ร่ างกำาหนดการ
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั ง้ ที่ 2 “แบ่ งปั น เพื่อเปลี่ยนแปลง”

Update 25-4-54

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 : เวทีเปิ ด 7 เวที
เวลา/สถาน
ที่

ชัน้ 1
ลานหินโค้ ง

โถงชัน้ 1

โถงพระ

140 คน

80 คน

~ 70 คน

07.00-09.00

ชัน้ 2
สวนปฏิจจสมุปบาท
~ 40 คน
ลงทะเบียน (ลานจอดรถ)

10.00-10.30

เกมผู้นำาพอเพียง
(the leader)

10.30 – 11.00
11.00-12.00
12.00-13.00

สานเสวนาการจัดการ
อารมณ์ป่วนของ IDOL

16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-20.00

การแสดงหุน่ กะลา
โดยกลุม่ เยาวชนรักแม่กลอง
การแสดงชาติพนั ธุ์กยู
(พลังท้ องถิ่น)
Work shop เด็กทำางานชุมชน
(พลังท้ องถิ่น)

อาหารกลางวัน

13.00-14.00

15.00-16.00

1000 คน

~ 200 คน

เวที
บี-บอย

กลองสะบัดชัย / การแสดงของชนเผ่า
(สถาบันลูกโลกสีเขียว )

09.00-10.00

14.00-15.00

เวทีกลาง

Outdoor
เวทีวงกลม

(พุทธิกา)

เสวนาเรื่ อง
“ท้ องถิ่นกับการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชน”
สสส.

Workshop
เล่นปนเรี ยน “เทคนิคการจัด
กิจกรรมของสภาเด็กฯ”

เสวนา การพัฒนาเยาวชน
เชิงบวก – สรส.
พิธีเปิ ด (เวทีกลาง)
VTR สรุปกิจกรรมตลอดทังวั
้ น/ อาหารเย็น
Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลับที่พกั

การแสดงจาก
ต้ นกล้ าอาสา (ทีวีไทย)

ละครหุน่ เด็กทะเลนอกลดโลกร้ อน
ดนตรี อีสานจากกลุม่ สลึง
ละครใบ้ ลดโลกร้ อน
รำ าดาบปกาเกอะญอ (สสส.)

PSM JUNIOR SHOWCASE
และสัมภาษณ์ (บีบอยพระสุเมรุ )

กลอนสด – ปตท.

ละครสร้ างสรรค์- พลังท้ องถิ่น

สสส.สำานัก 5 (สำารอง)

13.00-13.45 สือ่ กฏหมายด้ วยบทเพลง
รำ ากระบองไฟ,ตาลิอินา (สสส.)

ทำาขวัญข้ าว – TEI

13.45-14.00 ดนตรี จาก S Club
การแสดงของเครื อข่าย ร้ อง เล่น เต้ น
ละคร และ
วงดนตรี เพลงแห่งสยาม

หนูน้อยเจ้ าเวหา แสดงกิจกรรม
สาธิตเครื่ องร่อน-TPBS
Public hearing :
World café’ (YPMC)
กลองสะบัดชัย 2 ชุด
(ลำาพูน/เชียงใหม่)

workshop basic B-boy

Presentation (6 ทีม)

7 to smoke battle
Presentation (6 ทีม)
7 to smoke battle
Presentation (5 ทีม)
7 to smoke battle(1to1)
Cipher free floor

2

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 : ห้ องประชุม 6 ห้ อง
เวลา/สถานที่

ห้ องวิปัสสนา 1
80-100 คน

ชัน้ 2
ห้ องวิปัสสนา 2
80-100 คน

ห้ องนิพพานชิมลอง
80 คน

ห้ องประชุม 1
30 คน

ชัน้ 3
ห้ องประชุม 2
15 คน

ห้ องค้ นคว้ า อบรม IT
25 คน

ลงทะเบียน

07.00-09.00
Moral IGNITE (โครงงานคุณธรรมฯ)

09.00-10.00
Workshop
วิชาพลเมือง กับ
ศูนย์อาสาสมัคร มธ.

10.00-11.00
11.00-12.00

เสวนา “เยาวชนกับอาชีพในชุมชน”
สรส.

