
ร่างกำาหนดการ
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครัง้ที่ 2  “แบ่งปัน เพื่อเปล่ียนแปลง” 

วันที่   6   พฤษภาคม   2554    : เวทเีปิด 7 เวท ี

เวลา/สถาน
ที่

ชัน้ 1 ชัน้ 2 Outdoor
 ลานหนิโค้ง 

140 คน
 โถงชัน้ 1

80 คน
โถงพระ
~ 70 คน

สวนปฏจิจสมุปบาท
 ~ 40 คน 

เวทีกลาง  
1000 คน

เวทีวงกลม
~ 200 คน

เวที
บ-ีบอย

07.00-09.00 ลงทะเบียน (ลานจอดรถ)

09.00-10.00

  เกมผู้นำาพอเพียง
(the leader) 

กลองสะบดัชยั / การแสดงของชนเผ่า
(สถาบนัลกูโลกสีเขียว )

10.00-10.30 การแสดงหุน่กะลา
โดยกลุม่เยาวชนรักแมก่ลอง การแสดงจาก

ต้นกล้าอาสา (ทีวีไทย)  

ละครหุน่เด็กทะเลนอกลดโลกร้อน
ดนตรีอีสานจากกลุม่สลงึ

ละครใบ้ลดโลกร้อน
รำาดาบปกาเกอะญอ      (สสส.) workshop basic B-boy10.30 – 11.00 การแสดงชาตพินัธุ์กยู 

(พลงัท้องถ่ิน)

11.00-12.00 Work shop เด็กทำางานชมุชน 
(พลงัท้องถ่ิน) 

PSM JUNIOR SHOWCASE            
และสมัภาษณ์  (บีบอยพระสเุมรุ)

กลอนสด – ปตท. 

12.00-13.00 อาหารกลางวนั ละครสร้างสรรค์- พลงัท้องถ่ิน สสส.สำานกั 5  (สำารอง)

13.00-14.00
เสวนาเร่ือง

 “ท้องถ่ินกบัการพฒันา
ศกัยภาพเยาวชน” 

สสส.  

Workshop
เลน่ปนเรียน “เทคนิคการจดั

กิจกรรมของสภาเด็กฯ”          

13.00-13.45  สือ่กฏหมายด้วยบทเพลง
รำากระบองไฟ,ตาลิอินา (สสส.) ทำาขวญัข้าว – TEI 

Presentation (6 ทีม)
13.45-14.00   ดนตรี จาก S Club  หนนู้อยเจ้าเวหา แสดงกิจกรรม

สาธิตเคร่ืองร่อน-TPBS

14.00-15.00 สานเสวนาการจดัการ
อารมณ์ป่วนของ IDOL 

(พทุธิกา)  

การแสดงของเครือข่าย ร้อง เลน่ เต้น 
ละคร และ

วงดนตรีเพลงแหง่สยาม

Public hearing :
World café’ (YPMC) 7 to smoke battle

15.00-16.00
เสวนา การพฒันาเยาวชน

เชิงบวก – สรส.  
กลองสะบดัชยั 2 ชดุ 
(ลำาพนู/เชียงใหม)่  Presentation (6 ทีม)

16.00-17.00
พิธีเปิด  (เวทีกลาง)

7 to smoke battle
17.00-18.00 Presentation (5 ทีม)
18.00-18.30 VTR สรุปกิจกรรมตลอดทัง้วนั/ อาหารเย็น 7 to smoke battle(1to1)

18.30-19.00
Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลบัท่ีพกั

Cipher free floor
19.00-20.00
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วันที่   6   พฤษภาคม   2554  :   ห้องประชุม   6   ห้อง     

เวลา/สถานที่
ชัน้ 2 ชัน้ 3

ห้องวปัิสสนา 1
80-100 คน

ห้องวปัิสสนา 2
80-100 คน

ห้องนิพพานชิมลอง
80 คน

ห้องประชุม 1
30 คน

ห้องประชุม 2
15 คน

ห้องค้นคว้า อบรม IT
25 คน

07.00-09.00 ลงทะเบียน

09.00-10.00
Workshop

วชิาพลเมือง กบั
ศนูย์อาสาสมคัร มธ. 

