรมมคีวามหลากลายและครอบคลมุหน่วยงาน 
 
4) จ านวนผูท่ี้เข้ารบัการอบรม 
 
 วทิยาลยัประชาชนจะพจิารณารบัผูเ้ขา้รบัการศกึษาอบรม ประมาณรุ่นละ 20 คน โดย
พจิารณาตามระเบยีบและเกณฑก์ารคดัเลอืกของอวทิยาลยัทีจ่ะก าหนดขึน้เป็นการเฉพาะ
ส าหรบัหลกัสูตร 



 4 

5. ช่ือเกียติบตัร 
 
 “หลกัสูตรประชาธปิไตย” 
 
6. วิธีการจดัการเรียนรู้ 
 
 6.1 บรรยาย/อภิปราย  
 การบรรยาย/อภปิรายในหอ้งเรยีนจะสดัส่วนประมาณ 1 ใน 2 ของเวลาการศกึษาอบรม
ทัง้หมด โดยเป็นรูปแบบการศกึษาหลกัทีใ่ชก้นัทัว่ไป เป็นวธิกีารปฏบิตัขิ ัน้มูลฐานในการพฒันา
ความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งต่างๆ และตามหวัขอ้วาทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละกลุ่มวชิา 
 6.2 การอ่านเอกสารประกอบ 
 การอ่านเอกสารประกอบมคีามมุ่งหมายทีจ่ะใหผู้เ้ขา้รบัการศกึษาอบรมเกดิความรูค้วาม
เขา้ใจในรายละเอยีดมากขึน้ซึ่งไดแ้ก ่การศกึษาค าบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย 
เอกสารแนะน า รวมทัง้เอกสารสิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาของหลกัสูตรดว้ย 
 6.3 กลุ่มศึกษา 
 เป็นการศกึษาในรูปแบบรวมกลุ่มย่อยๆ เพื่อถกเถยีงในประเดน็ทีไ่ดก้ าหนดใหแ้ตก
ประเดน็ดว้ยการเขยีนใหเ้หน็ภาพ วาดแผนที่ทางความคดิ แลว้อภปิรายเป็นงานรายกลุ่ม 
 6.4 ลงพืน้ท่ีศึกษาดงูาน  
 เพื่อศกึษาการจดัการความขดัแยง้ในสงัคม การจดัการชมุชน ขบวนการขบัเคลือ่น
องคก์รชมุชน  
 6.5 การจดัท าเอกสารวิชาการของรุ่น การจดัท าเอกสารวชิาการเป็นเรื่องของรุ่นตาม
ประเดน็ทีน่กัศกึษาแต่ละคนไดเ้ลอืกไว ้พรอ้มกบัตพีมิพแ์จกจ่ายใหก้บัสาธารณชน 
 
7. ระยะเวลาการศึกษา 
 
 การศกึษาหลกัสูตรผูน้ าแปรความขดัแยง้สู่สนัตภิาพ จะใชเ้วลาศกึษาอบรมประมาณ 5 
เดอืน โดยมเีวลาเรยีนปรกตทิุกวนัศกุร ์เสาร ์อาทติย ์2 ครัง้ต่อเดอืนเวลา 09.00 – 16.30 น.  
 
