
 
 
 

แบบแสดงความประสงค์ 
การศึกษาดูงาน ณ วุฒสิภา 

 
ชื่อสถานศึกษา _____________________________________________________________ 
 
สถานที่ติดต่อ ______________________________________________________________ 
 
ชื่อผู้ประสานงาน ____________________________เบอร์โทรศัพท ์____________________ 
 
วันที่ ______เดือน __________ ปี ________ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เวลา ________________น. 
 

รูปแบบที่จะเข้าร่วมกิจกรรม 

   รูปแบบที่ ๑  กิจกรรม  ๑  ชั่วโมง 

   รูปแบบที่ ๒  กิจกรรม  ๒  ชั่วโมง 

   รูปแบบที่ ๓  กิจกรรม  ๓  ชั่วโมง 
 
จํานวนบุคคลที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  จํานวน _______________ คน ระดับชั้น ____________ 
 
ประกอบด้วย  ครู/อาจารย์ จํานวน _____________ คน นักเรียน จํานวน __________ คน 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กรุณาส่งแบบแสดงความประสงค์ได้ที่  
              กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ (Call Center) วุฒิสภา  สํานักประชาสัมพันธ์  
              สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐  
              โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗ -๘  โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๙, ๐ ๒๒๔๔ ๑๕๒๗ 
      หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center วุฒิสภา ๑๑๐๒  
 
 
 
 



 
รายละเอียดการศึกษาดูงานวุฒิสภา 

๑. ข้ันตอนการขออนุญาต   
๑.๑ คณะบุคคล สถานศึกษา หน่วยงานราชการ จัดทําหนังสือเรียนเลขาธิการวุฒิสภา  เพื่อขออนุญาต  
      การเข้าศึกษาดูงาน ระบุวัน เวลา จํานวนผู้เข้าศึกษาดูงาน 

    ๑.๒ หรือส่งแบบแสดงความประสงค์เข้าศึกษาดูงานวุฒิสภา 
    ๑.๓ ส่งหนังสือขออนุญาตเรียนเลขาธิการวุฒิสภา หรือแบบแสดงความประสงค์เข้าศึกษาดูงาน 

วุฒิสภา มายังสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน 
๒. รูปแบบการศึกษาดูงานวุฒิสภา  
    ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. หรือ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
     

กิจกรรม ระยะเวลา 
รูปแบบที่ ๑ 
๑. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗  

๑ ช.ม. 
๑๐ นาที 

๒. ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
    พร้อมตอบข้อซักถาม 

๒๐ นาที 

๓. การเข้าฟังการประชุมหรือการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา ๑๕ นาที 

    ๓.๑ การเข้าฟังการประชุมกรณีในวันที่มีการประชุม   

          - เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร   

            วันพุธ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป  

            วันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  

          - เข้าฟังการประชุมวุฒิสภา   

            วันจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  

* คณะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าฟังการประชุมอย่างเคร่งครัด  

    ๓.๒ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา กรณีไม่มีการประชุม โดยวิทยากรบรรยายพร้อมตอบ 
          ข้อซักถาม ณ ห้องชมการประชุมสําหรับประชาชน ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ 

 

๔. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทย  ๑๕ นาที 

รูปแบบที่ ๒ 
๑. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗  
๒. ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
    และวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาพร้อมตอบข้อซักถาม 
๓. การเข้าฟังการประชุมหรือการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา 
    ๓.๑ การเข้าฟังการประชุมกรณีในวันที่มีการประชุม 
          - เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
            วันพุธ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
            วันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
          - เข้าฟังการประชุมวุฒิสภา 
            วันจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
* คณะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าฟังการประชุมอย่างเคร่งครัด     

๒ ช.ม. 
๑๐ นาที 
๖๐ นาที 

 
๒๐ นาที 

 
 
 
 
 

 
 



 
- ๒ - 

 
กิจกรรม ระยะเวลา 

    ๓.๒ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา กรณีไม่มีการประชุม โดยวิทยากรบรรยายพร้อมตอบ 
          ข้อซักถาม ณ ห้องชมการประชุมสําหรับประชาชน ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ 
๔. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทย โดยวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม 

 
 

๓๐ นาที 

รูปแบบที่ ๓ 
๑. ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๗ 
๒. ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
    และวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทอํานาจหน้าที่ของวุฒิสภาพร้อมตอบข้อซักถาม 
๓. อธิบายภาพวาดจิตรกรรม และ ประติมากรรมบริเวณรอบห้องประชุมและหน้าห้อง 
    ประชุมชั้น ๓ 
๔. การเข้าฟังการประชุมหรือการเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา 
    ๔.๑ การเข้าฟังการประชุมกรณีในวันที่มีการประชุม 
          - เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
             วันพุธ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
             วันพฤหัสบดี เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป 
          - เข้าฟังการประชุมวุฒิสภา 
             วันจันทร์ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
* คณะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าฟังการประชุมอย่างเคร่งครัด 
    ๔.๒ เข้าชมห้องประชุมรัฐสภา กรณีไม่มีการประชุมโดยวิทยากรบรรยายพร้อมตอบ 
          ข้อซักถาม ณ ห้องชมการประชุมสําหรับประชาชน ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ 
๕. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภาไทย โดยวิทยากรบรรยายและตอบข้อซักถาม 
๖. ชมประติมากรรมหินอ่อน ดิน น้ํา ลม ไฟ และประติมากรรมดอกไม้ทองรอบๆ อาคาร 
    รัฐสภา ๑ 

๓ ช.ม. 
๑๐ นาที 
๑.๒๐ ช.ม. 

 
๒๐ นาที 

 
๒๐ นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ นาที 
๒๐ นาที 

 
๓. การให้การรับรอง  

๓.๑ กําหนดและระยะเวลาการเข้าชมและศึกษาดูงาน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
๓.๒ สถานที่ให้การรับรองคณะแต่ละกิจกรรม สามารถรับรองคณะได้กลุ่มละ ๑๒๐ คน  
      กรณีคณะมีจํานวนคนมากกว่า ๑๒๐ คน จะต้องแบ่งกลุ่มหมุนเวียนกันในแต่ละกิจกรรม  
      เช่น การเข้าฟังการประชุม และการเข้าชมวีดิทัศน์ 

 ๓.๓ มีของที่ระลึกมอบให้คณะที่เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่าน 
 ๓.๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

      กลุ่มงานสารสนเทศและศูนย์บริการ(Call Center) วุฒิสภา 
      โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘  โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๙ และ Call Center วฒุิสภา ๑๑๐๒ 

 
 

 