Moral  IGNITE (โครงงานคณุธรรมฯ) 
Workshop “นกัสร้างสรรค์รอยยิม้ละไม”
การจดักระบวนการเรียนรู้ผ่านดนตรี ของ

เลน่ การเลน่เพ่ือสร้างสรรค์สำาหรับคน
ทำางานเพ่ือเด็กและเยาวชน/ยิม้ละไม    

 
ICT- workshop Game 

iFun with Open iGame 2.0 
(Game Creative Thailand) 

10.00-11.00
เสวนา “เยาวชนกบัอาชีพในชมุชน” 

สรส. 

Workshop
ป่วน 5 อารมณ์

(พทุธิกา) 11.00-12.00

12.00-13.00 อาหารกลางวนั

13.00-14.00 Workshop
สิทธิมนษุยชน สำาหรับเยาวชน

(Amnesty) 

ICT
โชว์ผลงานเยาวชน 5 ประเด็น 

ICT-Fuse
ฉายหนงัสัน้ 

ICT
Social movement14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00
พิธีเปิด  (เวทีกลาง)

17.00-18.00

18.00-18.30 VTR สรุปกิจกรรมตลอดทัง้วนั / อาหารเย็น

18.30-20.00 Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลบัท่ีพกั

       IT             สิ่งแวดล้อม           จิตอาสา          พลงัท้องถ่ิน           ปฏิรูปการเรียนรู้ / สนุทรียศาสตร์ / ศาสนา / สสย+พ.ท.นีดี้จงั / สสส. / Project Base  
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วันที่   6   พฤษภาคม   2554  :   กจิกรรมใน   station  :   การแสดง/ เสวนา/ นิทรรศการ

เวลา/สถานที่ IT เพื่อการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อม พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น
จิตอาสาเพื่อการพัฒนา

เยาวชน ปฏรูิปการเรียนรู้

07.00-09.00

09.00-10.00
•  นิทรรศการโชว์ผลงานเยาวชนเก่ง IT 5 ด้าน 

 นิทรรศการ IT มีชีวิต จากเยาวชน  20 กลุม่
• นิทรรศการและเกมจากภาคี

• กิจกรรมฐานการเรียนรู้
- ฐานท่ี 1 โลกร้อน (TEI)

    - ฐานท่ี 2 รอยเท้านิเวศน์(WWF)
    - ฐานท่ี 3 การประเมิน
      คาร์บอนอย่างง่าย (RECOFTC)

• กิจกรรมอาสาสมัคร 5 ฐาน
• โครงงานจิตอาสา
• ต้นกล้านิวส์
• Idea Cube

10.00-11.00 ICT-Fuse
เสวนาหนงัสัน้11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00 • กิจกรรมฐานการเรียนรู้
- ฐานท่ี 4 การรับมือและปรับตวั (ตา 
  วิเศษ/กองทนุไทย)

    - ฐานท่ี 5 โลกร้อนกบัเพ่ือร่วมโลก(WWF)
    - ฐานท่ี 6 เช่ือมร้อยเยาวชนกบัการรับมือภาวะ

โลกร้อน
สรุปสิง่ท่ีได้เรียนรู้/ รับของท่ีระลกึ

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00
พธีิเปิด  (เวทกีลาง)

17.00-18.00

18.00-18.30 VTR สรุปกิจกรรมตลอดทัง้วัน/ อาหารเย็น

18.30-20.00 Staff Meeting ตามประเดน็ / เดนิทางกลับที่พกั
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กิจกรรมใน   Station   พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น  :     การแสดง/ เสวนา/ นิทรรศการ

