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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน 

กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนา

ประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นการด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
โดยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนทั่วทุกภูมิภาค
อย่างเท่าเทียม การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลากหลายของโครงการฯ ซึ่งให้
ความส าคัญในเรื่องขององค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชาย-หญิงที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพ รวมทั้งระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 15 - 
20 ปี ซึ่งสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ทั่วประเทศ ทั้งนี้ สถาบันนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการด าเนินการของกระบวนการนิติ บัญญัติ ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จึงส่งเสริมการจัด
กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ผ่านการถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์  โดยหลักสูตรได้
ก าหนดให้ศึกษาองค์ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย อาทิ 
อ านาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือบทบาทของสถาบันนิติบัญญัติ กระบวนการนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ความเป็นพลเมือง สื่อประชาธิปไตย การสร้างเครือข่าย
เยาวชนด้านการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเยาวชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมจะมีโอกาสได้ศึกษาดูงานในสถานที่ส าคัญ ๆ ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกระบวนการทางการเมืองการ
ปกครองไทย เช่น รัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล ศาล องค์กรอิสระ โดยในขณะที่เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจะสามารถน าความรู้ 
และประสบการณ์ที่ได้รับมา    บูรณาการ เพ่ือแก้ปัญหากรณีศึกษาที่ก าหนด ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งใน
เรื่องบทบาทสมมติ สถานการณ์จ าลอง เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การระดมสมองในกลุ่มย่อย ฯลฯ เพ่ือสร้างสรรค์
ผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้องค์ความรู้ และทักษะในเชิงบูรณาการได้อย่างชัดเจน ผลงานที่เยาวชนได้สร้างขึ้นขณะเข้า
ร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนในการน าความรู้ ประสบการณ์ และทักษะมา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือแก้ปัญหาตามโจทย์ที่ก าหนด ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประเทศของเยาวชนผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติ โดยเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะสามารถน าไปขยายผลสานต่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เยาวชนในสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของ
รัฐสภาต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. เพ่ือให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และการด าเนินชีวิต

ตามวิถีประชาธิปไตย  
3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติ บัญญัติ 

อย่างเท่าเทียม โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
   เยาวชนที่ก าลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ/สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือ
เทียบเท่าที่มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๒๐ ปี 
 



 

    - ๒ - 
 
 

4. เป้าหมาย 
  ด าเนินการจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย จ านวน ๒ รุ่น  ๆละ 10 วัน โดยกลุ่มเป้าหมายในแต่ละรุ่น

จ านวน ๑๖๐ คน รวม ๒ รุ่น จ านวน ๓๒๐ คน 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖3 (ไตรมาส ๑ - ๓) 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 
  ๑. จัดท าหลักสูตรฝึกอบรม ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๐ วัน 

๒. บริหารจัดการในการด าเนินงานจัดกิจกรรม 
๓. ด าเนินการจัดกิจกรรม ๑๐ วัน 

- ทดสอบความรู้ก่อน และหลังรับฟังบรรยาย/เสวนา 
- ส่งเสริมด้านทักษะ และประสบการณ์ เช่น ศึกษาดูงาน และกิจกรรมบทบาทสมมติ   

 - การน าเสนอผลงานเชิงบูรณาการทั้งภาคทฤษฎี และภาคประสบการณ์ 
 - ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

  ๔. สรุป และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 

7. งบประมาณ 
  ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เยาวชนได้รับความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
2. เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตย โดยน้อมน าศาสตร์

พระราชามาใช้ในการด าเนินชีวิตเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
3. เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถาบันนิติบัญญัติอย่างเท่าเทียม โดยมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และการเป็นเครือข่ายของรัฐสภา 

10. ตัวชี้วัด 
     เชิงปริมาณ 

เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 

- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละ 80 ของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง              
- เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

 

11. การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลด้านองค์ความรู้ โดยใช้แบบทดสอบก่อน/หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 
2. การประเมินผลด้านประสบการณ์ และทักษะ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

              และสามารถแสดงให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ได้จริงตามที่หลักสูตรก าหนด 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

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



 
 
 

 

 
ใบสมัครกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 

 รุ่นที่ ๑/2564 (ระหว่างวันที่ 20 – 29 เมษายน 2564)  
 รุ่นที่ ๒/2564 (ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2564) 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
โปรดกรอกข้อความลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
๑. รายละเอียดส่วนตัว 

ชื่อ (นาย / นางสาว) .............................................. นามสกุล ............................................................. ชื่อเล่น ............................................ 
วันเดือนปีเกิด ........................................... อายุ................. ปี  สถานที่เกิด.............................................. ศาสนา........................................ 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน....................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบนั (ทีส่ามารถติดต่อได้สะดวก)....................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท์ (บา้น).................................. (มือถือ)................................... E-Mail Address/Facebook…………………....................................... 