Workshop
ป่ วน 5 อารมณ์
(พุทธิกา)

Workshop “นักสร้ างสรรค์รอยยิ ้มละไม”
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ผ่านดนตรี ของ
เล่น การเล่นเพื่อสร้ างสรรค์สำาหรับคน
ทำางานเพื่อเด็กและเยาวชน/ยิ ้มละไม

ICT- workshop Game
iFun with Open iGame 2.0
(Game Creative Thailand)

อาหารกลางวัน

12.00-13.00
13.00-14.00

Workshop
สิทธิมนุษยชน สำาหรับเยาวชน
(Amnesty)

14.00-15.00
15.00-16.00

ICT
โชว์ผลงานเยาวชน 5 ประเด็น

16.00-17.00

ICT-Fuse
ฉายหนังสัน้

ICT
Social movement

พิธีเปิ ด (เวทีกลาง)

17.00-18.00
18.00-18.30

VTR สรุปกิจกรรมตลอดทังวั
้ น / อาหารเย็น

18.30-20.00

Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลับที่พกั

IT

สิ่งแวดล้ อม

จิตอาสา

พลังท้ องถิ่น

ปฏิรูปการเรี ยนรู้ / สุนทรี ยศาสตร์ / ศาสนา / สสย+พ.ท.นี ้ดีจงั / สสส. / Project Base

3

วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 : กิจกรรมใน station: การแสดง/ เสวนา/ นิทรรศการ
เวลา/สถานที่

IT เพื่อการเรี ยนรู้

สิ่งแวดล้ อม

จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
เยาวชน

พลังเยาวชนพลังท้ องถิ่น

07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

• นิทรรศการโชว์ผลงานเยาวชนเก่ง IT 5 ด้ าน
นิทรรศการ IT มีชีวิต จากเยาวชน 20 กลุม่
• นิทรรศการและเกมจากภาคี
ICT-Fuse
เสวนาหนังสัน้

• กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้
- ฐานที่ 1 โลกร้ อน (TEI)
- ฐานที่ 2 รอยเท้ านิเวศน์(WWF)
- ฐานที่ 3 การประเมิน
คาร์ บอนอย่างง่าย (RECOFTC)

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00
17.00-18.00

• กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้
- ฐานที่ 4 การรับมือและปรับตัว (ตา
วิเศษ/กองทุนไทย)
- ฐานที่ 5 โลกร้ อนกับเพื่อร่วมโลก(WWF)
- ฐานที่ 6 เชื่อมร้ อยเยาวชนกับการรับมือภาวะ
โลกร้ อน
สรุปสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้ / รับของที่ระลึก
พิธีเปิ ด (เวทีกลาง)

18.00-18.30

VTR สรุ ปกิจกรรมตลอดทัง้ วัน/ อาหารเย็น

18.30-20.00

Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลับที่พกั

•
•
•
•

กิจกรรมอาสาสมัคร 5 ฐาน
โครงงานจิตอาสา
ต้ นกล้ านิวส์
Idea Cube

ปฏิรูปการเรี ยนรู้

4

กิจกรรมใน Station พลังเยาวชน พลังท้ องถิ่น: การแสดง/ เสวนา/ นิทรรศการ
•

สาธิตการทำาน้ำ ายาเอนกประสงค์ (สรส.)

•

สาธิตการทำาขนมไทย (สรส.)

• สาธิตการทำาของเล่นภูมิปัญญาท้ องถิ่น/ จำาหน่าย
(ลำาพูน)

• แกะตัวหนังตะลุง/ แกะสลักไม้ (สภาเด็กตรัง)

• สาธิตการทำาบ้ านดิน (เชียงราย)

• สาธิตการสกรี นเสื ้อ และจำาหน่าย (อบย. กระบี่)

• สาธิตการปั กผ้ าชนเผ่า (เชียงราย)
• สาธิตการทำาหุ่นกะลา (แม่กลอง)
• สาธิตการเย็บจากมุงหลังคา (แม่กลอง)

6 พฤษภาคม 2554
เวลา/สถานที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กลองสะบัดชัย
กลองปู่ จา/ การแสดงชนเผ่าอาข่า

สภาเด็กเชียงใหม่
ลำาปาง/ เชียงราย

ดนตรี โฟล์คซอง
ละคร/ เต้ น สื่อสารเรื่ องเพศ
มโนราห์
การแสดงไวโอลิน

กลุม่ ข้ าวก้ นบาตร ลำาปาง
มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
สภาเด็กตรัง
สรส.