• สาธิตการทำาน้ำายาเอนกประสงค์ (สรส.)
• สาธิตการทำาขนมไทย (สรส.)
• แกะตวัหนงัตะลงุ/ แกะสลกัไม้ (สภาเด็กตรัง)
• สาธิตการสกรีนเสือ้ และจำาหนา่ย (อบย. กระบ่ี)

• สาธิตการทำาของเลน่ภมิูปัญญาท้องถ่ิน/ จำาหน่าย 
(ลำาพนู)

• สาธิตการทำาบ้านดิน (เชียงราย)

• สาธิตการปักผ้าชนเผ่า (เชียงราย)
• สาธิตการทำาหุ่นกะลา (แมก่ลอง)
• สาธิตการเย็บจากมงุหลงัคา (แมก่ลอง)

6 พฤษภาคม 2554
เวลา/สถานที่ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

07.00-09.00

09.00-10.00

10.00-11.00 กลองสะบดัชยั สภาเด็กเชียงใหม่
11.00-12.00 กลองปู่ จา/ การแสดงชนเผ่าอาขา่ ลำาปาง/ เชียงราย
12.00-13.00

13.00-14.00 ดนตรีโฟล์คซอง            กลุม่ข้าวก้นบาตร ลำาปาง
14.00-14.30 ละคร/ เต้น สื่อสารเร่ืองเพศ มลูนิธิพะเยาเพ่ือการพฒันา
14.30-15.00 มโนราห์ สภาเด็กตรัง
15.00-16.00 การแสดงไวโอลิน สรส.
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วั  นที่   7   พฤษภาคม   2554 :   เวทเีปิด 7 เวท ี

เวลา /
สถานที่

ช้ัน 1 ช้ัน 2 Outdoor
ลานหินโค ้ง

140 คน
โถง ช้ัน 1
80 คน

โถงพระ
~ 70 คน

สวนปฏิจจสมุปบาท
~ 40 คน

เวท ีกลาง
300 คน

เวทีวงกลม
~ 200 คน

เวที
บี-บอย

08.00-09.00

 ธรรมะรับวันใหม่ ภาวนา
 ภาษามือ เรียนรู้กับลมหายใจ 
กบัสติ

(หอจดหมายเหตฯุ+ 
เสถียรฯ) 

 

09.00-10.00

เกมผู้นำาพอเพียง
(the leader) 

 เสวนา สภาเด็กกับ
 การพัฒนาเดก็

  ลิเกฮูลู /    รำาจิกริช / ลำาตัด
เสภา
 กนัตรึม / เซ้ิงล้างมือ

 เดี่ยวพิณภูไท / รำาภูไท 
(สสส.)

10.00-11.00 เสวนาหล่อเลี้ยงพลังชีวิต
เยาวชนด้วยธรรมะ: วยัรุ่นใช้
ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข 

(เสถียรธรรมสถาน)(หาสถาน
ที่ใหม่)

 “เสวนาเรื่อง กระบวนการ
เรียนรู้เด็กและระบบการดูแล

   เดก็ในโรงเรียน (สสส.)11.00-12.00
Workshop การอ่านเพ่ือ

 การพัฒนา (ระบัด
ใบ)   

    ดนตรีคุณธรรม วงตะยิยัมป ิ
(โครงงานคุณธรรรม) 

12.00-13.00
 การแสดงดนตร ี

chamber     
(เปียโน)   ศิลปากร

อาหารกลางวัน สสส.  สำานัก 5  (สำารอง)
 ดนตรีโฟล์คซอง +เสวนา 

 (สภาเด็กลำาปาง) 

13.00-14.00  เสวนาเด็กวิจยั
(พลังท้องถิ่น) 

 

Workshop
 และสุนทรียสนทนา 
ละครเยาวชนพลัง

  บวก (หน้ากาก
เปลือย)

เดก็หูหนวก
เดก็คัมภีร์

13.00-13.30   –ละคร Recoftc B-Boy Battle(5 on 5)
รอบแรก

14.00-14.30
 เสวนา TK band    กบั ศุ บุญเลี้ยง/  TK

เวทีเสวนา
เส้นทางเด็กไทยในเวทีโลก

 (มูลนิธิสยามกัมมาจล)

การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ชาติพันธ์ุ(พ้ืนที่น้ีดีจัง) (13.30-

14.30) B-Boy Battle(5 on 5)รอบที่
สอง

14.30-15.00  การแสดงมายากล (YIY)รอ
เช็ค

หนังตะลุงคน+  มโนห์รา (สภาเด็ก
ตรัง)

15.00-15.30

สานเสวนาการจัดการ
 อารมณ์ป่วนของ IDOL  (พุทธิ

กา) 

 “เสวนา โครงงาน
  คณุธรรม

  สร้างคน เพ่ือ
เปลีย่นแปลง

 ” โลก ไดจ้ริงไหม

 สาธิตช่วยคนพิการ
(ดา้นหลังห้องสมุด)
หาทีใ่หม่               

 ร้องเพลงประสานเสียง
ของร.ร.สันติราษฏร์ 
(กระจกเงา) รอเช็ค

 ดนตรีอีสาน /    เตหน่า (สสส.)
B-Boy Battle(5 on 5)รอบที่

สาม15.30-16.00  การแสดงของชนเผ่า
(สถาบันลกูโลกสีเขียว)

16.00-16.30  การแสดงดนตรี
 กตีา้ร์ Chamber  

(นักศึกษา 
ม.ศิลปากร)

 การแสดงดนตรีคนพิการ
(เครอืข่ายศิลปะดนตรีคน

พิการ) 

 สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม
    พ้ืนบ้านเยาวชนไม้ออ่น (TEI 

) B-Boy Battle(5 on 5)รอบ
สุดท้าย

16.30-17.00 หุ่น  กะลา (แม่กลอง)

17.00-18.00    เสวนา ร้อง เล่น เต้น ละคร ดนตรีโฟล์คซอง 17.00-17.15     ดนตรี จาก S-club สสย.+  เสวนาเปิดกะบาล
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สร้างสรรค์เยาวชน 

+เสวนา 
(สภาเดก็ลำาปาง) เปลี่ยนประเทศไทยจากมุม

เลก็ๆด้วยจิตนาการอันยิ่ง
ใหญ่

17.15-18.00  ดนตรีแจ๊ส 
(ศิลปากร)

18.00-18.30  ละครหุ่นเงา (WWF) (18.00-18.30) 

18.30-19.00 กลองปูจ่า/  กลองแอว (พลัง
ทอ้งถิ่น)
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วันที่   7   พฤษภาคม   2554 :   ห้องประชุม   6   ห้อง  

เวลา/สถาน
ที่

ชัน้ 2 ชัน้ 3
ห้องวปัิสสนา 1

80-100 คน
ห้องวปัิสสนา 2

80-100 คน
ห้องนิพพานชิมลอง  

80 คน
ห้องประชุม 1

30 คน
ห้องประชุม 2

15 คน 
ห้องค้นคว้า อบรม IT

25 คน 

09.00-10.00
สานเสวนา "การศกึษาเพ่ือพฒันาความเป็น

พลเมือง"
ศนูย์อาสาสมคัร มธ.

เสวนา
การเสริมศกัยภาพและสร้างเครือข่ายพลงั

เยาวชนรักษ์สิง่แวดล้อม
(WWF)

ICT-Fuse
หนงัสัน้

(True-พลงัท้องถ่ิน+สวล.)

 
ICT- workshop Game 

iFun with Open iGame 2.0 
(Game Creative Thailand)

10.00-11.00

11.00-12.00
 

12.00-13.00 อาหารกลางวนั

13.00-14.00 สานเสวนา "โรงเรียนจิตอาสา"เรียนรู้จากโครง
งาน"สขุจากการให้

มลูนิธิกระจกเงา : dialogue

เสวนา “กลไกตำาบลกบัการพฒันาเยาวชน” 
(สรส.)