 

ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา ระดับชั้นสูงสุด คะแนนเฉลี่ย 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเทา่    ม./ปวช. ..........  

อุดมศึกษา/เทียบเท่า    ปี/ ปวส. .........  
 

๒. ความสามารถ / ความสนใจ / งานอดิเรก 
กีฬา.................................................................... ดนตรี .................................................. ศิลปะ/การแสดง................................................. 
คอมพิวเตอร์โปรแกรม................................................................................. อ่ืน ๆ (ระบุ) ............................................................................ 
 

๓. กิจกรรม / ผลงานที่เคยเข้าร่วม (โปรดระบุตั้งแต่ปัจจุบันย้อนหลังผลงานที่ผ่านมา) 
กิจกรรม พ.ศ. ชื่อหน่วยงานที่จัดกิจกรรม รางวัล (ถ้ามี) 

    

    

    

    

    

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 
 

จังหวัด ............................................ 
ล ำดับที่ ............................................ 
วันท่ีรับใบสมัคร ......./.........../........ 

ค าชี้แจงในการกรอกใบสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 
 

๑. กรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยลายมือของตนเองและเขียนตัวบรรจง 
๒. ใบสมัครจะต้องได้รับการอนุญาตจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโดยต้องลงลายมือชื่อ 
    ก ากับในใบสมัครอย่างถูกต้องครบถ้วน 
๓. แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ชุด 
4. แนบ Portfolio ผลงานประกอบการพิจารณา ความยาวไม่เกิน 15 หน้า จ านวน 1 ชุด 

 

 

 
 

ติดรูปถ่ำย 
หน้ำตรง  

 
 



       -๒- 
 
 

๔. สมาชิกชมรม / สมาคม / อื่น ๆ (โปรดระบุตั้งแต่ปัจจุบันย้อนหลังไปในอดีต) 
ชื่อชมรม / สมาคม / อ่ืน ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ. ชื่อสถานศึกษา/ชื่องานและที่ตัง้ 

    

    

    
 

๕. สุขภาพ 
สุขภาพโดยทัว่ไป    ดีเลิศ  ดี   พอใช้  ไม่ดี 
ท่านมีอาการแพ้......................................................... แพ้ยา.................................................... โรคประจ าตัว.............................................. 
ท่านเคยได้รบัการรักษาเนื่องจากการบาดเจ็บ/ป่วยด้วยโรคร้ายหรือไม่?   ไม่เคย   เคย  เนื่องจาก.................................................. 
 

๖. รายละเอียดครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว ชื่อ – สกุล อายุ 
อาชีพ / ต าแหน่ง / 

การศึกษา 
สถานที่ท างาน/ 

สถานศึกษา 
โทรศัพท์ 

บิดา      

มารดา      

พี่น้อง  ล าดบัที่ ๑      

         ล าดับที่ ๒      

         ล าดับที่ ๓      

         ล าดับที่ ๔      
 

๗. ชื่อ ที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้ 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ที่ท างาน / หน่วยงานและที่ตั้ง โทรศัพท์ เกี่ยวข้องเป็น 

     

     
 

๘. ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด 
  บิดา    มารดา    พี่น้อง ล าดบัที่ ............. 
 ผู้ปกครอง ชื่อ................................................................. โทรศัพท์ / มือถือ............................................................. 
 อาจารย์ ชื่อ.................................................................... โทรศัพท์ / มือถือ............................................................. 

 

๙. อ่ืน ๆ 
1. ท่านรับทราบขา่วสารของการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากที่ใดบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ค าตอบ) 
 หนังสือพิมพ์...............................  วิทยุ รายการ / คลื่น.................................  โทรทัศน์ช่อง / รายการ..................................... 
 เพื่อน   ครู   แผ่นโฆษณา   แผ่นพับ   อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................................ 
 

2. ถ้ามีโอกาสทา่นอยากพบนักการเมืองคนไหนมากที่สุด ………………………………………………......... 
 
 
 



                 -๓- 
 
 

กรุณาเขียนแสดงความคิดเห็น 
-  คุณสมบัติทีส่ าคัญของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในดวงใจของท่านคือสิ่งใด? 
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................... 
 
- ถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรี นโยบายดา้นใดทีท่่านต้องการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                  -๔- 
 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน ข้าพเจ้าทราบดีว่าหากระบุข้อความ
บิดเบือนจากความจริงจะเป็นสาเหตุให้ถูกตัดสิทธิ์จากการร่วมในกิจกรรมทันที และหากข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรม ข้าพเจ้ายินดีที่ 
จะปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขของกิจกรรมทุกประการ 
 
      ลงชื่อ    .......................................................................... 
       (.................................................................................) 
       วันที่.................../............................../..................... 
 
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ......................................... นามสกุล................................................ เกี่ยวข้องเป็น.................................. 
อนุญาตให้.................................................................................................................................................................................................... 
เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยด้วยความเต็มใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนกจิกรรมอย่างเต็มที่ 
 
 
 

      ลงชื่อผู้อนุญาต .................................................................... 
       (.................................................................................) 
       วันที่.................../............................../..................... 
หมายเหตุ : ผู้มีอ านาจอนุญาตต้องเป็นบิดา / มารดา / หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของเยาวชนผูส้มัครเท่านัน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  แบบแสดงความยินยอมเพื่อปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
 เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.๒๕๔๐ ข้ำพเจ้ำขอแจ้งควำมประสงค์
ไว้ที่นี้ว่ำ เอกสำรอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำอันประกอบด้วยใบสมัคร เอกสำรประกอบ กระดำษค ำตอบและเอกสำรแนบ
ใบสมัครอ่ืน ๆ อันเป็นกำรบ่งตัวของข้ำพเจ้ำที่อยู่ในควำมครอบครองของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ หรือส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำผู้แทนรำษฎร นั้น ในกรณีที่มีผู้อ่ืนมำขอตรวจสอบ หรือขอคัดลอกส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้บุคคลอื่น... 

๑. ตรวจดูเอกสำรดังกล่ำว    ได้  ไม่ได้ 
๒. คัดส ำเนำเอกสำรดังกล่ำว   ได้  ไม่ได้ 

 
 

ลงชื่อ  .............................................................................. 
       (................................................................................) 
         วันที่.................../............................../................... 

***โปรดกาเครื่องหมายในช่อง   เพื่อแสดงความจ านงและลงลายมือชื่อก ากับไว้ด้วย*** 



วัน/เวลา

อังคาร
20 เมษายน 64

พุธ
21 เมษายน 64

เดินทางจาก
 TOT ไป
รัฐสภา

เยี่ยมคารวะ
ผู้น าฝ่ายค้าน

เดินทางจาก
รัฐสภาไป

ท าเนียบรัฐบาล

พฤหสับดี
22 เมษายน 64

เดินทางจาก
 TOT ไป 
UNDP

เดินทางจาก 
UNDP ไปศูนย์

ราชการ

เดินทางจาก
ศูนย์

ราชการกลับ
 TOT

ศุกร์
23 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

เตรียม
ความพร้อม

ประชุมกลุ่ม
ย่อย

เสาร์
24 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

อาทติย์
25 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

เตรียม
ความพร้อม

จันทร์
26 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

อังคาร
27 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

พุธ
28 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

พฤหสับดี
29 เมษายน 64 เคารพธงชาติ

เตรียม
ความพร้อม

น าเสนอใบงาน ชุดวิชาที่ 5
บรรยาย "ทกัษะที่จ าเปน็ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21"

โดย ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ
กิจกรรมแบง่กลุ่ม 4 ภาค "กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี" "กิจกรรมสาระสังสรรค์"

"ยุวชนประชาธิปไตยบรูณาการองค์ความรู้ 5 ชุดวิชา"
แบบทดสอบหลังเข้าร่วม

กิจกรรม
พธิีปดิ 

และมอบเกียรติบตัร
เดินทางกลับภมูิล าเนา

ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/
จัดท าใบงานชุดที่ 4

น าเสนอใบงาน ชุดวิชาที่ 4
เสวนา "การสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 

และแนวทางการจัดยุวชนประชาธิปไตย 20 ป"ี
โดย ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นพี่

"Smart Youth แบบอย่างของการเปน็พลเมืองดี
ในวิถีประชาธิไตย"

เตรียมการบทบาทสมมติ
"The Congress"

การแสดงบทบาทสมมติ "The Congress"
ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/

จัดท าใบงานชุดที่ 5

น าเสนอใบงานชุดวิชาที่ 3
บรรยาย "บทบาทของเยาวชนกับการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคม"
โดย  ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล

