กําหนดการ
คายเยาวชนทรู
ยเยาวชนทรู "สรางสรรคชมุ ชน เริม่ ตนดวยการให"
ระหวางวั
งวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2557
2557
ณ องคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
อพวช.)
วัน / เวลา

กิจกรรม

วันพฤหัสบดีทีท่ี 24 ก.ค. 57
08.00 – 09.30 น.
ตอนรับเขาสูค ายเยาวชนทรู
- ลงทะเบียนรับอุปกรณเครื่องเขียนและเสื้อกิจกรรม
- รับประทานอาหารวาง
- กิจกรรมสัมพันธ/แบงกลุมสี
09.30 – 10.30 น.
พิธเี ปด คายเยาวชนทรู
ยเยาวชนทรู
- กลาวตอนรับ
โดย ผูอํานวยการ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
(อพวช.)
- กลาวเปดคาย
โดย ผูอํานวยการ ดานสื่อสารองคกร และกิจกรรมองคกร
เพื่อสังคม กลุม บริษัท ทรู
- ถายภาพหมู
10.30 – 12.00 น.
ชมการแสดงทางวิทยาศาสตร Science Show
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

สถานที่
หองประชุม 3
สํานักงาน อพวช.

หองประชุม 3

รับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายธรรมเรื่อง “มหัศจรรยแหงการให”
โดย พระอาจารยคกึ ฤทธิ์ โสตฺถพิ โล
เจาอาวาสวัดนาปาพง จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรม Walk Rally “พลังสรางสรรค”
อาหารวาง 15.30 น.

อาคารหกเหลี่ยม
หองประชุม 3

17.00 – 18.00 น.

ชี้แจงการใชอาคารหอพัก
แบงเยาวชนเขาหองพัก-เก็บสัมภาระ/พักผอน-อาบน้ํา

หองประชุม 3 /
อาคารที่พัก

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

หองอาหาร

19.00 – 19.30 น.

กิจกรรมสันทนาการ

หองประชุม 3

19.30 – 21.00 น.

ประชุมกลุม ยอย

หองประชุม 3

21.00 – 21.30 น.

รับประทานอาหารวาง–เขานอน

หนาหองประชุม 3/ที่พัก

14.30 – 17.00 น.

กําหนดการคายเยาวชนทรู “สรางสรรคชมุ ชน...
ชน...เริ
...เริม่ ตนดวยการให”

หองประชุม 3,
พื้นที่รอบๆ สํานักงาน

หนา 1

วัน / เวลา
วันศุกรทีท่ี 25 ก.ค. 57
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.

กิจกรรม

สถานที่

ตื่นนอน ทําธุระสวนตัว (อาบน้ํา–แตงตัว)
รับประทานอาหารเชา

อาคารที่พัก
อาคารหกเหลี่ยม

08.00 – 08.15 น.

เคารพธงชาติ

เสาธงหนาสํานักงาน

08.15 – 09.00 น.

สนุกกับ นิทรรศการกลางแจง

Outdoor exhibition

09.00 – 09.30 น.

สันทนาการเตรียมความพรอมกอนทํากิจกรรม

หองประชุม 3

10.00 – 12.00 น.

เสวนาเรื่อง : ความสุขจากการให
หองประชุม 3
โดย ดร.
ดร.กฤษณา ไกรสินธุ - บุคคลแหงปเอเชีย (เภสัชกรยิบซี)
คณบดี คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
รับประทานอาหารกลางวัน
อาคารหกเหลี่ยม

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.

กิจกรรม : ตะลุยพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตร
(Science Walk Rally)
Rally)
รับประทานอาหารวาง

3 พิพิธภัณฑ อพวช.
หนาหองประชุม 3

15.15 – 17.00 น.

กิจกรรม Workshop เรื่อง "หลักการสือ่ สารเพือ่ การรณรงค" หองประชุม 3
โดย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

17.00 – 18.00 น.