Workshop
ป่วน (พทุธิกา)

วงแลกเปลี่ยนถอดบทเรียน 
9 ชดุโครงการ :การพฒันา
ศกัยภาพเด็กและชมุชน

(สสส.)

 

ICT
Social movement

14.00-15.00

15.00-16.00 Workshop 
พฒันาแกนนำาเยาวชนจิตอาสา 

(กลุม่แผลงฤทธ์ิ)

ICT-Film
Workshop

ตดัตอ่หนงัสัน้

Workshop
กลุม่ไม้ขีดไฟ
(พืน้ท่ีนีด้ีจงั)

ฉาย VDO
การทำางานกบัชมุชน -SU

16.00-17.00

17.00-18.00

18.00-19.00 อาหารเย็น

19.00-20.00 Staff Meeting ตามประเด็น / เดินทางกลบัท่ีพกั

      IT             สิ่งแวดล้อม           จิตอาสา          พลงัท้องถ่ิน           ปฏิรูปการเรียนรู้ / สนุทรียศาสตร์ / ศาสนา / สสย+พ.ท.นีดี้จงั / สสส. / Project Base  
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กจิกรรมใน   Station   พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น  :     7 พฤษภาคม 2554

เวลา/สถานที่ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

07.00-09.00

09.00-10.00 เด่ียวสะล้อ สภาเด็กลำาพนู
10.00-11.00 กลองสะบดัชยั สภาเด็กป่าสกั  ลำาพนู
11.00-12.00 เสวนา “จากเด็ก... สูเ่ด็กดี” แมก่ลอง
12.00-13.00

13.00-14.00 กิจกรรมนนัทนาการและการสร้างกลุม่สมัพนัธ์ สภาเด็กอบุล
14.00-14.30

14.30-15.00 หนงัตะลงุคน สภาเด็กตรัง
15.00-16.00 เสวนา “จากเด็ก...เป็น อบย. หมูบ้่าน” PDA
16.00-17.00 การแสดงอาขา่ เชียงราย
17.00-18.00 การแสดงชาติพนัธุ์กยู ศรีสะเกษ
18.00-18.30

18.30-20.00

วันที่   7   พฤษภาคม   2554  :   กจิกรรมใน   station  
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เวลา/สถานที่ IT เพื่อการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อม พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น
จติอาสาเพื่อการพัฒนา

เยาวชน
ปฏรูิปการเรียนรู้

07.00-09.00
09.00-10.00 • สำารวจธรรมชาติ (WWF) 

(9.00-11.00 น.)
• ซุ้มทำาเข็มกลัด 

(RECOFTC) 
    (9.00-12.00 น.)

• กิจกรรมอาสาสมคัร 
5 ฐาน

• โครงงานจิตอาสา
• ต้นกล้านิวส์
• Idea Cube

10.00-11.00
11.00-12.00

12.00-13.00
13.00-14.00 ICT

Shop / เสวนา
เติมมิติเศรษฐกิจและสงัคม

• เสวนาขบัเคลื่อนเครือข่าย
การทำางานด้านสิ่งแวดล้อม 
(WWF)

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00  
18.00-19.00

อาหารเยน็
19.00-20.00 Staff Meeting ตามประเดน็ / เดนิทางกลับที่พัก

วันที่   8   พฤษภาคม   2554 :   เวทเีปิด 7 เวที
เวลา / ช้ัน 1 ช้ัน 2 Outdoor
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สถานที่
ลานหินโค ้ง

140 คน
โถง ชัน้ 1

80 คน
โถงพระ
~ 70 คน

สวนปฏิจจสมุปบาท
~ 40 คน

เวท ีกลาง
300 คน

เวทีวงกลม
~ 200 คน

เวที
บี-บอย

08.00-09.00

 ธรรมะรับวันใหม่ ภาวนา
  ภาษามือ เรียนรู้กับกาย ใจ 

สติ
(หอจดหมายเหตุฯ+ 
เสถียรฯ)

09.00-10.00  

  เกมผู้นำาพอเพียง
(the leader)

Open Space
(YPMC)

 การแสดงจากรายการ

English breakfast   อิฐก้อนแรก

  และกล้าอาสา (ทีวไีทย)

ดนตรีอีสานและดนตรี
สร้าง

 สรรค์จากกลุ่มสลึง / รำา
จำาปาศรี

 ส่ือกฏหมายด้วยเพลง 
(สสส.)

