






โครงการที่สามารถดำเนินการตามที่เสนอได้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
ประเภทการประกวดการจดักิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

ลำดับ ชื่อโครงการ จังหวัด ผู้รับผดิชอบ 

๑ รักษ์น้ำ รักษช์ุมชน น่าน นางวิจิตรตา ตาด ี

๒ 
ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน  
"ละอ่อนแกนนำประชาธิปไตย" 

เชียงใหม ่ นายธรีะยุทธ ไชยชนะ 

๓ Learn senate เรียนรู้ เข้าใจระบอบวฒุิสภา สมุทรปราการ นางสาวสุภาวดี ปัถว ี

๔ ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน  กาญจนบุร ี นางลาวัลย ์น้อยอยู ่

๕ 
SW Parliament : สภาสรรพวิทยาคม 
พัฒนาวิถีประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ 

ตาก นายธาราวุฒ ิสุวรรณใจ 

๖ 
NEW NORMAL IN NAREERAT SCHOOL 

PHRRE#3 
แพร ่ นายอรุณ ขาวล้วน 

๗ Let me rest กรุงเทพมหานคร นายธเนศ เจรญิทรัพย ์

๘ 
จิตอาสาโคกเพ็กสร้างสรรค์  

สามัคครี่วมกันพัฒนาประชาธิปไตย 
ศรีสะเกษ นางสาวอรดี แจ่มแจ้ง 

๙ FIVE POWERS สุรินทร ์ นางสาวรตันา หวังสดุด ี

๑๐ 
เด็ก อ.พ. สรา้งสรรค์  

"ประชาธิปไตยแบบมีส่วนรว่ม" 
อุดรธาน ี นางทัศนีย์ ปลัดศรีชว่ย 

๑๑ 
ส่งเสริมประชาธปิไตยในการพัฒนาวินัย 

โดยสภานกัเรียน 
แพร ่ นายรังสรรค ์หมื่นโฮ้ง 

๑๒ 
ลูกดำเหลืองสบืสานวฒันธรรมประเพณี  

วิถีคนเมอืงลี ้
ลำพูน นายพิเชษฐ์ ใจปวน 

 

เอกสารแนบท้าย ๑ 

หน้า ๑ 



ลำดับ ชื่อโครงการ จังหวัด ผู้รับผดิชอบ 

๑๓ จิตอาสา นำพาประชาธปิไตย นครปฐม นายอัษฎาวัชร์ สามงามยา 

๑๔ 
สภานักเรียนพลิกแนวคิด  
สู่ชีวิตวิถปีระชาธปิไตย 

หนองบัวลำภู นายชมภ ูมูลวงศ ์

๑๕ ส่งเสริมและพฒันาประชาธปิไตยในโรงเรียน นราธิวาส นายยูโสบ อาดำ 

๑๖ จิตอาสาเพื่อพัฒนาประชาธปิไตยในโรงเรียน สุราษฎร์ธาน ี นางเกษราภรณ ์ทองไสย 

๑๗ 
เลือกตัง้สโมสรนกัศึกษา  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ี
สุพรรณบุร ีประจำป ี2564 

สุพรรณบุร ี สโมสรนักศกึษา 

๑๘ 
พิชิตโควิดด้วยจติอาสา  

ตามกระบวนการประชาธิปไตย 
นครพนม นายนิรนิาม งามวาจา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๒ 



ประเภทการประกวดนวัตกรเพ่ือการสอนประชาธิปไตย 
 

ลำดับ ชื่อโครงการ จังหวัด ผู้รับผดิชอบ 

๑ Democracy to Strong ภูเก็ต นางสาวสุกญัญา ศรอีินกิจ 

๒ การส่งเสริมพัฒนาประชาธปิไตยแบบมีส่วนรว่ม มหาสารคาม นางสุมาลี บตุรคำโชต ิ

๓ นวตักรการสอนออนซอนประชาธปิไตย มหาสารคาม นางจิราภรณ์ สดีาพล 

๔ 
นวตักร เรียนรู้ประชาธปิไตย  
(Learning Democracy) 

