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บทนำ

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๘

ไดกำหนดใหรัฐพึงสงเสริมใหประชาชนและชุมชนมีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข และมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ การจัดทำบริการสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น การตรวจสอบการใช

อำนาจรัฐ การตอตานทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมตลอดทั้งการตัดสินใจทางการเมือง และการอื่นใดบรรดาที่อาจมีผลกระทบตอประชาชนหรือ

ชุมชน ประกอบกับมาตรา ๒๒ (๕)

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหนาที่และอำนาจหนาที่สงเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถิ่น หรือสนับสนุนองคการเอกชน ในการใหการศึกษาแกประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ใหความรูและการศึกษาแกประชาชนรวมทั้งผูสมัครรับ

เลือกตั้ง เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมใหประชาชน ไดใช

สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตลอดจนใหความสำคัญกับการเสริมสรางใหประชาชนและผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไดรับความรูความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อใหไดมาซึ่งรัฐบาลที่มีธรรมาภิบาล รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาและปฏิรูป

ประเทศเพื่อใหบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ไดกำหนดใหมี

การสรางเสริมความรู พลังศรัทธา และพลังรวมวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยใชกลยุทธพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและชองทางการสื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายในการสื่อสาร ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและทั่วถึง

วัตถุประสงค

๑.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน

ในการ ใหความรู ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

๒.  เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลัก

การดําเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย มีวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

มีจิตสํานึกสาธารณะรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น สังคม และประเทศชาติ

๓.  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองในกระบวนการ เลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๔.  เพื่อสนับสนุนวิทยากรเครือขายในการฝกอบรมทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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๑.  การดาวนโหลดแอปพลิเคชัน

สำหรับ iOS

๑. คลิกที่ ไอคอน “App Store”  ที่หนาจอโฮมของ iPhone

๒. กรอกชื่อแอปพลิเคชัน “Civic” ลงในชองคนหา จากนั้นแตะที่ “search”

๓. กดปุม ติดตั้ง

๔. ดาวนโหลดเสร็จแลว กดปุม เปด แลวใชแอปพลิเคชัน ไดเลย

สำหรับ Android

๑. คลิกที่ ไอคอน “Play store”

๒. กรอกชื่อแอปพลิเคชัน “Civic” ลงในชองคนหา จากนั้นแตะที่ “search”

๓. เมื่อเปดเจอแอปที่ตองการแลว กดปุม ติดตั้ง

๔. ดาวนโหลดเสร็จแลว กดปุม เปด แลวใชแอปพลิเคชัน ไดเลย

https://play.google.com/store/apps/details?id=ect.go.th.civic

https://apps.apple.com/app/id1545105364?fbclid=IwAR15kU-IAA_YqGFopHJKdWo89s7-Cc-w5CA_ElfKtnIl9dE1lO2SufXqzIs
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๒.  การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกสามารถทำได ๒ ชองทาง

๑. สมัครสมาชิกผานระบบ

๒. สมัครสมาชิกผาน Facebook

ใหผูใชงานคลิกที่ โปรไฟล ตามภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑
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๒.๑  การสมัครสมาชิกผาน Facebook

ใหผูใชงานคลิกที่ปุม ‘Sign In with Facebook’ ตามภาพที่ ๒ จากนั้นกด

ปุม ‘Continue’

ภาพที่ ๒ ภาพที่ ๓
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๒.๒  การสมัครสมาชิกผานระบบ

ใหผูใชงานคลิกที่ปุม ‘สมัครสมาชิก’ ตามภาพที่ ๔ ระบบจะแสดงหนาจอสำหรับกรอกขอมูลสมัครสมาชิก ตามภาพที่ ๕

จากนั้นกด ‘ลงทะเบียนใชงาน’

ภาพที่ ๔ ภาพที่ ๕
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๒.๓  หลักสูตร

ใหผูใชงานเลือกหลักสูตรที่ตองการเรียน โดยระบบจะแบงออกเปน ๔ หลักสูตร ไดแก คูมือโรงเรียน คูมือวิทยากร คูมือ ศ

