
 
 

ร่างตารางฝึกอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วัน ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ 

อังคาร  
๓๑ มี.ค. ๖๓ 

ลงทะเบียน 
 

ปฐมนิเทศ แบบทดสอบกอ่น
เข้าร่วมกิจกรรม 

บรรยาย การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

กิจกรรมสานสัมพันธ ์
และซักซ้อมพิธีเปิด 

ประชุมกลุ่มย่อย 

พุธ 
๑ เม.ย. ๖๓ 

พิธีเปิด 
บรรยาย “บทบาทหน้าที่ของรัฐสภา และระบบงานรัฐสภา” 

ณ อาคารรัฐสภา 

ศึกษาดูงานรัฐสภา/
กรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงานท าเนียบรัฐบาล  
Walk Rally 

ประชุมกลุ่มย่อย 
(ถกแถลง/จัดท า 
ใบงานชุดวิชาที่ ๑)  

พฤหัสบด ี
๒ เม.ย. ๖๓ 

 
ศึกษาดูงานพิพธิภัณฑ์พระปกเกล้า/............................... 

 
ศึกษาดูงานองค์การสหประชาชาต ิ

ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๒ 
กระบวนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัต ิ
ฝ่ายบริหารฯ และเตรียมการ The Election 

ประชุมกลุ่มย่อย 
 

ศุกร์ 
๓ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๑ 

บรรยาย ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
มล.ปนัดดา ดิศกุล 

เสวนา “การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย” ยุวชนประชาธิปไตย พบ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ประชุมกลุ่มย่อย 
ชี้แจงการ 

ศึกษาดูงาน 
เสาร ์

๔ เม.ย. ๖๓ 
 

ศึกษาดูงานวิถีชุมชน/พื้นที่พัฒนาศาสตร์พระราชา 
ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๓ 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมี
ส่วนร่วมของพลเมือง และเตรียมการ  
The Public Voice 

 
กิจกรรมสานสัมพันธ์

และการรณรงค ์
หาเสียงเลือกตั้ง 

อาทิตย ์
๕ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๒ 

เสวนา การสร้างเครือข่ายของยวุชนประชาธิปไตย และการ
ยกระดับการสร้างเครือข่ายกบัองค์กรระหว่างประเทศ  

 
บทบาทสมมติ The Election 

ยุวชนประชาธิปไตย พบ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

ประชุมกลุ่มย่อย 
 

จันทร์ 
๖ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๓ 

เสวนา “เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
กรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม,ผศ. 
ปริญญา เทวานฤมิตร,นักร้อง นักแสดงวัยรุ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม,
ผู้แทนภาคประชาสังคมจากโครงการ “ทะเลไทยไร้ขยะ”  

 
บทบาทสมมติ The Public Voice 

ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๔ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
และเตรียมการ The Congress 

ประชุมกลุ่มย่อย
เตรียมการ  

จัดกิจกรรม CSR  

อังคาร 
๗ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๔ 

 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สาธารณะ 

“ยุวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน” 

 
บทบาทสมมติ The Congress 

ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๕  
การสร้างเครือข่ายด้านประชาธปิไตยฯ  

ประชุมกลุ่มย่อย 
เตรียมบูรณาการ
องค์ความรู ้๕ ชุด

วิชา 
พุธ 

๘ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๕ 

Smart Youth แบบอย่างของการเป็นพลเมืองดี 
ในวิถีประชาธิปไตย 

 
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ๔ ภาค และกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี 

 
กิจกรรมสาระสังสรรค์ 

พฤหัสบด ี
๙ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

เตรียมความ
พร้อม 

บูรณาการองค์ความรู ้
๕ ชุดวิชา  

แบบทดสอบหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม 

พิธีปิด เดินทางกลับภูมิล าเนา 



 
 

ร่างตารางฝึกอบรมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

วัน ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐ ๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ 