07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

หมายเหตุ

5

วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 : เวทีเปิ ด 7 เวที
เวลา/
สถานที่

08.00-09.00

ชั้น 1
ลานหิน โค้ง
140 คน
ธรรมะรับวันใหม่ ภาวนา
ภาษามือ เรียนรู้กับลมหายใจ
กับสติ
(หอจดหมายเหตุฯ+
เสถียรฯ)

ชั้น 2
โถง ชั้น 1
80 คน

โถงพระ
~ 70 คน

Outdoor
สวนปฏิจจสมุปบาท
~ 40 คน

เวทีก ลาง
300 คน

เสวนา สภาเด็กกับ
การพัฒนาเด็ก

ลิเกฮูลู / รำาจิกริช / ลำาตัด
เสภา
กันตรึม / เซิ้งล้างมือ
เดี่ยวพิณภูไท / รำาภูไท
(สสส.)

09.00-10.00
10.00-11.00

11.00-12.00

เสวนาหล่อเลี้ยงพลังชีวิต
เยาวชนด้วยธรรมะ: วัยรุ่นใช้
ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข
(เสถียรธรรมสถาน)(หาสถาน
ที่ใหม่)

การแสดงดนตรี
chamber
(เปียโน) ศิลปากร

12.00-13.00

Workshop การอ่านเพื่อ
การพัฒนา (ระบัด
ใบ)
อาหารกลางวัน

เสวนาเด็กวิจย
ั
(พลังท้องถิ่น)

13.00-14.00

14.00-14.30

เกมผู้นำาพอเพียง
(the leader)

เวทีเสวนา
เส้นทางเด็กไทยในเวทีโลก
(มูลนิธิสยามกัมมาจล)

14.30-15.00

15.30-16.00

16.00-16.30

สานเสวนาการจัดการ
อารมณ์ป่วนของ IDOL (พุทธิ
กา)

16.30-17.00
17.00-18.00

เสวนา ร้อง เล่น เต้น ละคร

เสวนา “โครงงาน
คุณธรรม
สร้างคน เพื่อ
เปลีย
่ นแปลง
โลก ได้จริงไหม”

สสส.สำานัก 5 (สำารอง)
เด็กหูหนวก
เด็กคัมภีร์

เสวนา TK band กับ ศุ บุญเลี้ยง/ TK

15.00-15.30

ดนตรีคุณธรรม วงตะยิยัมปิ
(โครงงานคุณธรรรม)

สาธิตช่วยคนพิการ
(ด้านหลังห้องสมุด)
หาทีใ
่ หม่

Workshop
และสุนทรียสนทนา
ละครเยาวชนพลัง
บวก (หน้ากาก
เปลือย)

การแสดงดนตรี
กีตา้ ร์ Chamber
(นักศึกษา
ม.ศิลปากร)

การแสดงมายากล (YIY)รอ
เช็ค
ร้องเพลงประสานเสียง
ของร.ร.สันติราษฏร์
(กระจกเงา) รอเช็ค
การแสดงดนตรีคนพิการ
(เครือข่ายศิลปะดนตรีคน
พิการ)

ดนตรีโฟล์คซอง

17.00-17.15 ดนตรี จาก S-club

เวทีว งกลม
~ 200 คน

เวที
บี-บอย

เสวนาเรื่อง “กระบวนการ
เรียนรู้เด็กและระบบการดูแล
เด็กในโรงเรียน (สสส.)
ดนตรีโฟล์คซอง +เสวนา
(สภาเด็กลำาปาง)
13.00-13.30 ละคร –Recoftc
การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์(พื้นที่นี้ดีจัง) (13.3014.30)
หนังตะลุงคน+มโนห์รา (สภาเด็ก
ตรัง)

B-Boy Battle(5 on 5)
รอบแรก

B-Boy Battle(5 on 5)รอบที่
สอง

ดนตรีอีสาน / เตหน่า (สสส.)
การแสดงของชนเผ่า
(สถาบันลูกโลกสีเขียว)
สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม
พื้นบ้านเยาวชนไม้ออ
่ น (TEI
)
หุ่นกะลา (แม่กลอง)
สสย.+ เสวนาเปิดกะบาล