10.00-11.00
สนุทรียสนทนา

การเรียนรู้ของเด็กชนบทผ่านสิ่ง
รอบๆ ตวั (คนเฒ่าคนแก่)

เสวนาเร่ือง “เยาวชนทำาได้
เปลี่ยนตวัเอง เปลี่ยนครอบครัว 
เปลี่ยนโลกทัง้ใบ    (สสส.) 99 FLAVA show case 

และเสวนาความรู้จาก
วิทยากร11.00-11.30

ดนตรีคณุธรรม/ตะติยมัปิ
(โครงการคณุธรรมฯ)

  อา่ข่าเต้นไม้ไผ่ –เชียงราย 
(พลงัท้องถ่ิน)

11.30-12.00 เธอ คือ แรงบนัดาลใจ การแสดงเยาวชน   TEI

12.00-13.00
 ดนตรี Chamber (เปียโน) 
ศิลปากร

สสส.สำานกั 5  (สำารอง)

13.00-13.30
สานเสวนา เวทีพลเมือง เพ่ือพฒันา

ความเป็นพลเมือง
ในสงัคมไทย (เครือข่ายจิตอาสา) 

S Club
พืน้ท่ีนีด้ีจงั  Workshop Advance 

B-Boy โดยวิทยากรรับเชิญ13.30-14.00 อนาซิด / ฟ้อนไก๋ลาย   (สสส.)

14.00-15.00 เสวนาและ Show case 
ละครเยาวชน พลงับวก 

(เครือข่ายหน้ากากเปลือย)

เสวนาเด็กแถว 1 2 3   - ตรัง 360 ARTS SHOWCASE
MC WORKSHOP

15.00-16.00

 ดนตรีมีธรรม (สวนโมกข)์ สำารองของ IgNite

เสวนาเร่ือง
“เด็กเปลี่ยน ท้องถ่ินเปลี่ยน
ประเทศไทย”  (พลงัท้องถ่ิน)

  Workshop GRAFFTI 
โดยวิทยากรรับเชิญ

16.00-17.00

เลา่นิทานจินตนาการ (ระบดัใบ)
ประกาศผล และมอบ

รางวลั
เลน่ดนตรีจากเคร่ืองดนตรี
ประดิษฐ์เอง ผสานการเลน่

สร้างสรรค์   (ยิม้ละไม)
17.00-18.00 พิธีปิด
18.00-19.00 อาหารเย็น
19.00-20.00 Staff Meeting  ตามประเด็น / เดินทางกลบัที่พัก
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วันที่   8   พฤษภาคม   2554 :   ห้องประชุม   6   ห้อง  

เวลา/สถานที่
ชัน้ 2 ชัน้ 3

ห้องวปัิสสนา 1
80-100 คน

ห้องวปัิสสนา 2
80-100 คน

ห้องนิพพานชิมลอง  
80 คน

ห้องประชุม 1
30 คน

ห้องประชุม 2
15 คน 

ห้องค้นคว้า อบรม IT
25 คน 

09.00-10.00 Workshop
นกัข่าวพลเมือง

TV Thai & 
ต้นกล้านิวส์

ICT-Film
ตดัตอ่ หนงัสัน้

เสวนา พืน้ท่ีสร้างสรรค์สำาหรับ
เด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน – 

อบุล
ICT

Workshop
Animation10.00-11.00 Workshop 

ป่วน (พทุธิกา)
เวิร์คช็อป “ศิลปะกบัการพฒันาเด็ก”

(สสส.)
 

