
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


