โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจาปี ๒๕๖๔
1. หลักการและเหตุผล
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพื่อพัฒนา
ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นการดาเนินงานของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค
อย่างเท่าเทียม การจัด กิจ กรรมยุว ชนประชาธิป ไตย เป็น หนึ่ง ในกิจ กรรมที่ห ลากหลายของโครงการฯ ซึ่ง ให้
ความสาคัญ ในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย-หญิงที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 20 ปี ซึ่งสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น อาชีว ศึกษา และอุดมศึกษา
ทั่ วประเทศ ทั้ งนี้ สถาบั นนิ ติ บั ญญั ติ ซึ่ งเป็ นสถาบั นหลั กในการด าเนิ นการของกระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ ได้ เล็ งเห็ น
ความสาคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จึงส่งเสริมการจัด
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ โดยหลักสูตรได้
กาหนดให้ศึกษาองค์ค วามรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยของไทย อาทิ
อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ สภา หรื อ บทบาทของสถาบั น นิ ติ บั ญ ญั ติ กระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจั กรไทย และพระราชบัญญั ติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ความเป็นพลเมือง สื่อประชาธิ ปไตย การสร้างเครือข่าย
เยาวชนด้านการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมจะมีโอกาสได้ศึกษาดูงานในสถานที่สาคัญ ๆ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองการ
ปกครองไทย เช่น รัฐสภา ทาเนียบรัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ โดยในขณะที่เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมา บูรณาการ เพื่อแก้ปัญหากรณีศึกษาที่กาหนด ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งใน
เรื่องบทบาทสมมติ สถานการณ์จาลอง เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมองในกลุ่มย่อย ฯลฯ เพื่อสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้องค์ความรู้ และทักษะในเชิงบูรณาการได้อย่างชัดเจน ผลงานที่เยาวชนได้สร้างขึ้นขณะเข้า
ร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนในการนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาตามโจทย์ที่กาหนด ซึ่งสามารถใช้เป็น แนวทางการพัฒนาประเทศของเยาวชนผ่า นการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสถาบัน นิติบัญญัติ โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถนาไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เยาวชนในสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของ
รัฐสภาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการดาเนินชีวิต
ตามวิถีประชาธิปไตย
3. เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนทั่วทุ กภู มิภาคได้ เข้ามามีส่ วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบั นนิติ บ ัญ ญัติ
อย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา
3. กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี

-๒4. เป้าหมาย
ดาเนินการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จานวน ๒ รุ่น ๆ ละ 10 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรุ่น
จานวน ๑๖๐ คน รวม ๒ รุ่น จานวน ๓๒๐ คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ไตรมาส ๑ - ๓)
6. วิธีการดาเนินงาน
๑. จัดทาหลักสูตรฝึกอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐ วัน
๒. บริหารจัดการในการดาเนินงานจัดกิจกรรม
๓. ดาเนินการจัดกิจกรรม ๑๐ วัน
- ทดสอบความรู้ก่อน และหลังรับฟังบรรยาย/เสวนา
- ส่งเสริมด้านทักษะ และประสบการณ์ เช่น ศึกษาดูงาน และกิจกรรมบทบาทสมมติ
- การนาเสนอผลงานเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม
๔. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม
7. งบประมาณ
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
8. ผู้รับผิดชอบ
สานักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. เยาวชนได้ต ระหนั ก ในหน้ าที่ ค วามเป็ น พลเมื อ ง และวิถี ป ระชาธิป ไตย โดยน้ อมน าศาสตร์
พระราชามาใช้ในการดาเนินชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา
10. ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจานวนที่กาหนด
เชิงคุณภาพ
- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น
- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงให้เห็นถึงการนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง
- เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. การติดตามและประเมินผล
1. การประเมินผลด้านองค์ความรู้ โดยใช้แบบทดสอบก่อน/หลัง เข้าร่วมกิจกรรม
2. การประเมินผลด้านประสบการณ์ และทักษะ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
และสามารถแสดงให้เห็นถึงการนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามที่หลักสูตรกาหนด
3. แบบประเมินความพึงพอใจ
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