
 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 ระหว่างวันที่วันที่ ๘ พฤษภาคม – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 ณ บ้านหน้าป่า หมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

 

  



ค าน า 

เอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม : การจัดท าสื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานและความส าเร็จของโครงการ 
ตลอดจนปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

      
        งานบริการวิชาการ คณะนิติศาสตร์ 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม 

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
------------------------------------------------------------------------------------- 

 กฎหมายมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน เพราะการใช้ชีวิตในประจ าวัน
ของประชาชนย่อมต้องด าเนินอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานอันเดียวกัน เรื่องของบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากกฎหมายย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย การท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้าน
กฎหมายมากข้ึนจะท าให้ ประชาชนมีเกราะป้องกันในการถูกเอารัดเอาเปรียบได้  

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านกฎหมายและอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเผยแพร่
องค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนจึงได้จัดให้มีโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม : เผยแพร่
ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน โดยเป็นการเปิดพ้ืนที่ให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจองค์ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น 
ตลอดจนสิทธิที่จะได้รับ และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอันจะเป็นเกราะป้องกันการถูกเอารัดเอา
เปรียบและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน 

 

 วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
๓. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายกับภาคประชาชนให้มีมากข้ึน 
 

ความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
การจัดโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ/วิชาชีพ   



๗.๑ก-๑๒ จ านวนชุมชนเป้าหมายในการรับบริการเพ่ือสังคมในแนวพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สังคม ๗.๒ก-๑๓ จ านวนโครงการที่มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสนับสนุนโครงการบริการ
วิชาการรับใช้สังคม  

๗.๑ก(ฉ-๑) จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และตัว
บ่งชี้ประสิทธิผลของกระบวนการด้านบริการวิชาการ  

๗.๑ข(ฉ-๗) จ านวนชุมชนที่หน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 

ขัน้ตอนการจัดเตรียมด าเนินงาน 

 ๑.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือหาแนวทางในการจัดการ และวางแผนโครงการด าเนินการ 

 ๒.เขียนโครงการและน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

  ๒.๑ ร่างโครงการ 

  ๒.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 

  ๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

  ๓.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 

  ๓.๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน 

  ๓.๒ ท าหนังสือถึงหน่วยงาน 

  ๓.๓ ติดต่อประสานการรับหนังสือ 

 ๔.ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ 

  ๔.๑ หารือขัน้ตอนการด าเนินโครงการ 

  ๔.๒ มอบหมายภาระหน้าที่กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๓ จัดหาอาหารกลางวันให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ๕.ยืมเงินส ารองจ่าย 

 ๖.ประสานสถานที่ส าหรับจัดโครงการ 

 ๗.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

  ๗.๑ http://www2.tsu.ac.th/org/law/ 

  ๗.๒ Facebook คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

http://www2.tsu.ac.th/org/law/


 ๘.จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในโครงการ 

  ๘.๑ใบลงทะเบียน 

  ๘.๒ แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

  ๘.๓ แบบทดสอบก่อนและหลังอบรม 

 ๙.ด าเนินโครงการตามแผนที่ก าหนด 

 ๑๐.ประเมินผลและสรุปผลโครงการ 
 

ขั้นตอนระหว่างด าเนินงาน 

 ๑.ตรวจสอบความพร้อมการจัดโครงการ 

  ๑.๑ เอกสารที่ใช้ในโครงการ 

  ๑.๒ สถานที่จัดโครงการ 

๒.รับลงทะเบียน/แจกเอกสารประกอบการเผยแพร่ความรู้ 

๓.ประธานเปิดพิธีด าเนินโครงการ 

 ๔.จัดเก็บภาพกิจกรรมตลอดงาน 

 ๕.เตรียมอาหารกลางวัน 

 ๖.แจกแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการและทดสอบความรู้หลังจัดโครงการ(ถ้ามี) 
 

ขั้นตอนหลังการด าเนินงาน 

 ๑.ประมวลผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายร่วมกับประชาชนในชุมชน 

 ๒.รวบรวมหลักฐานเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

  ๒.๑ โครงการ 

  ๒.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

  ๒.๓ หนังสือเชิญต่างๆ 

  ๒.๔ เอกสารประกอบการจัดโครงการ 

  ๒.๕ ภาพกิจกรรมโครงการ 

  ๒.๖ ราชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 



  ๒.๗ ท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 

  ๒.๘ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
 

ผลการด าเนินงาน 

จากการจัดโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม:การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน เป็นชาย ๔๑ คน คิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ ๒๐.๕๐  และหญิง 
๑๕๙ คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ ๗๙.๕๐ 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 

 โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ข้อที่ รายการ    (x̄) ระดับความพึงพอใจ 

๑. กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการ ๔.๕๘ มาก 

๒. ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ  ๔.๖๘ มาก 

๓. การเข้าร่วมโครงการนี้เสริมสร้างองค์ความรู้ทางกฎหมายมากข้ึน ๔.๖๐ มาก 

๔. สามารถน าสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ๔.๕๘ 

มาก 

๕. การเข้าร่วมโครงการนี้ได้ท่านได้ประโยชน์ในระดับ ๔.๕๕ มาก 

๖. มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องที่บรรยาย ๔.๕๓ มาก 

๗. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ๔.๓๐ มาก 

๘. การบรรยายชัดเจน ตรงประเด็น ๔.๔๕ มาก 

๙. มีความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม - ให้ค าแนะน า ๔.๗๘ มาก 

๑๐. เทคนิคในการถ่ายทอดเนื้อหา ๔.๗๘ มาก 

๑๑. การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ๔.๗๓ มาก 

๑๒. การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และชุมชน ๔.๗๘ มาก 



ข้อที่ รายการ    (x̄) 
 
ระดับความพึงพอใจ 

๑๓. ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัดโครงการ ๔.๗๓ มาก 

๑๔. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ๔.๘๓ มาก 

๑๕. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดโครงการ ๔.๗๘ มาก 

๑๖. การควบคุมเวลาตามที่ก าหนด ๔.๖๕ มาก 

๑๗. ประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากโครงการ ๔.๗๕ มาก 

๑๘. ความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมโครงการ ๔.๘๐ มาก 

๑๙. ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมโครงการ ๔.๗๐ มาก 

๒๐ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ ๔.๗๕ มาก 

 รวม ๔.๖๖ มาก 

โดยสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม:การจัดท าสื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ๔.๖๖ เท่ากับ ระดับความพึงพอใจมาก 

ผลการด าเนินงาน 

ประชาชนและนิสิตได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้าน
กฎหมายให้แก่อาสาสมัครยุติธรรมชุมชนพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชน 

๑. มีสื่อเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ คือ อินโฟกราฟิกส์ โดยได้น าสื่อประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เผยแพร่
ทางช่องทางสื่อออนไลน์ และประชาชนในพื้นท่ีรอบรั้วมหาวิทยาลัย 

 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการพัฒนา 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้พ้ืนฐานทางด้านกฎหมายที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้นิสิตที่เป็นอาสาสมัครยุติธรรมชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเข้าพูดคุยให้
ความรู้เป็นรายบุคคล  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ส าเนาโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ค าสั่งโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

     

 

 

 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม 

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

   

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม 

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม 

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  

(น าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์) 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  

(น าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์) 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  

(น าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์) 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย  

(น าสื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย (การลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย) 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 



ภาพประกอบโครงการทักษิณถิ่นยุติธรรมน ายุติธรรมสู่สังคม  

: การจัดท าสื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 

 

 