พักผอน เขาที่พักอาบน้ํา

อาคารที่พัก

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหาร

โรงอาหาร

19.00 – 19.30 น.

สันทนาการ

หองประชุม 3

19.30 – 21.00 น.

ประชุมกลุม ยอย

หองประชุม 3

21.00 – 21.30 น.

สรุปกิจกรรม–รับประทานอาหารวาง

หนาหองประชุม 3

เขานอน

หอพัก

21.30 น.

กําหนดการคายเยาวชนทรู “สรางสรรคชมุ ชน...
ชน...เริ
...เริม่ ตนดวยการให”

หนา 2

วัน / เวลา
วันเสารทีท่ี 26 ก.ค. 57
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.

กิจกรรม

สถานที่

ตื่นนอน ทําธุระสวนตัว (อาบน้ํา–แตงตัว)
รับประทานอาหารเชา

อาคารที่พัก
อาคารหกเหลี่ยม

08.00 – 08.15 น.

เคารพธงชาติ

เสาธงหนาสํานักงาน

08.15 – 09.00 น.

สันทนาการเตรียมความพรอม

หองประชุม 3

09.00 – 10.45 น.

หองประชุม 3

12.00 – 13.00 น.

เสวนาเรื่อง “นานาทัศนะจากผูใ ห”
โดย คุณบิณฑ บันลือฤทธิ์ - นักแสดงทีม่ จี ติ อาสาดีเดน
คุณเนาวรัตน ยุกตะนันท – นักแสดงผูอ ทุ ศิ ตนเปนผูใ ห
คุณภาณุพงศ
พงศ ลาภเสถียร - บุคคลตนแบบของผูใ ห
อาหารวาง 10.30 น.
การบรรยาย หัวขอ "การพั
การพัฒนาโครงการอยางสรางสรรค"
-กระบวนการคิดโครงการอยางสรางสรรค
-วิธีการเขียนแผนการดําเนินโครงการ
-เทคนิควิธีดาํ เนินการอยางมีประสิทธิผล
โดย คุณธนากร พละชัย ที่ปรึกษาดานการสื่อสารทาง
วิทยาศาสตร องคการวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.

การบรรยาย หัวขอ "การพั
การพัฒนาโครงการอยางสรางสรรค" (ตอ) หองประชุม 3

15.30 – 15.45 น.

รับประทานอาหารวาง

หองประชุม 3

15.45 – 17.30 น.

กิจกรรม : Student Conference
โดย วิทยากร อพวช.

หองประชุม 3

17.30 – 18.30 น.

รับประทานอาหาร

โรงอาหาร

18.30 – 19.30 น.

พักผอน เขาที่พักอาบน้ํา

อาคารที่พัก

19.30 – 20.30 น.

สันทนาการ

หองประชุม 3

20.30 – 22.00 น.

จับสลากลําดับ 1 – 30 ทีมนําเสนอโครงการ
เตรียมนําเสนอโครงการ
โดย เยาวชนทรู

หองประชุม 3

อาหารวาง

หนาหองประชุม 3

เขานอน

หอพัก

11.00 – 12.00 น.

22.00 น.

กําหนดการคายเยาวชนทรู “สรางสรรคชมุ ชน...
ชน...เริ
...เริม่ ตนดวยการให”

หองประชุม 3

อาคารหกเหลี่ยม

หนา 3

วัน / เวลา

กิจกรรม

วันอาทิตยทีท่ี 27 ก.ค. 57
06.00 – 07.00 น.
ตื่นนอน ทําธุระสวนตัว (อาบน้ํา–แตงตัว)
07.00 – 08.00 น.
รับประทานอาหารเชา

สถานที่
อาคารที่พัก
อาคารหกเหลี่ยม

08.00 – 08.15 น.

เคารพธงชาติ

เสาธงหนาสํานักงาน

08.15 – 09.00 น.

สันทนาการเตรียมความพรอม

หองประชุม 3

09.00 – 10.30 น.