ประชุมกลุ่มยอยเตรียมการ
 The Public Voice

"การแสดงบทบาทสมมติ The Public Voice" ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บรรยาย "เทคนิควิธีการสร้างเครือข่าย"
โดย ผศ. ปรีชญาณ์  นักฟอ้น

ประชุมกลุ่มย่อย
เตรียมการเลือกต้ัง

"บทบาทสมมติ The Election" ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมกลุ่มย่อย

การมอบหมายกิจกรรม 
The Public Voice

ประชุมกลุ่มย่อยเตรียมการ
 The Election

น าเสนอใบงานชุดวิชาที่ 2
บรรยาย "การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้าง

ความเปน็พลเมือง"
โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพนูวิวัฒน์

เสวนา "ศาสนากับประชาธิปไตย"
โดย ผู้น า 3 ศาสนา

รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง
โดย ยุวชนประชาธิปไตย

ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมกลุ่มย่อย

จัดท าใบงาน ชุดวิชาที่ 3

เดินทางจาก UNDP กลับ 
TOT

สรุปและถกแถลงองค์
ความรู้จากการศึกษาดูงาน

น าเสนอใบงานชุดวิชาที่ 1 ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/
จัดท าใบงานชุดวิชาที่ 1

ศึกษาดูงาน องค์กรอิสระ ณ ศูนย์ราชการ
ศาลปกครอง/ศาลรัฐธรรมนูญ/กกต./ปปช./

กรรมการสิทธิฯ/ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 สรุป และถกแถลงองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน

ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/
จัดท าใบงานชุดวิชาที่ 2

พธิีเปดิ และปาฐกถาพเิศษ 
เร่ือง "บา้นเมืองสุจริต"
โดย ประธานรัฐสภา

บรรยาย "บทบาทหน้าที่
ของรัฐสภา โดย รอง

เลขาธิการฯ

เยี่ยมชมรัฐสภา / 
กรรมาธิการ

ศึกษาดูงาน ท าเนียบรัฐบาล
เดินทางจาก

ท าเนียบรัฐบาลกลับ TOT
Wakl Rally

แบบ New Normal

บรรยาย "การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย"

โดย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช

Workshop
การเมืองการปกครอง

ตารางฝึกอบรมกิจกรรมยวุชนประชาธปิไตย รุน่ที่ 2 ประจ าปี 2564

08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 19.00 - 20.00

กิจกรรมสานสัมพนัธ์
ชี้แจงและซักซ้อม

พธิีเปดิ

ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อชี้แจงการเดินทางไป

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน "การพฒันาที่ยั่งยืน"
โดย วิทยากร UNDP

Workshop "บทบาทของเยาวชนกับการพฒันาที่ยั่งยืน"
โดย วิทยากร UNDP

บรรยาย "ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการในการใช้อ านาจอธิปไตย 

โดย นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย

แบบทดสอบก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

ปฐมนิเทศโดย
ผอ.ส านักประชาสัมพนัธ์
และแนะน าที่ปรึกษากลุ่ม

ลงทะเบยีน



วัน/เวลา

อังคาร
4 พฤษภาคม 64

พุธ
5 พฤษภาคม 64

เดินทางจาก
 TOT ไป
รัฐสภา

เยี่ยมคารวะ
ผู้น าฝ่ายค้าน

เดินทางจาก
รัฐสภาไป

ท าเนียบรัฐบาล

พฤหสับดี
6 พฤษภาคม 64

เดินทางจาก
 TOT ไป 
UNDP

เดินทางจาก 
UNDP ไปศูนย์

ราชการ

เดินทางจาก
ศูนย์

ราชการกลับ
 TOT

ศุกร์
7 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

เตรียม
ความพร้อม

ประชุมกลุ่ม
ย่อย

เสาร์
8 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

อาทติย์
9 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

เตรียม
ความพร้อม

จันทร์
10 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

อังคาร
11 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

พุธ
12 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

พฤหสับดี
13 พฤษภาคม 64 เคารพธงชาติ

เตรียม
ความพร้อม

"ยุวชนประชาธิปไตยบรูณาการองค์ความรู้ 5 ชุดวิชา"
แบบทดสอบหลังเข้าร่วม

กิจกรรม
พธิีปดิ 

และมอบเกียรติบตัร
เดินทางกลับภมูิล าเนา

น าเสนอใบงาน ชุดวิชาที่ 4
เสวนา "การสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย 

และแนวทางการจัดยุวชนประชาธิปไตย 20 ป"ี
โดย ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นพี่