กรุงเทพมหานคร นางสาวกนกพร ไทยขวัญ 

๕ เรียนรูป้ระชาธปิไตยง่าย ๆ เข้าใจได้ ปราจีนบุร ี นางสาวยุพา  วงษเ์สนา 

๖ เรียนรูป้ระชาธปิไตย by kahoot เลย นายพยุง โพธิ์ชัย 

๗ คุยเรื่องดีมีทีไ่ปกบัเครือขา่ยวุฒิสภาตราด ตราด นางปริชาติ ดิษฐอว่ม 

๘ เมล็ดพันธุ์ใหม ่เรียนรูป้ระชาธิปไตยด้วย C.B.P สุรินทร ์ นายสนชัย ทวีอนิทร ์

๙ เกมส์กระดานประชาธปิไตย "Democracy Q" กรุงเทพมหานคร นางสาวมัชฌิมา ลายทองคำ 

๑๐ เยาวชนรู้รกัษ์ ประชาธิปไตย ลพบุรี นางพรทิพย ์ทาส ี

๑๑ 
เยาวชนเรียนรู้ "ประชาธิปไตย"  

เข้าใจวถิีทางประชาธปิไตย 
แบบมีส่วนรว่ม (participatory democracy) 

อุดรธาน ี นางปาจรีย์ นาระกุล 

 

๑๒ 
 

ส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน กาญจนบุร ี นางลาวัลย ์น้อยอยู ่

เอกสารแนบท้าย ๒ 

หน้า ๑ 



ลำดับ ชื่อโครงการ จังหวัด ผู้รับผดิชอบ 

๑๓ สภานักเรียนสู่วถิีประชาธิปไตย หนองบัวลำภู นางฐติิพร จันทร์ลอย 

๑๔ 
นวตักรเพื่อการสอนประชาธิปไตย 

สร้างเยาวชนรุ่นไทย สร้างชาต ิ
พิจิตร นายบดินทร์ สินตั้ง 

๑๕ ประชาธิปไตย ใส่ใจ ใฝ่เรียนรู้ ลำพูน นายนคร อนุจะนำ 

๑๖ 
นวตักรก้าวหนา้เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน 
นราธิวาส นายอัสมิง เจ๊มิ ๊

๑๗ 
นวตักรเพื่อการสอนประชาธิปไตย  

"พลเมืองคุณภาพ" 
ภูเก็ต นางวันเพ็ญ แซ่เตี้ยว 

๑๘ 
นวตักรเพื่อการสอนประชาธิปไตย  

"ประชาชนทุกวัยใส่ใจประชาธิปไตย" 
สระบรุ ี นายสอน สุริยันต ์

๑๙ 
เรียนรูว้ฒุิสภาไทย สานพลังประชาธิปไตย  

เทิดไทอ้งค ์
นครปฐม นางสุทธิรตัน์ ศรเีกษม 

๒๐ ส่งเสริมประชาธปิไตย หัวใจธิปไตยเบง่บาน นครปฐม นายอัษฎาวัชร์ สามงามยา 

๒๑ พลเมืองวถิีประชาธิปไตย ร้อยเอ็ด นางสาววิภาวี มนูชยพงษ ์

๒๒ 
การประยุกต์ใช้ plickess เพ่ือการเรียนรู้

ประชาธิปไตย 
เลย นางน้ำผึ้ง สุพรมอนิทร ์

๒๓ การปฏิรปูประเทศและวฒันธรรมทางการเมือง ระนอง นางพรชติ ศรีบญุจิต 

๒๔ ประชาธิปไตยกับการมีสว่นร่วมในชุมชน กรุงเทพมหานคร นายธราธพ ชาตร ี

๒๕ ฐานความรู้สู่ประชาธิปไตย สุรินทร ์ นางสาวรตันา หวังสดุด ี

 

หน้า ๒ 



ลำดับ ชื่อโครงการ จังหวัด ผู้รับผดิชอบ 

๒๖ 
รวมพลังสร้างเสริมภูมคิุ้มกนัโควดิ - 19  

และมีสว่นร่วม 
(นำวถิีการเมืองประชาธิปไตยสร้างสุขภาพ) 

นครสวรรค ์ นายณรงค์ ตั้งศริิชัย 

๒๗ นวตักรก้าวไกล ไมต่กยุค ฉะเชงิเทรา นางพัตตาพร พฤษตธิรรม 

๒๘ นวตักรสู่สงัคม ไม่ตกยคุ ฉะเชงิเทรา นางสนุี องอาจณรงค ์

๒๙ นวตักรประชาธปิไตย กา้วไกลสื่อออนไลน์ ฉะเชงิเทรา นางราตรี ทิมอรุณ 

 

หน้า ๓ 