B-Boy Battle(5 on 5)รอบที่
สาม

B-Boy Battle(5 on 5)รอบ
สุดท้าย

+เสวนา
(สภาเด็กลำาปาง)
18.00-18.30
18.30-19.00

สร้างสรรค์เยาวชน

17.15-18.00 ดนตรีแจ๊ส
(ศิลปากร)
ละครหุ่นเงา (WWF) (18.00-18.30)
กลองปูจ
่ า/กลองแอว (พลัง
ท้องถิ่น)

6
เปลี่ยนประเทศไทยจากมุม
เล็กๆด้วยจิตนาการอันยิ่ง
ใหญ่

7
วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 : ห้ องประชุม 6 ห้ อง
เวลา/สถาน
ที่

ชัน้ 2
ห้ องวิปัสสนา 2
80-100 คน

ห้ องวิปัสสนา 1
80-100 คน

09.00-10.00

สานเสวนา "การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็ น
พลเมือง"
ศูนย์อาสาสมัคร มธ.

10.00-11.00
11.00-12.00

ห้ องนิพพานชิมลอง
80 คน

เสวนา
การเสริ มศักยภาพและสร้ างเครื อข่ายพลัง
เยาวชนรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
(WWF)

ห้ องประชุม 1
30 คน

ICT-Fuse
หนังสัน้
(True-พลังท้ องถิ่น+สวล.)

ชัน้ 3
ห้ องประชุม 2
15 คน

ห้ องค้ นคว้ า อบรม IT
25 คน
ICT- workshop Game
iFun with Open iGame 2.0
(Game Creative Thailand)

อาหารกลางวัน

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00

สานเสวนา "โรงเรี ยนจิตอาสา"เรี ยนรู้จากโครง
งาน"สุขจากการให้
มูลนิธิกระจกเงา : dialogue

เสวนา “กลไกตำาบลกับการพัฒนาเยาวชน”
(สรส.)

Workshop
พัฒนาแกนนำาเยาวชนจิตอาสา
(กลุม่ แผลงฤทธิ์)

ICT-Film
Workshop
ตัดต่อหนังสัน้

Workshop
ป่ วน (พุทธิกา)

Workshop
กลุม่ ไม้ ขีดไฟ
(พื ้นที่นี ้ดีจงั )

18.00-19.00

อาหารเย็น

19.00-20.00

Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลับที่พกั

IT

สิ่งแวดล้ อม

จิตอาสา

พลังท้ องถิ่น

วงแลกเปลี่ยนถอดบทเรี ยน
9 ชุดโครงการ :การพัฒนา
ศักยภาพเด็กและชุมชน
(สสส.)
ฉาย VDO
การทำางานกับชุมชน -SU

ปฏิรูปการเรี ยนรู้ / สุนทรี ยศาสตร์ / ศาสนา / สสย+พ.ท.นี ้ดีจงั / สสส. / Project Base

ICT
Social movement

8

กิจกรรมใน Station พลังเยาวชน พลังท้ องถิ่น: 7 พฤษภาคม 2554
เวลา/สถานที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

เดี่ยวสะล้ อ
กลองสะบัดชัย
เสวนา “จากเด็ก... สูเ่ ด็กดี”

สภาเด็กลำาพูน
สภาเด็กป่ าสัก ลำาพูน
แม่กลอง

กิจกรรมนันทนาการและการสร้ างกลุม่ สัมพันธ์

สภาเด็กอุบล

หนังตะลุงคน
เสวนา “จากเด็ก...เป็ น อบย. หมูบ่ ้ าน”
การแสดงอาข่า
การแสดงชาติพนั ธุ์กยู

สภาเด็กตรัง
PDA
เชียงราย
ศรี สะเกษ

07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30
18.30-20.00

วันที่ 7 พฤษภาคม 2554 : กิจกรรมใน station

หมายเหตุ

เวลา/สถานที่

IT เพื่อการเรี ยนรู้

07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00

สิ่งแวดล้ อม

จิตอาสาเพื่อการพัฒนา
เยาวชน

พลังเยาวชนพลังท้ องถิ่น

ปฏิรูปการเรี ยนรู้

• สำารวจธรรมชาติ (WWF)

(9.00-11.00 น.)
• ซุ้มทำาเข็มกลัด
(RECOFTC)
(9.00-12.00 น.)