เตรียมการนําเสนอโครงการ
โดย เยาวชนทรู
รับประทานอาหารวาง

หองประชุม 3

นําเสนอผลงาน : ชวงที่ 1
โดย เยาวชนทรู ทีมลําดับที่ 1 – 6
(ทีมลําดับที่ 7 – 10 Stand by / ทีมลําดับอื่น ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารกลางวัน

หองประชุม 3

นําเสนอผลงาน : ชวงที่ 2
โดย เยาวชนทรู ทีมลําดับที่ 7 – 18
(ทีมลําดับที่ 19 – 21 Stand by / ทีมลําดับอื่น ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารวาง

หองประชุม 3

15.15 – 17.00 น.

นําเสนอผลงาน : ชวงที่ 3
โดย เยาวชนทรู ทีมลําดับที่ 19 – 30
(ทีมลําดับอื่น ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑตามอัธยาศัย)

หองประชุม 3

17.00 – 18.00 น.

พักผอน เขาที่พักอาบน้ํา

อาคารที่พัก

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหาร

โรงอาหาร

19.00 – 20.30 น.

สันทนาการ

หองประชุม 3

21.30 – 22.00 น.

รับประทานอาหารวาง-เขานอน

หนาหองประชุม3/หอพัก

10.30 – 10.45 น.
10.45 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.15 น.

กําหนดการคายเยาวชนทรู “สรางสรรคชมุ ชน...
ชน...เริ
...เริม่ ตนดวยการให”

หนาหองประชุม 3

อาคารหกเหลี่ยม

หนาหองประชุม 3

หนา 4

วัน/เวลา
วันจั
นจันทรทีท่ี 28 ก.ค. 57
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.

กิจกรรม

สถานที่

ตื่นนอน ทําธุระสวนตัว (อาบน้ํา–แตงตัว) เก็บกระเปาสัมภาระ
รับประทานอาหารเชา

อาคารที่พัก
อาคารหกเหลี่ยม

08.00 – 08.30 น.

เคารพธงชาติ

เสาธงหนาสํานักงาน

08.30 – 10.00 น.

เตรียมความพรอมกอนปดคาย
หองประชุม 3
- ประเมินผลคายฯ
- แจกรางวัล
- มอบเกียรติบตั รแกนักเรียนและครูที่เขารวมกิจกรรมคายฯ
รับประทานอาหารวาง
อาคารหกเหลี่ยม

10.00 – 10.15 น.
10.15 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.
13.00 น.

พิธีปดคายเยาวชนทรู
- ประมวลภาพกิจกรรมคายฯ
- ประกาศผล 10 โครงการสุดทายที่เขารอบ พรอมรับทุน
สนับสนุน
- กลาวปดคาย
โดย ผูอํานวยการ
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
- กลาวปดคาย
โดย ผูอ ํานวยการ ดานสื่อสารองคกร และกิจกรรมองคกร
เพื่อสังคม กลุม บริษัท ทรู
- ถายภาพหมูรวมกัน
รับประทานอาหารกลางวัน

หองประชุม 3

(เฉพาะ 10 ทีมสุดทายที่เขารอบรับฟงคําชี้แจงฯ)
ชีแ้ จงกติกา พรอมตอบขอซักถาม
นัดหมายระยะเวลา ขอบเขตการดําเนินโครงการรณรงค
และการตรวจเยี่ยมโครงการฯ
โดย คุณอภิชาติ ศรสวรรค ผูเชี่ยวชาญ
ฝายกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม กลุมบริษัท ทรู
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หองประชุม 3

อาคารหกเหลี่ยม

อาหารวางกอนกลับ

หมายเหตุ : กิจกรรม–
กรรม–เวลา และสถานที่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
กําหนดการคายเยาวชนทรู “สรางสรรคชมุ ชน...
ชน...เริ
...เริม่ ตนดวยการให”

หนา 5