อังคาร  
๒๑ เม.ย ๖๓ 

ลงทะเบียน 
 

ปฐมนิเทศ แบบทดสอบกอ่น
เข้าร่วมกิจกรรม 

บรรยาย การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

กิจกรรมสานสัมพันธ ์
และซักซ้อมพิธีเปิด 

ประชุมกลุ่มย่อย 

พุธ 
๒๒ เม.ย. ๖๓ 

พิธีเปิด 
บรรยาย “บทบาทหน้าที่ของรัฐสภา และระบบงานรัฐสภา” 

ณ อาคารรัฐสภา 

ศึกษาดูงานรัฐสภา/
กรรมาธิการ 

 

ศึกษาดูงานท าเนียบรัฐบาล  
Walk Rally 

ประชุมกลุ่มย่อย 
(ถกแถลง/จัดท า 
ใบงานชุดวิชาที่ ๑)  

พฤหัสบด ี
๒๓ เม.ย. ๖๓ 

 
ศึกษาดูงานพิพธิภัณฑ์พระปกเกล้า/............................... 

 
ศึกษาดูงานองค์การสหประชาชาต ิ

ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๒ 
กระบวนการท างานของฝ่ายนิติบัญญัต ิ
ฝ่ายบริหารฯ และเตรียมการ The Election 

ประชุมกลุ่มย่อย 
 

ศุกร์ 
๒๔ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๑ 

บรรยาย ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
มล.ปนัดดา ดิศกุล 

เสวนา “การมีส่วนร่วมของพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตย” ยุวชนประชาธิปไตย พบ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

 

ประชุมกลุ่มย่อย 
ชี้แจงการ 

ศึกษาดูงาน 
เสาร ์

๒๕ เม.ย. ๖๓ 
 

ศึกษาดูงานวิถีชุมชน/พื้นที่พัฒนาศาสตร์พระราชา 
ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๓ 
การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมี
ส่วนร่วมของพลเมือง และเตรียมการ  
The Public Voice 

 
กิจกรรมสานสัมพันธ์

และการรณรงค ์
หาเสียงเลือกตั้ง 

อาทิตย ์
๒๖ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๒ 

เสวนา การสร้างเครือข่ายของยวุชนประชาธิปไตย และการ
ยกระดับการสร้างเครือข่ายกบัองค์กรระหว่างประเทศ  

 
บทบาทสมมติ The Election 

ยุวชนประชาธิปไตย พบ 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร 

ประชุมกลุ่มย่อย 
 

จันทร์ 
๒๗ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๓ 

เสวนา “เยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
กรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม,ผศ. 
ปริญญา เทวานฤมิตร,นักร้อง นักแสดงวัยรุ่น รักษ์สิ่งแวดล้อม,
ผู้แทนภาคประชาสังคมจากโครงการ “ทะเลไทยไร้ขยะ”  

 
บทบาทสมมติ The Public Voice 

ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๔ 
ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
และเตรียมการ The Congress 

ประชุมกลุ่มย่อย
เตรียมการ  

จัดกิจกรรม CSR  

อังคาร 
๒๘ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๔ 

 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพือ่สาธารณะ 

“ยุวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน” 

 
บทบาทสมมติ The Congress 

ถกแถลง/จัดท าใบงาน ชุดวิชาที ่๕  
การสร้างเครือข่ายด้านประชาธปิไตยฯ  

ประชุมกลุ่มย่อย 
เตรียมบูรณาการ
องค์ความรู้ ๕ ชุด

วิชา 
พุธ 

๒๙ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

น าเสนอใบ
งานชุดวิชา
ที่ ๕ 

Smart Youth แบบอย่างของการเป็นพลเมืองดี 
ในวิถีประชาธิปไตย 

 
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ๔ ภาค และกิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี 

 
กิจกรรมสาระสังสรรค์ 

พฤหัสบด ี
๓๐ เม.ย. ๖๓ 

เคารพ
ธงชาติ 

เตรียมความ
พร้อม 

บูรณาการองค์ความรู ้
๕ ชุดวิชา  

แบบทดสอบหลังเข้า
ร่วมกิจกรรม 

พิธีปิด เดินทางกลับภูมิล าเนา 


	Untitled