•
•
•

ICT
• เสวนาขับเคลื่อนเครื อข่าย
Shop / เสวนา
การทำางานด้ านสิ่งแวดล้ อม
(WWF)
เติมมิติเศรษฐกิจและสังคม

•

กิจกรรมอาสาสมัคร
5 ฐาน
โครงงานจิตอาสา
ต้ นกล้ านิวส์
Idea Cube

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
อาหารเย็น
Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลับที่พัก

19.00-20.00

วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 : เวทีเปิ ด 7 เวที
เวลา/

ชั้น 1

ชั้น 2

Outdoor

9

สถานที่

ลานหิน โค้ง
140 คน

08.00-09.00

ธรรมะรับวันใหม่ ภาวนา
ภาษามือ เรียนรู้กับกาย ใจ
สติ
(หอจดหมายเหตุฯ+
เสถียรฯ)

โถง ชัน้ 1

โถงพระ

80 คน

~ 70 คน

Open Space
(YPMC)

09.00-10.00

เกมผู้นำาพอเพียง
(the leader)

10.00-11.00

11.00-11.30

สุนทรี ยสนทนา
การเรี ยนรู้ของเด็กชนบทผ่านสิ่ง
รอบๆ ตัว (คนเฒ่าคนแก่)

ดนตรี Chamber (เปียโน)

14.00-15.00

เสวนาและ Show case
ละครเยาวชน พลังบวก
(เครื อข่ายหน้ ากากเปลือย)

15.00-16.00
ดนตรีมีธรรม (สวนโมกข์)
16.00-17.00

17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

สำารองของ IgNite

ดนตรี คณ
ุ ธรรม/ตะติยมั ปิ
(โครงการคุณธรรมฯ)
เธอ คือ แรงบันดาลใจ

S Club
อนาซิด / ฟ้อนไก๋ลาย (สสส.)

สานเสวนา เวทีพลเมือง เพื่อพัฒนา
ความเป็ นพลเมือง
ในสังคมไทย (เครื อข่ายจิตอาสา)

13.30-14.00

English breakfast อิฐก้อนแรก

เวทีว งกลม
~ 200 คน

10
เวที
บี-บอย

ดนตรีอีสานและดนตรี
สร้าง
สรรค์จากกลุ่มสลึง / รำา
จำาปาศรี
สื่อกฏหมายด้วยเพลง
(สสส.)

เสวนาเรื่ อง “เยาวชนทำาได้
เปลี่ยนตัวเอง เปลี่ยนครอบครัว
เปลี่ยนโลกทั ้งใบ (สสส.)
อ่าข่าเต้ นไม้ ไผ่ –เชียงราย
(พลังท้ องถิ่น)

99 FLAVA show case
และเสวนาความรู้จาก
วิทยากร

การแสดงเยาวชน TEI

สสส.สำานัก 5 (สำารอง)

ศิลปากร

13.00-13.30

การแสดงจากรายการ

และกล้าอาสา (ทีวไ
ี ทย)

11.30-12.00
12.00-13.00

เวทีก ลาง
300 คน

สวนปฏิจจสมุปบาท
~ 40 คน

เล่านิทานจินตนาการ (ระบัดใบ)
เล่นดนตรี จากเครื่ องดนตรี
ประดิษฐ์ เอง ผสานการเล่น
สร้ างสรรค์ (ยิ ้มละไม)
พิธีปิด
อาหารเย็น
Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลับที่พัก

พื ้นที่นี ้ดีจงั
เสวนาเด็กแถว 1 2 3 - ตรัง
เสวนาเรื่ อง
“เด็กเปลี่ยน ท้ องถิ่นเปลี่ยน
ประเทศไทย” (พลังท้ องถิ่น)

Workshop Advance
B-Boy โดยวิทยากรรับเชิญ
360 ARTS SHOWCASE
MC WORKSHOP
Workshop GRAFFTI
โดยวิทยากรรับเชิญ
ประกาศผล และมอบ
รางวัล
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วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 : ห้ องประชุม 6 ห้ อง
ชัน้ 3