"Smart Youth แบบอย่างของการเปน็พลเมืองดี
ในวิถีประชาธิไตย"

เตรียมการบทบาทสมมติ
"The Congress"

การแสดงบทบาทสมมติ "The Congress"
ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/

จัดท าใบงานชุดที่ 5

น าเสนอใบงาน ชุดวิชาที่ 5
บรรยาย "ทกัษะที่จ าเปน็ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21"

โดย ดร. สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ
กิจกรรมแบง่กลุ่ม 4 ภาค "กิจกรรมกีฬาสร้างความสามัคคี" "กิจกรรมสาระสังสรรค์"

ประชุมกลุ่มย่อย
เตรียมการเลือกต้ัง

"บทบาทสมมติ The Election" ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมกลุ่มย่อย

การมอบหมายกิจกรรม 
The Public Voice

บรรยาย "เทคนิควิธีการสร้างเครือข่าย"
โดย ผศ. ปรีชญาณ์  นักฟอ้น

ประชุมกลุ่มยอยเตรียมการ
 The Public Voice

"การแสดงบทบาทสมมติ The Public Voice" ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/

จัดท าใบงานชุดที่ 4
น าเสนอใบงานชุดวิชาที่ 3

บรรยาย "บทบาทของเยาวชนกับการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม"

โดย  ดร.นริศ  ธรรมเกื้อกูล

ประชุมกลุ่มย่อยเตรียมการ
 The Election

น าเสนอใบงานชุดวิชาที่ 2
บรรยาย "การมีส่วนร่วมและการเสริมสร้าง

ความเปน็พลเมือง"
โดย นายศุภณัฐ  เพิ่มพนูวิวัฒน์

เสวนา "ศาสนากับประชาธิปไตย"
โดย ผู้น า 3 ศาสนา

รณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง
โดย ยุวชนประชาธิปไตย

ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชุมกลุ่มย่อย

จัดท าใบงาน ชุดวิชาที่ 3

เดินทางจาก UNDP กลับ 
TOT

สรุปและถกแถลงองค์
ความรู้จากการศึกษาดูงาน

น าเสนอใบงานชุดวิชาที่ 1 ยุวชนประชาธิปไตยพบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/
จัดท าใบงานชุดวิชาที่ 1

ศึกษาดูงาน องค์กรอิสระ ณ ศูนย์ราชการ
ศาลปกครอง/ศาลรัฐธรรมนูญ/กกต./ปปช./

กรรมการสิทธิฯ/ผู้ตรวจการแผ่นดิน

 สรุป และถกแถลงองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน

ประชุมกลุ่มย่อยถกแถลง/
จัดท าใบงานชุดวิชาที่ 2

พธิีเปดิ และปาฐกถาพเิศษ 
เร่ือง "บา้นเมืองสุจริต"
โดย ประธานรัฐสภา

บรรยาย "บทบาทหน้าที่
ของรัฐสภา โดย รอง

เลขาธิการฯ

เยี่ยมชมรัฐสภา / 
กรรมาธิการ

ศึกษาดูงาน ท าเนียบรัฐบาล
เดินทางจาก

ท าเนียบรัฐบาลกลับ TOT
Wakl Rally

แบบ New Normal

ชี้แจงและซักซ้อม
พธิีเปดิ

ตารางฝึกอบรมกิจกรรมยวุชนประชาธปิไตย รุน่ที่ 2 ประจ าปี 2564

08.00 - 09.00 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 16.00 - 17.00 17.00 - 18.00 19.00 - 20.00

ประชุมกลุ่มย่อย
เพื่อชี้แจงการเดินทางไป

ศึกษาดูงาน

ปฐมนิเทศโดย
ผอ.ส านักประชาสัมพนัธ์
และแนะน าที่ปรึกษากลุ่ม

แบบทดสอบก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม

ลงทะเบยีน

ศึกษาดูงาน "การพฒันาที่ยั่งยืน"
โดย วิทยากร UNDP

Workshop "บทบาทของเยาวชนกับการพฒันาที่ยั่งยืน"
โดย วิทยากร UNDP

บรรยาย "ความสัมพนัธ์ระหว่างฝ่ายนิติบญัญัติ ฝ่ายบริหาร 
และฝ่ายตุลาการในการใช้อ านาจอธิปไตย 

โดย นายสุรชัย  เล้ียงบญุเลิศชัย

Workshop
การเมืองการปกครอง

กิจกรรมสานสัมพนัธ์
บรรยาย "การเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย"
โดย ดร.วัฒนา  อัคคพานิช