11.00-12.00

12.00-13.00

 13.00-14.00 เวิร์คชอปการใช้เทคโนโลยีในการ
พฒันางานทางสงัคม (Change 

Fusion) ICT-Film
ตดัตอ่ หนงัสัน้

กองทนุ กยส.
(YPMC)

See Positive (SCBF)
ICT

Workshop
Animation

14.00-15.00

รายการหนงัพาไป – TPBS 
15.00-16.00 IgNite

ฉาย VDO การทำางานกบัชมุชน - 
SU

16.00-17.00 หนงัสัน้ ดิ อีเลิง้

17.00-18.00 พิธีปิด / มอบประกาศ (หนงัสัน้)

18.00-19.00 อาหารเย็น / เดินทางกลบัท่ีพกั

      IT             สิ่งแวดล้อม           จิตอาสา          พลงัท้องถ่ิน           ปฏิรูปการเรียนรู้ / สนุทรียศาสตร์ / ศาสนา / สสย+พ.ท.นีดี้จงั / สสส. / Project Base  

วันที่   8   พฤษภาคม   2554  :   กจิกรรมใน   station  
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เวลา/สถาน
ที่

IT เพื่อการเรียนรู้ของ
เยาวชน ส่ิงแวดล้อม พลังเยาวชนพลังท้องถิ่น จิตอาสาเพื่อการพัฒนาเยาวชน

ปฏรูิปการ
เรียนรู้

07.00-09.00

09.00-10.00 • กิจกรรมฐานการเรียนรู้
- ฐานท่ี 1 โลกร้อน (TEI)

    - ฐานท่ี 2 รอยเท้านิเวศน์(WWF)
    - ฐานท่ี 3 การประเมิน
      คาร์บอนอย่างง่าย (RECOFTC)

• กิจกรรมอาสาสมคัร 5 
ฐาน

• โครงงานจิตอาสา
• ต้นกล้านิวส์
• Idea Cube

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00 • กิจกรรมฐานการเรียนรู้
- ฐานท่ี 4 การรับมือและปรับตวั 
  (ตา วเิศษ/กองทนุไทย)

    - ฐานท่ี 5 โลกร้อนกบัเพ่ือร่วมโลก(WWF)
    - ฐานท่ี 6 เช่ือมร้อยเยาวชนกบัการรับมือภาวะโลก

ร้อน (สถาบนัลกูโลกสีเขียว)
สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้/ รับของท่ีระลกึ
• สรุปการเรียนรู้ประเด็นเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(RECOFTC)

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

17.00-18.00 พธีิปิด
18.00-19.00 อาหารเยน็ / เดนิทางกลับที่พัก

12



กจิกรรมใน   Station   พลังเยาวชน พลังท้องถิ่น  :     8 พฤษภาคม 2554
เวลา/สถานที่ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

07.00-09.00

09.00-10.00 การแสดงหุ่นกะลา/ เพลงเรือ แมก่ลอง
10.00-11.00

11.00-12.00 ละครสะท้อนสงัคม สภาเด็กอบุล
12.00-13.00

13.00-14.00 กิจกรรมสมัพนัธ์ พะเยา
14.00-14.30 กลองสะบดัชยั ลำาพนู/ เชียงใหม่
14.30-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00
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กิจกรรมใน   station    ทวีีไทย  
6   พ  .  ค  . 54  

• หนนู้อยเจ้าเวหา สอนทำาเคร่ืองร่อน
• อิฐก้อนแรก
• กล้าอาสา

7   พ  .  ค  . 54  
• อิฐก้อนแรก
• กล้าอาสา
• กิจกรรมสอนศิลปะ จากรายการเด็กอาร์ท และรายการสอนศิลป์

8   พ  .  ค  . 54  
• อิฐก้อนแรก
• กล้าอาสา
• กิจกรรมจากรายการ English Breakfast
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