Program
Project on Network Collaboration Development to Build Citizenship 2019
“Collaboration between the Bureau of Public Relations and the National Assembly Radio and
Television Broadcasting Station to Build Citizenship through New Media”
10 – 11 JUNE 2019
The Sukosol, Bangkok
Organized in Cooperation Between the Secretariat of the House of Representatives
and Konrad Adenauer Stiftung (KAS)
--------------------------------------------------------------------------

Monday 10 June 2019
08.00-08.45 hrs.

- Registration

08.45-09.00 hrs.

- Welcome speech by Mr. Georg Gafron,
Representative of the Konrad Adenauer Stiftung

09.00-09.15 hrs.

- Opening Ceremony
presided by Mr. Sorasak Pienvej,
Secretary-General of the House of Representatives
- Report Speech
by Miss Supasinee Khamasundara,
Deputy Secretary-General of the House of Representatives

09.15-12.15 hrs.

- Dialogue on “Development of public relations in the era of 4 to
support the work of the legislative institutions to public awareness”
by Mr. Surachai Liengboonlertchai, Member of the Senator
Mr. Satit Wongnongtaey, Member of the House of Representatives
Mr.Jirayu Houngsub, Member of the House of Representatives
Moderator by Mr. Eakarat Takiannuch, News Channels One31

12.15-13.00 hrs.

- Lunch

13.00-14.00 hrs.

- Lecture on “Development of content and format of news to Build
Citizenship through New Media”
by Mr. Wasan Paileeklee, Chief Executive Officer

14.00-16.00 hrs.

- Group Brain Storming on “Development of content and format of
news to build citizenship through New Media”
- Conclusion and report of the group discussion
by Mr. Wasan Paileeklee, Chief Executive Officer and the team
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Tuesday 11 June 2019
08.30-09.00 hrs.

- Registration

09.00-10.00 hrs.

- Lecture on “Public Relations and Mass Communication Strategies
to Build Citizenship through New Media”
By Time Chuastapanasiri, Researcher and Lecturer National Institute
of Child and Family Development Mahidol University
- Group Brain Storming on “Public Relations and Mass
Communication Strategies to Build Citizenship through New Media”
By Time Chuastapanasiri, Researcher and Lecturer National Institute
of Child and Family Development Mahidol University and the team

12.00-13.00 hrs.

– Lunch

13.00-16.00 hrs.

- Group discussion on “Integration of collaboration between the
Bureau of Public Relation and the National Assembly Radio
and Television Broadcasting Station to Build Citizenship through
New Media”
- Conclusion and report of the group discussion
By Mrs. Jongduen Suttirat, Director Bureau of Public Relations
Ms. Somusa Buranahet, Director The National Assembly Radio
and Television Broadcasting Station and the team

16.00 hrs.

- Closing ceremony
By Ms. Supasinee Khamasundara, Deputy Secretary-General of the
House of Representatives

Note:

This program is subject to change as deemed appropriate.
Refreshment breaks: Morning session at 10.30-10.45 hrs./ Afternoon session at 14.30-14.45 hrs.

กําหนดการ
โครงการ “การพัฒนาความรวมมือเครือขายเพือ
่ สรางความเปนพลเมือง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒”
กิจกรรม การทํางานรวมกันระหวางสํานักประชาสัมพันธ กับ สถานีวท
ิ ยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนรฐ
ั สภา ในการสรางความเปนพลเมืองผานสือ
่ สมัยใหม”
ระหวางวันจันทรที่ ๑๐ – วันอังคารที่ ๑๑ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแ
 ทนราษฎร
รวมกับ มูลนิธค
ิ อนราด อาเดนาวร ประเทศไทย
(Konrad Adenauer Stiftung)

…………………………………………………….
วันจันทรที่ ๑๐ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา

- ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม

เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา

- กลาวตอนรับ
โดย MR. Georg Gafron
ผูแ
 ทนมูลนิธค
ิ อนราด เอเดนาวร ประจําประเทศไทย
- พิธีเปด
- โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผูแ
 ทนราษฎร
- กลาวรายงาน
โดย นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร
รองเลขาธิการสภาผูแ
 ทนราษฎร