ส.ปชต. และ สื่ออบรมและวีดีทัศน

ภาพที่ ๖
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๓.  หลักสูตร

๓.๑  คูมือโรงเรียน

ใหเลือกระดับชั้นของหลักสูตรที่ตองการเรียน หลักสูตรคูมือโรงเรียนจะแยกออก เปน ๔ ระดับ คือ ปฐมวัย ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ดังภาพที่ ๗

ภาพที่ ๗
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ในแตละระดับชั้นจะมีประเภทสื่อใหเลือกเพื่อการศึกษา แบงออกเปน วีดิทัศน เอกสารสื่อ รูปภาพ คลิปเสียง

และ แบบทดสอบ

ภาพที่ ๘
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๓.๒  คูมือวิทยากร

ใหผูใชเลือกหลักสูตรที่ตองการเรียน หลักสูตรวิทยากรจะแยกออกเปน ๔ หลักสูตร คือ  วิทยากรแกน

นำ วิทยากรเครือขาย ลูกเสือ อาสา กกต และ นักศึกษาวิชาทหาร

ภาพที่ ๙
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ในแตละหลักสูตรจะมีประเภทสื่อใหเลือกเพื่อการศึกษา แบงออกเปน วิดีทัศน เอกสารสื่อ รูปภาพ คลิปเสียง

และ แบบทดสอบ

ภาพที่ ๑๐
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๓.๓  คูมือ ศส.ปชต.

ในแตละหลักสูตรจะมีประเภทสื่อใหเลือกเพื่อการศึกษา แบงออกเปน วิดีทัศน เอกสารสื่อ รูปภาพ คลิปเสียง

และ แบบทดสอบ

ภาพที่ ๑๑
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๓.๔  ส่ืออบรมและวีดิทัศน

ในเมนูสื่ออบรมและวิดีทัศนจะมีประเภทสื่อใหเลือกเพื่อการศึกษา แบงออกเปน

วิดีทัศน เอกสารสื่อ รูปภาพ คลิปเสียง และ แบบทดสอบ

ภาพที่ ๑๒
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๓.๕  การทำแบบทดสอบ

ใหผูใชงานคลิกที่แบบทดสอบที่ตองการทดสอบ ตามภาพที่ ๑๓

ภาพที่ ๑๓
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(ระบบจะแสดงคำถามและคำตอบ ตามภาพท่ี ๑๔)

ใหผูใชงานเลือกคำตอบที่ถูกตอง และกดปุมสงคำตอบ

ภาพที่ ๑๔
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ผูใชงานสามารถตรวจสอบคะแนนที่ได ดังภาพที่ ๑๕ และสามารถตรวจสอบ คะแนนยอนหลังไดที่โปร

ไฟลของผูใชงานเอง ดังภาพที่ ๑๖

ภาพที่ ๑๕ ภาพที่ ๑๖
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๔.  กิจกรรม

ผูใชงานสามารถตรวจสอบกิจกรรมที่จัดขึ้นได โดยเลือกวันที่ที่ตองการตรวจสอบ ซึ่งจะมีสัญลักษณเปน ‘สี่เหลี่ยมสีฟา’ ตัวเลขภายใน

หมายถึง จำนวนกิจกรรมที่มีภายในวันนั้น

ดังภาพที่ ๑๗

ภาพที่ ๑๗
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เมื่อผูใชงานเลือกวันที่ตองการตรวจสอบกิจกรรมแลว จะมีชื่อของกิจรรมแสดงขึ้นมา

ดังภาพที่ ๑๘ ผูใชสามารถคลิกเลือกดูรายละเอียดทั้งหมดได โดยระบบจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดขึ้นมา ดังภาพที่ ๑๙

ภาพที่ ๑๘ ภาพที่ ๑๙
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๕.  การคนหา

ผูใชงานสามารถคนหา ขอมูลตางๆ ภายในระบบได ประกอบไปดวย วีดิทัศน รูปภาพ     คลิปเสียง เอกสารสื่อ แบบทดสอบ และ

กิจกรรมที่จัดขึ้น โดยอางอิงคำที่ผูใชคนหาภายในระบบ ดังภาพที่ ๒๐

ภาพที่ ๒๐
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๖.  เว็บลิงก

ระบบจะแสดงลิงกที่เกี่ยวของ และที่อยูของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพที่ ๒๑
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