


โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือ
พัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียม การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลากหลาย
ของโครงการฯ ซึ่งให้ความส าคัญในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกลุ่มเป้าหมาย
เป็นเยาวชนชาย - หญิง ทั่วประเทศ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้ง
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี 
                    อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังอยู่ใน
ภาวะที่ต้องใช้มาตรการอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ดังนั้น 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี ๒๕๖๕ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับสถาบันนิติบัญญัติ การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเป็นการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการแบบเสมือนจริง (Virtual Meeting) ผ่านทางระบบ Zoom เพ่ือถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และ
ภาคประสบการณ์ โดยหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยของไทย เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้ศึกษาดูงานในสถานที่ส าคัญ  ๆ ผ่านทาง  
วีดิทัศน์ หรือการน าชมแบบเสมือนจริง (Virtual Tour) เช่น รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ มีการ
แบ่งกลุ่มระดมสมอง การถกแถลงร่วมกับวิทยากร โดยองค์ความรู้ที่จะน าไป เสริมสร้างและเผยแพร่ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 5 ชุดความรู้ ประกอบด้วย (๑) การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย (๒) บทบาท 
อ านาจ หน้าที่ของรัฐสภา และระบบงานรัฐสภา  (๓) การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง  
(๔) บทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (๕) การสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย  เพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย์ที่
ก าหนด ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของเยาวชนผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติ 
โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถน าไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในสถาบันการศึกษาที่ตน
สังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของรัฐสภาต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ดีด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
2. เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการ

ด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติ 

อย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
   เยาวชนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา
หรือเทียบเท่าท่ีมีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี 
 



 

    -๒- 
 

4. เป้าหมาย 
  ด าเนินการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จ านวน ๑ รุ่น  เป็นการสัมมนาแบบ Virtual Meeting จ านวน 

๗ วัน  โดยส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะเปิดรับสมัครโดยตรง เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๒ คน 
(๗๖ จังหวัด X ๒ คน = ๑๕๒ คน) และตัวแทนของกรุงเทพมหานคร จ านวน ๘ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน  

 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๑ - ๓) 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. ออกแบบจัดท าหลักสูตรและสื่อประกอบการฝึกอบรม  

๒. บริหารจัดการในการด าเนินงานจัดกิจกรรม เช่น การรับสมัคร การประชาสัมพันธ์ 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม ๗ วัน รูปแบบสัมมนาเชิงปฏิบัติการแบบเสมือนจริง  
    (Virtual Meeting) ผ่านทางระบบ Zoom 

- ทดสอบความรู้ก่อน และหลังรับฟังบรรยาย/เสวนา/การจัดท าใบงาน 
- ส่งเสริมด้านทักษะ และประสบการณ์ เช่น ศึกษาดูงาน และกิจกรรมบทบาทสมมติ   

 - การน าเสนอผลงานเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์  
  ๔. สรุป และประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 

7. งบประมาณ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนได้รับความรู้และมีทัศนคติที่ดีต่อการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
2. เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และด าเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย  
3. เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 

10. ตัวชี้วัด 
     เชิงปริมาณ 

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 
 - ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีมากข้ึนต่อการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข              
- เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 

11. การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลด้านองค์ความรู้ โดยใช้แบบทดสอบก่อน/หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 

 2. การประเมินผลด้านประสบการณ์ และทักษะ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการมีทัศนคติท่ีดีขึ้นต่อการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
.................................................... 