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ นาฬิกา

- การเสวนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนางานประชาสัมพันธในยุค ๔.๐
เพือ
่ รองรับการทํางานของสถาบันนิตบ
ิ ญ
ั ญัตส
ิ ก
ู ารรับรูข
 อง
สาธารณชน”
โดย - นายสุรชัย เลีย
้ งบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒส
ิ ภา
อดีตรองประธานสภานิตบ
ิ ัญญัตแ
ิ หงชาติ คนที่หนึ่ง
- นายสาทิตย วงศหนองเตย
สมาชิกสภาผูแ
 ทนราษฎร จังหวัดตรัง
- นายจิรายุ หวงทรัพย
สมาชิกสภาผูแ
 ทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
- นายเอกรัฐ ตะเคียนนุช ผูประกาศขาวชองOne31 ผูด
 ําเนินรายการ

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ นาฬิกา

- การบรรยายเรือ
่ ง “การพัฒนาเนือ
้ หาและรูปแบบของขาว
ในการสรางความเปนพลเมืองใหเหมาะสมกับสือ
่ สมัยใหม”
โดย นายวสันต ภัยหลีกลี้
ผูจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค

-๒เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา

- แบงกลุมระดมสมอง หัวขอ “การพัฒนาเนือ
้ หาและรูปแบบของขาว
ในการสรางความเปนพลเมืองใหเหมาะสมกับสือ
่ สมัยใหม”
(ฝกปฏิบต
ั ิ : งานคู โดยแบงกลุมเปาหมาย ๕ กลุม และใหสมาชิก
แตละกลุมจับคูกน
ั เพื่อฝกปฏิบต
ั ิในการรวมกันคิดวิเคราะหเพื่อ
พัฒนาเนื้อหาและรูปแบบของขาวในการสรางความเปนพลเมือง
ใหเหมาะสมกับสื่อสมัยใหม จากนั้น คัดเลือกตัวแทนแตละกลุม
นําเสนอ)
- นําเสนอและสรุปผลการแบงกลุมระดมสมอง
โดย นายวสันต ภัยหลีกลี้
ผูจัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค และทีมงาน

วันอังคารที่ ๑๑ มิถน
ุ ายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ นาฬิกา

- ลงทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ นาฬิกา

- การบรรยาย เรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธและการสือ
่ สารมวลชน
เพือ
่ สรางความเปนพลเมืองผานสือ
่ สมัยใหม”
โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ อาจารยประจําสถาบันแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา

- แบงกลุมระดมสมอง เรื่อง “กลยุทธการประชาสัมพันธและ
การสือ
่ สารมวลชนเพือ
่ สรางความเปนพลเมืองผานสือ
่ สมัยใหม”
(ฝกปฏิบัติ : งานคู โดยแบงกลุมเปาหมาย ๕ กลุม และใหสมาชิก
แตละกลุมจับคูก
 ัน เพื่อฝกปฏิบต
ั ใ
ิ นการรวมกันคิดกลยุทธการ
ประชาสัมพันธและการสื่อสารมวลชนเพื่อสรางความเปนพลเมือง
ผานสื่อสมัยใหม จากนั้นคัดเลือกตัวแทนแตละกลุมนําเสนอ)
- นําเสนอและสรุปผลการแบงกลุมระดมสมอง
โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ อาจารยประจําสถาบันแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ทีมงาน

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา

- แบงกลุมระดมสมอง เรื่อง “การบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางสํานักประชาสัมพันธ กับ สถานีวท
ิ ยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศนรฐ
ั สภา ในการสรางความเปนพลเมืองผานสือ
่ สมัยใหม”
(ฝกปฏิบัติ งานกลุม)
- นําเสนอและสรุปผลการแบงกลุมระดมสมอง
โดย นางจงเดือน สุทธิรต
ั น ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ ผูอาํ นวยการสถานีวท
ิ ยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศนรัฐสภา และทีมงาน
- ประเมินผลการเขารวมกิจกรรม
- ปดการสัมมนา
.............................................................

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวาง ชวงเชา เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ นาฬิกา
ชวงบาย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ นาฬิกา

