
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี ๒๕๖3 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนา

ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน เป็นการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยให้การสนับสนุนการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม การจัด
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการฯ ซึ่งให้ความส า คัใในเรื่องของ
องค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูใ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย -หใิงที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัใ และสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี ซึ่งสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร/เมือง อาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สถาบันนิติบัใใัติ ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการด าเนินการของกระบวนการนิติบัใใัติ  
ได้เล็งเห็นความส าคัใในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  
จึงส่งเสริมการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ โดย
หลักสูตรได้ก าหนดให้ศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย 
อาทิ อ านาจหน้าที่ของรัฐสภาหรือบทบาทของสถาบันนิติบัใใัติ กระบวนการนิติบัใใัติ รัฐธรรมนูใแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัใใัติประกอบรัฐธรรมนูใ ความเป็นพลเมือง สื่อประชาธิปไตย การสร้างเครือข่าย
เยาวชนด้านการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน เป็นต้น รวมทั้งปรัชใาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์
พระราชา และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้ศึกษาดูงานในสถานที่ส าคัใๆ ซึ่งเป็น
กลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองการปกครองไทย และองค์การระหว่างประเทศที่ด าเนินงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ เช่น รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การสหประชาชาติ และสถานที่ที่น้อมน าศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง เป็นต้น ทั้งนี้ 
ขณะเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนจะสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับมาบูรณาการ เพ่ือแก้ปัใหาใน
กรณีศึกษาที่ก าหนด ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในเรื่องบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เวทีเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมองในกลุ่มย่อย ฯลฯ เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้องค์ความรู้ 
และทักษะในเชิงบูรณาการได้อย่างชัดเจน ผลงานที่เยาวชนได้สร้างขึ้นขณะเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง  ๆ นั้น  
จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนในการน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะมาประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัใหา
ตามโจทย์ที่ก าหนด ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบัน
นิติบัใใัติ โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถน าไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในสถาบันการศึกษา 
ที่ตนสังกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของรัฐสภาต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัใใัติ ตามรัฐธรรมนูใแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตย โดยสามารถน้อม

น าศาสตร์พระราชามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ 
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติ

บัใใัติอย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
   เยาวชนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัใ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี 
 



 

    -๒- 
 
 

4. เป้าหมาย 
  ด าเนินการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จ านวน ๒ รุ่น ๆ ละ 10 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายในแต่

ละรุ่นจ านวน ๑๖๐ คน รวม ๒ รุ่น จ านวน ๓๒๐ คน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ไตรมาส ๑ - ๓) 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ 10 วัน 

๒. บริหารจัดการในการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม 10 วัน 

- ทดสอบความรู้ก่อน และหลังรับฟังบรรยาย/เสวนา 
- ส่งเสริมด้านทักษะ และประสบการณ์ เช่น ศึกษาดูงาน และกิจกรรมบทบาทสมมติ   

 - การน าเสนอผลงานเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ 
 - ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

  ๔. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

7. งบประมาณ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัใใัติ ตามรัฐธรรมนูใแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตย โดยน้อมน าศาสตร์

พระราชามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวทางประชารัฐ 
3. เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัใใัติอย่างเท่าเทียม โดยมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 

10. ตัวชี้วัด 
     เชิงปริมาณ 

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง              
- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ 

 

11. การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลด้านองค์ความรู้ โดยใช้แบบทดสอบก่อน/หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การประเมินผลด้านประสบการณ์ และทักษะ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

              และสามารถแสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามที่หลักสูตรก าหนด 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

.................................................... 


