


โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
   ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎรได้จัดโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งโครงกำรต่ำง  ๆ ได้สนับสนุน 
กำรพัฒนำประเทศเชิงบูรณำกำรทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพำะระดับหมู่บ้ำน ชุมชน ทั้งนี้ กำรจัด
โครงกำรจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของกลุ่มเป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของโครงกำร ในกำรนี้ ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎรได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนต่อกำรพัฒนำประเทศ โดยเฉพำะ 
กำรมีส่วนร่วมต่อกำรปฏิรูปทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงได้จัดโครงกำรประกวดนวัตกรรมประชำธิปไตย
เพ่ือพัฒนำประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษำ ครู อำจำรย์ในโรงเรียน 
สถำนศึกษำ และชุมชน รวมทั้งองค์กรอ่ืน เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตยแก่เยำวชน 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนของสังคม  
ในกำรพัฒนำประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ พร้อมทั้งสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนนวัตกรรมเพ่ื อกำรพัฒนำประชำธิปไตย 
อันจะน ำไปสู่สังคมคุณภำพ 

 กำรจัดโครงกำรประกวดนวัตกรรมประชำธิปไตยเพ่ือพัฒนำประชำธิปไตยเชิงคุณภำพ ได้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร (ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคพลเมืองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือสนับสนุนงำนนิติบัญญัติ ) ซึ่งรูปแบบของโครงกำร 
แบ่งเป็นกำรจัดกิจกรรม ๒ ครั้งที่ต่อเนื่องกัน ประกอบด้วย ประกอบด้วย กิจกรรมที่  ๑ การให้ความรู้ทาง 
ด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย โดยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ โครงสร้ำงของสังคมประชำธิปไตย 
ที่มีคุณภำพ ควำมหมำยของนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย รวมทั้งกระบวนกำรหรือกิจกรรมที่ส่งผล 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชำธิปไตยจำกพ้ืนฐำนของโรงเรียน สถำนศึกษำ เชื่อมโยงชุมชนแบบเดิม 
สู่กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชำธิปไตยที่มีคุณภำพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้ำง มิติเชิงกระบวนกำร มิติเชิงวิถีชีวิต 
ซึ่งจะน ำสู่กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
และรำยละเอียดของผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด กิจกรรมที่ ๒ การจัดประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
โดยทั้ง ๒ ครั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ชุมชนท้องถิ่น  
และองค์กรอื่น เพ่ือให้เกิดสังคมประชาธิปไตยอย่างมีคุณภาพ 
  การก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม ๒ ครั้งที่ต่อเนื่องกันนั้น เนื่องจากนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ประชาธิปไตยเป็นองค์ความรู้ใหม่ในสังคมไทย จึงมีความจ าเป็นต้องให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
อย่างถูกต้องในกระบวนการ รูปแบบ และวิถีประชาธิปไตย ซึ่งมีความส าคัญต่อการสร้างผลงานนวัตกรรม  
เพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย โดยกลุ่มเป้าหมายจะได้รับทั้งองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการสร้ างสรรค์ผลงาน 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ก าหนด และสามารถน าผลงานมาขยายผลเพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพในโรงเรียน/
สถานศึกษา รวมทั้งในชุมชนหรือระดับท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม น าไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตยท่ียั่งยืนต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเผยแพร่องค์ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตยแก่เยำวชน บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ และประชำชนทั่วไป 

  ๒. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ 
  3. เพ่ือสนับสนุนการสร้างผลงานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีน าไปสู่การพัฒนาสังคม 
คุณภาพ 

 

๓. กลุ่มเป้าหมาย 
เยำวชน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ชุมชนท้องถิ่น และประชำชนทั่วไป 
 
 



 

 
๔. เป้าหมายโครงการ 

เป้าหมายจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ประกอบด้วย 
   ๑. การให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 