8. เง่ือนไขการส าเรจ็การศึกษาอบรม 
 
 8.1 มเีวลาเรยีนในชัน้เรยีนไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 75 ของเวลาดงักล่าวทัง้หมด 
 8.2 เขา้ร่วมลงพืน้ทีศ่กึษาดูงาน 
 8.3 เขา้ร่วมกจิกรรมปฐมนิเทศและปจัฉิมนเิทศ 
 8.4 ด าเนินการตามเกณฑด์งัต่อไปนี้ 
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      ก) งานส่วนบุคคล 
  - ส่ง “บนัทึกกลุ่มวิชา” (Refection Memo) ซึ่งเป็นงานเขยีนทีส่ะทอ้นความ
คดิเหน็ทีไ่ดจ้ากกระบวนการเรยีนรูจ้ากการเรยีนการสอน จ านวนไม่น้อยกวา่ 2 หน้า รวม
ทัง้หมด 5 ชิน้งาน โดยก าหนดส่งภายในหนึ่งสปัดาหห์ลงัจากเรยีนจบแต่ละครัง้ 
  - ส่ง “ประมวลบทเรียนผูน้ าแปรความขดัแย้งสู่สนัติภาพ” ซึ่งเป็นงาน
เขยีนทีไ่ดป้ระมวลจากสิง่ทีไ่ดต้กผลกึมาจากกระบวนการเรยีนรูท้ ัง้หมดทีไ่ดต้ลอดหลกัสูตร 
พรอ้มกบัระบุวา่จะน าความรูไ้ปต่อยอดในการท างานไดอ้ยา่งไร จ านวนไมน้่อยกวา่ 3 หน้า 
ทัง้หมด 1 ชิน้งาน 
โดยก าหนดส่งในวนัปจัฉมินิเทศ 
       ข) งานกลุ่ม 
  - ส่งรายงานการวเิคราะหป์ระเดน็ทีไ่ดก้ าหนดในแต่ละกลุ่ม พรอ้มกบัรายงาน
อภปิรายหน้าชัน้เรยีน 
  - ส่ง “รายงานถอดบทเรียนการลงพืน้ท่ีศึกษาดงูาน” 
       ค) งานรุ่น 
  - ส่ง “ส่งเอกสารวชิาการรุ่น” จ านวน 1 ชิน้งาน  
 8.5 ไม่มคีวามประพฤตเิสยีหาย และไมด่ าเนนิการใดๆอนัน ามาซึ่งความเสื่อมเสยี
ชือ่เสยีงของวทิยาลยัประชาชน 
 
9. ค่าลงทะเบยีน 
 
 ขึน้อยูก่บัชว่งเวลาและสถานการณ์ 
 
10. โครงสรา้งหลกัสูตร 
  
 หลกัสูตรประชาธปิไตย มจี านวนชัว่โมงทัง้สิน้ 100 ชัว่โมง โดยแบ่งออกเป็นแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มวชิา โดยในแต่ละกลุม่วชิามรีายละเอยีดดงันี้ 
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กลุ่มวชิาที ่1: ประวตัศิาสตรไ์ทย – จงัหวดัชายแดนภาคใต ้รวม 2 วชิา 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเขา้ใจประวตัศิาสตรก์ารเมอืงการปกครองของไทย และความสมัพนัธร์ะหวา่ง
    ส่วนกลางกบัสงัคมมลายูชายแดนใต ้

2. สามารถเขา้ใจถงึการเปลีย่นแปลงสมยัใหมข่องชายแดนใตใ้นหลายๆมติ ิทัง้ดา้น    
   สงัคม วฒันธรรม การเมอืงการปกครอง เป็นตน้ 

  
หวัข้อวิชา 
 1. ประวติัศาสตรไ์ทย ตัง้แต่ 2475 ถึง ปัจจบุนั 
     ศกึษาประวตัศิาสตรก์ารเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการปกครองในยุคช่วงเวลาต่างๆ 
    ตวัแสดง การเปลี่ยนแปลง ในระบอบประชาธปิไตยของไทย การเมอืงในช่วงเวลา
    แต่ละยุคสมยั ตลอดจนประวตัศิาสตรค์วามขดัแยง้ในสงัคมไทย  
 2. ประวติัศาสตรจ์งัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ศกึษาประวตัศิาสตรส์มยัใหม่ในจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ัง้แต่ชว่งสงครามโลกครัง้ที ่2 
จนถงึปจัจุบนั การเปลี่ยนแปลงในยุคสมยัจนถงึปผจัจุบนั สิง่ท้าทายและการค้นพบ
สงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมติ ิอาท ิสงัคม วฒันธรรม การเมอืงและการปกครอง   
เป็นตน้  

     
 
กลุ่มวิชาท่ี 2: กลุ่มวิชาโครงสร้างสงัคมและการเมืองการปกครองในจงัหวดัชายแดนใต้ 
จ านวน 2 วิชา 
 
วตัถปุระสงค ์

1. สามารถสรา้งความเขา้ใจถงึระดบัโครงสรา้งของสงัคม จนลงสู่หน่วยย่อย 
2. สามรถเขา้ใจถงึโครงสรา้งการเมอืง การปกครอง ตลอดจนผูม้สี่วนไดเ้สยีใน

สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต ้
  
หวัข้อวิชา 
  
 1. โครงสร้างสงัคมมลาย ู
     สงัคมมลายูชายแดนใต/้ปาตานี ไดค้าบเกีย่วกบัความเป็นอสิลาม และอสิลามยงัเป็น  
             วถิใีนการด าเนินชวีติ มผีูน้ าศาสนาเป็นผูบ้ทบาทในสงัคม  
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 2. ผูม้ีส่วยได้เสีย 
     ผูม้สี่วนไดเ้สยีในสงัคมในชายแดนใตท้ีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ความรุนแรง  

    เชน่ กองก าลงัความมัน่คงของรฐั ขบวนการ เป็นตน้ 
  
 
กลุ่มวิชาท่ี 3: กลุ่มวิชา Active citizen  จ านวน 2 วิชา 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเขา้ใจในการท างานเชงิรณรงคต์่อสงัคม 
 2. เพื่อแลกเปลีย่นประสบการท างานดา้นสงัคมขององคก์รภาคประชาสงัคมในพืน้ที่ 
หวัข้อวิชา 
 1. Active citizen 
     แนวทาง วธิกีาร และเครื่องมอืรณรงคต์่อสงัคม ตลอดจนกรณศีกึษาจากทีต่่างๆ  
 2. ปลุกพลงัการท างานด้านสงัคม 
     ถ่ายถอดการท างานสงัคมขององคก์รภาคประชาสงัคมในพืน้ที ่สิง่ทา้ทายและการ 

   คน้พบและปลุกพลงัของคนหนุ่มสาว 
 
กลุ่มวิชาท่ี 4: กลุ่มวิชา Action studies  จ านวน 1  วิชา 
 
วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อฝึกทกัษะในการสื่อสารกบัสงัคม 
 
หวัข้อวิชา 
 1. การพฒันาทกัษะการส่ือสารสคม 
      การพูด การคุย กรยิาท่าทาง มารยาทต่อสงัคม การแสดงละครเพื่อการถ่ายทอง  
             เป็นตน้   
 
กลุ่มวิชาท่ี 5 : กลุ่มวิชาเครื่องมือและหลกัการใช้เครื่องมือธรรมาภิบาล  จ านวน 1  วิชา 
วตัถปุระสงค ์
 1วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืธรรมาภบิาล 

หวัข้อวิชา 
 1. ธรรมาภิบาลและเครื่องมือธรรมาภิบาล 
      หลกัธรรมาภบิาล เครื่องมอื และหลกัการใช ้
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กลุ่มวิชาท่ี 6 : กลุ่มวิชาการรณรงค ์ จ านวน 1  วิชา 
วตัถปุระสงค ์
 1วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อฝึกทกัษะการใชเ้ครื่องมอืรณรงคใ์นประเดน็ประชาธปิไตย และสนัตภิาพ 
2. ศกึษาจากรณศีกึษาจากทีอ่ื่นๆ 

 
หวัข้อวิชา 

 1. การพฒันาทกัษะ วิธีการ เครื่องมือการรณรงคใ์นรปูแบบต่างๆ 
      วธิกีารเครื่องมอื และหลกัการรณรงคใ์นรูปแบบต่างๆ 
 
กลุ่มวิชาท่ี 7 : กลุ่มวิชาศึกษาดงูาน จ านวน 2 ครัง้ 
 
วตัถุประสงค ์
 1. เพื่อฝึกทกัษะการถายทอดประสบการณ์การศกึษาประชาธปิไตย 
 2. แลกเปลีย่นประสบการณ์การใหก้ารศกึษาการเมอืงและประชาธปิไตย 
 3. สามารถมเีครอืขา่ยเพื่อเชือ่มโยงองคค์วามรูแ้ลว้และประสบการณ์ 
 
พืน้ทีศ่กึษาดูงาน 

1. มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรธีรรมราช 
2. ศนูยป์ระสานงานพรรค “PAS” รฐักลนัตนั ประเทศมาเลเซยี 

 
กลุ่มวิชาท่ี 8 : กลุ่มวิชาการจดัโครงการ จ านวน 1 คร ัง้ 
 
วตัถุประสงค ์

1. เพื่อลงฝึกปฏบิตักิารสือ่สาร และการศกึษาประชาธปิไตยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
รูปแบบ 

1. มอบทุนโครงการขนาดเลก็เพือ่ใหแ้ต่ละกลุม่ใชจ้ดักจิกรรมการศกึษาประชาธปิไตย 