ชัน้ 2
เวลา/สถานที่

ห้ องวิปัสสนา 1
80-100 คน

09.00-10.00

Workshop
นักข่าวพลเมือง
TV Thai &
ต้ นกล้ านิวส์

10.00-11.00
11.00-12.00

ห้ องวิปัสสนา 2
80-100 คน
ICT-Film
ตัดต่อ หนังสัน้

ห้ องนิพพานชิมลอง
80 คน

ห้ องประชุม 1
30 คน

ห้ องประชุม 2
15 คน

ห้ องค้ นคว้ า อบรม IT
25 คน

เสวนา พื ้นที่สร้ างสรรค์สำาหรับ
เด็กและเยาวชนในท้ องถิ่น –
อุบล
Workshop
ป่ วน (พุทธิกา)

เวิร์คช็อป “ศิลปะกับการพัฒนาเด็ก”
(สสส.)

ICT
Workshop
Animation

12.00-13.00

14.00-15.00

เวิร์คชอปการใช้ เทคโนโลยีในการ
พัฒนางานทางสังคม (Change
Fusion)

15.00-16.00

IgNite

13.00-14.00

กองทุน กยส.
(YPMC)
ICT-Film
ตัดต่อ หนังสัน้

รายการหนังพาไป – TPBS

See Positive (SCBF)
ฉาย VDO การทำางานกับชุมชน SU

หนังสัน้ ดิ อีเลิ ้ง

16.00-17.00
17.00-18.00

พิธีปิด / มอบประกาศ (หนังสัน)
้

18.00-19.00

อาหารเย็น / เดินทางกลับที่พกั

IT

สิ่งแวดล้ อม

จิตอาสา

พลังท้ องถิ่น

วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 : กิจกรรมใน station

ปฏิรูปการเรี ยนรู้ / สุนทรี ยศาสตร์ / ศาสนา / สสย+พ.ท.นี ้ดีจงั / สสส. / Project Base

ICT
Workshop
Animation

เวลา/สถาน
ที่
07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00

IT เพื่อการเรี ยนรู้ ของ
เยาวชน
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สิ่งแวดล้ อม

พลังเยาวชนพลังท้ องถิ่น จิตอาสาเพื่อการพัฒนาเยาวชน

• กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้

- ฐานที่ 1 โลกร้ อน (TEI)
- ฐานที่ 2 รอยเท้ านิเวศน์(WWF)
- ฐานที่ 3 การประเมิน
คาร์ บอนอย่างง่าย (RECOFTC)

•
•
•

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

17.00-18.00
18.00-19.00

•
• กิจกรรมฐานการเรี ยนรู้

- ฐานที่ 4 การรับมือและปรับตัว
(ตา วิเศษ/กองทุนไทย)
- ฐานที่ 5 โลกร้ อนกับเพื่อร่วมโลก(WWF)
- ฐานที่ 6 เชื่อมร้ อยเยาวชนกับการรับมือภาวะโลก
ร้ อน (สถาบันลูกโลกสีเขียว)
สรุปสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้/ รับของที่ระลึก
• สรุปการเรี ยนรู้ประเด็นเยาวชนรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
(RECOFTC)
พิธีปิด
อาหารเย็น / เดินทางกลับที่พัก

กิจกรรมอาสาสมัคร 5
ฐาน
โครงงานจิตอาสา
ต้ นกล้ านิวส์
Idea Cube

ปฏิรูปการ
เรี ยนรู้
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กิจกรรมใน Station พลังเยาวชน พลังท้ องถิ่น: 8 พฤษภาคม 2554
เวลา/สถานที่

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

การแสดงหุ่นกะลา/ เพลงเรื อ

แม่กลอง

ละครสะท้ อนสังคม

สภาเด็กอุบล

กิจกรรมสัมพันธ์
กลองสะบัดชัย

พะเยา
ลำาพูน/ เชียงใหม่

07.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

หมายเหตุ

กิจกรรมใน station ทีวีไทย
6 พ.ค. 54
• หนูน้อยเจ้ าเวหา สอนทำาเครื่ องร่อน
• อิฐก้ อนแรก
• กล้ าอาสา

7 พ.ค. 54
• อิฐก้ อนแรก
• กล้ าอาสา
• กิจกรรมสอนศิลปะ จากรายการเด็กอาร์ ท และรายการสอนศิลป์

8 พ.ค. 54
• อิฐก้ อนแรก
• กล้ าอาสา
• กิจกรรมจากรายการ English Breakfast
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