Agenda
The Knowledge Dissemination Project on Politics and Government, Roles,
Duties and Powers of the Legislative Function to
the Youth in Educational Institutions (Parliamentary Demonstration)
for the Celebration on the Auspicious Occasion of the Royal Coronation Ceremony
13th – 14th June 2019
Hua Hin School, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province
--------------------------------------------------------------13th June 2019
15:00hrs.

-

Executives and Staffs depart from Sukprapruet Building
Bang Sue, Bangkok

18:00hrs.

-

Arrive at Hua Hin School, Hua Hin District,
Prachuap Khiri Khan Province

-

Preparing for training program

-

Dinner (Executives and Staffs)

14th June 2019
Morning Session (159 people)
08:15hrs.

-

Registration

08:30hrs.

-

Opening Ceremony

-

Welcome Speech by School Director

-

Opening Speech and Lecture on “Thai Politics and Thai
Political Culture in Democracy” by Senator

-

Gifts presenting and group photo

09:30hrs.

-

Lecture on “The Monarchy in Thai Society”/Doing good Activity

10:30hrs.

-

Resolution activity to determine issues in the debate.

-

Demonstration activity for Parliamentary Democracy learning

-

Contact Channels with the Secretariat of the Senate

-

Evaluation of the activities

-

Lunch (Executives and Staffs)

11:30hrs.
12:00hrs.

-2Afternoon Session (159 people)
12:45hrs.

-

Registration

13:00hrs.

-

Lecture on “Thai Politics and Thai Political Culture in
Democracy” by Senator

14:00hrs.

-

Lecture on “The Monarchy in Thai Society”/ Doing good Activity

15:00hrs.

-

Resolution activity to determine issues in the debate.

-

Demonstration activity for Parliamentary Democracy learning

-

Contact Channels with the Secretariat of the Senate

-

Evaluation of the activities

-

Executives and Staffs depart from Hua Hin School,

16:00hrs.
16:30hrs.

Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province
18:00hrs.

-

Dinner (Executives and Staffs)

20:00hrs.

-

Arrive at Sukprapruet Building, Bang Sue, Bangkok

-------------------------------------------------

กําหนดการโครงการเผยแพรความรู
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหนาที่และอํานาจของฝายนิติบัญญัติสูเยาวชนในสถาบันการศึกษา
(สภาจําลองสัญจร) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกรท่ี ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา
ณ โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถน
ุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๘.๐๐ น.

-------------------------------

- วิทยากร ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเจาหนาที่ออกเดินทาง
จากอาหารสุขประพฤติ กรุงเทพฯ
- เดินทางถึงโรงเรียนหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรข
ี ันธ
- เตรียมการสัมมนา และจัดเตรียมสถานที่
- วิทยากร ผูบริหารสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเจาหนาที่
รับประทานอาหารเย็น และประชุมเตรียมงาน

วันศุกรที่ ๑๔ มิถน
ุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ชวงเชา
เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น.
(๑๕ นาที)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
(๑ ชั่วโมง)

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
(๑ ชัว
่ โมง)
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
(๑ ชัว
่ โมง)
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๑.๔๕ น.
(๑๕ นาที)
ชวงบาย
เวลา ๑๒.๔๕ – ๑๓.๐๐ น.
(๑๕ นาที)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
(๑ ชัว
่ โมง)
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
(๑ ชัว
่ โมง)
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
(๑ ชัว
่ โมง)

- ลงทะเบียน
- คณาจารย วิทยากร และนักเรียน พรอมกัน
ณ หองประชุมโรงเรียนหัวหิน
- พิธเี ปดโครงการฯ
- กลาวตอนรับ โดย นายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ ผูอ
 ํานวยการโรงเรียนหัวหิน
- กลาวเปดและบรรยายพิเศษ เรือ
่ ง การเมืองการปกครอง
และวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
โดย สมาชิกวุฒิสภา
- มอบของที่ระลึกและถายรูปหมูรวมกัน
- หัวขอ “สถาบันพระมหากษัตริยก
 บ
ั สังคมไทย”
กิจกรรมปฏิญาณความดี
โดย - นายวิเชียร บัวบาน ผูบังคับบัญชากลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- กิจกรรมการลงมติเพือ
่ กําหนดประเด็นในการอภิปราย
- กิจกรรมสภาจําลองเพือ
่ การเรียนรูร ะบอบประชาธิปไตย
โดย - นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
- แนะนําชองทางการติดตอกับสํานักงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา
- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
- ลงทะเบียน
- คณาจารย วิทยากร และนักเรียน พรอมกัน
ณ หองประชุมโรงเรียนหัวหิน
- หัวขอ การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย
โดย สมาชิกวุฒส
ิ ภา
- หัวขอ “สถาบันพระมหากษัตริยก
 บ
ั สังคมไทย”
กิจกรรมปฏิญาณความดี
โดย - นายวิเชียร บัวบาน ผูบังคับบัญชากลุมงานเผยแพรประชาธิปไตยฯ
- กิจกรรมการลงมติเพือ
่ กําหนดประเด็นในการอภิปราย
- กิจกรรมสภาจําลองเพือ
่ การเรียนรูร ะบอบประชาธิปไตย
โดย - นายพงศกิตติ์ อรุณภักดีสกุล
ที่ปรึกษาดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
- แนะนําชองทางการติดตอกับสํานักงานเลขาธิการวุฒส
ิ ภา
- ประเมินผลและสรุปผลการจัดกิจกรรม
--------------------------------------------