๒. การประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย  
 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕ 
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. กำรให้ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย โครงสร้ำงของสังคมประชำธิปไตยที่มี
คุณภำพ ควำมหมำยของนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย รวมทั้งกระบวนกำร หรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชำธิปไตยจำกพ้ืนฐำนของโรงเรียน สถำบันกำรศึกษำ เชื่อมโยงชุมชนแบบเดิม  
สู่กำรเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดสังคมประชำธิปไตยที่มีคุณภำพ ทั้งในมิติเชิงโครงสร้ำง มิติเชิงกระบวนกำร มิติเชิงวิถีชีวิต 
ซึ่งจะน ำสู่กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ ตลอดจนเกณฑ์กำรพิจำรณำ
และรำยละเอียดของผลงำนที่ส่งเข้ำประกวด  ผ่ำนทำงกิจกรรมต่ำง ๆ รำยกำรของสถำนีวิทยุกระจำยเสียง 
และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภำ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   ๒. การจัดประกวดผลงานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
ได้แก่ ประเภทนักเรียน นักศึกษำ และสถำนศึกษำ และประเภทชุมชน องค์กร 
 

๗. งบประมาณ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
 

๘. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 
 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. กลุ่มเป้ำหมำยได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย  
  ๒. กลุ่มเป้ำหมำยมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างคุณภาพทั้งในมิติเชิงโครงสร้ำง  
มิติเชิงกระบวนกำร มิติเชิงวิถีชีวิต อันจะน ำสู่กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำงต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 
  3. กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถน ำเสนอนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตยที่มีควำมสร้ำงสรรค์สะท้อน
วิถีชีวิตประชำธิปไตยในสังคมไทยได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด 
  เชิงปริมาณ  
   จ ำนวนผลงำนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตยที่ส่งเข้ำร่วมประกวด 

เชิงคุณภาพ  
 - ร้อยละ ๘๐ ของผลงำนที่ ส่ งเข้ ำร่วมประกวดแสดงให้ เห็นถึงกระบวนกำรที่ ส่ งผลต่อ 

กำรเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชำธิปไตยเพ่ือให้ เกิดสังคมประชำธิปไตยที่มีคุณภำพ ทั้ งในมิติ เชิงโครงสร้ำง  
มิติเชิงกระบวนกำร มิติเชิงวิถีชีวิต  

 

๑๑.  การติดตามและประเมินผล 
- ผลงำนนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำประชำธิปไตย 

  - แบบประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม (กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อ  
กำรจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ ๘๐) 

- ๒ - 

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

 















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณาตอบค าถามประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน (ความยาวไม่เกิน 5 หน้า) 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นที่ท าให้เกิดผลงานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย  
๒. นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตยของท่านคืออะไร มีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกภาคส่วน 
    เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา มีความโดดเด่น และ/หรือ ความแปลกใหม่อย่างไร  
๓. การส่งเสริมให้เกิดประชาธิปไตยอันจะน าสู่ความเข้มแข็งในพ้ืนที่ของท่าน เช่น กระบวนการแก้ไขปัญหาด้วย

กระบวนการประชาธิปไตย การเข้าถึงสิทธิ ความเท่าเทียม ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความเป็นพลเมือง 
ในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในทุกระดับต่อการสร้างสังคมคุณภาพ เป็นต้น 

๔. ความยั่งยืนของผลงานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
๕. แนวทางการพัฒนา และ/หรือ การต่อยอดผลงานนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย 
 

การส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยเข้าร่วมประกวด ประกอบด้วย 
1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม  
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน (ตอบค าถามประกอบการพิจารณา จ านวน 5 ข้อ)  
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 - 5 นาที) 
4. อ่ืนๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น    

หมายเหตุ - เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมคีวามยาวอย่างละ 
                 ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) 
     - การส่งผลงานเข้าประกวดได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1๕ มีนาคม – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 256๕ 
 

ส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ทาง 
1) ไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
           ๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
           วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาประชาธิปไตย” 
     ๒)  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th  
          สอบถามเพ่ิมเติมโทร 0 2242 5900 ต่อ 5491 – 5 ในวัน เวลาราชการ 

เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน 
โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจ าปี 256๕ 

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย 
         ชื่อผลงาน................................................................................................................................................................. 

ประเภท  นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา           ชุมชน องค์กร 
ผู้ส่งผลงาน...................................................................................................................................... ................................. 

   ที่อยู่................................................................................................................. ................................................................ 
  ............................................................................................................................. ........................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์.................................ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.................................................................................... 

mailto:democinnovation@parliament.go.th%20หรือ

