-ร่างกาหนดการ-

กิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทยเพือ่ ประชาคมอาเซียน”
(Thai Youth Camp for the ASEAN Community)
ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับผู้นาเยาวชนไทย”
(Thai Young Leaders Camp for ASEAN Community Awareness)
วันศุกร์ที่ 24 ถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
*************************************************************************
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559
เวลา 07.30 น.
เวลา 08.00 น.

นัดหมายเยาวชน ณ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ลงทะเบียนเยาวชน - แจกเอกสารและของที่ระลึกประจาค่าย

เวลา 09.00 น.

พิธีเปิดค่ายเยาวชนไทยฯ
- อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวต้อนรับ (รอยืนยัน)
- นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท (รอยืนยัน)

เวลา 09.30 น.

ปฐมนิเทศค่ายเยาวชนไทยฯ
 แนะนารายละเอียดกิจกรรม
 แนะนากฎระเบียบค่ายเยาวชน
 แนะนาพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่
 แบ่ง กลุ่ม เยาวชนออกเป็น 10 กลุ่ม 10 ประเทศ ตามประเทศสมาชิ ก
ประชาคมอาเซียน

เวลา 10.00 น.

การบรรยายพิ เ ศษหัวข้อ “รู้จักอาเซี ย น รู้จักเรา ก้า วสู่การเป็นผู้ นาเยาวชน
และบทบาทในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน”
โดย นายสุริยา จินดาวงษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน
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เวลา 10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง / เยาวชนรวมกลุ่มคิดและสร้างสรรค์ เพื่อนาเสนอทัศนะ
เยาวชนกับบทบาทของเยาวชนไทยขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

เวลา 11.15 น.
เวลา 12.30 น.

เยาวชนทั้ง 10 กลุ่ม อภิปรายและนาเสนอ กลุ่มละ 5 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง) บริเวณหลังอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย

เวลา 13.00 น.

การเสวนาหัวข้อ “เยาวชนไทยรุ่นใหม่ กับก้าวต่อไปของประชาคมอาเซียน” โดย
 ผศ.ดร. การดี เลียวไพโรจน์ อาจารย์ประจาคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ดาเนินรายการ
ASEAN beyond 2015 ช่อง ThaiPBS
 คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น หัวหน้ากองข่าวต่างประเทศ โมเดิร์นไนน์ทีวี
ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว และนักจัดรายการวิทยุ
 ดร.สุวิทย์ มังคละ นักการทูตชานาญการ กรมอาเซียน
กระทรวงการต่างประเทศ
รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.30 น.

ออกเดินทางจากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศไปยังบ้านวิท ยาศาสตร์
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลา 16.00 น.
เวลา 18.00 น.
เวลา 19.00 น.

เก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า
การอภิ ป รายกลุ่ม หั ว ข้ อ “สรุ ป บทเรี ย นและแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็นเกี่ ย วกับ
บทบาทเยาวชนในการขั บเคลื่ อ นประเทศไทยและประชาคมอาเซี ย น” โดย
วิทยากรประจาค่าย ร่วมกับผู้แทนกรมอาเซียน

เวลา 20.00 น.
เวลา 22.00 น.

กิจกรรมสันทนาการ เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างความสัมพันธ์เพื่อนใหม่
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
เวลา 06.30 น.
เวลา 06.45 น.

ตื่นนอน
กิจกรรมนันทนาการ / อาบน้าแต่งตัว

เวลา 07.30 น.
เวลา 08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า
สวัสดีชาวอาเซียน (สันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และอุ่นเครื่องวันใหม่)
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เวลา 09.00 น.

ออกเดินทางจากบ้านวิทยาศาสตร์สริ ินธร ไปยังศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
และนิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดาเนินกลาง

เวลา 10.00 น.

เยาวชนพร้อมกันที่อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน ชั้น 3 ถนนราชดาเนินกลาง
แบ่งเยาวชนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน
เยาวชนกลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (1 ชั่วโมง
30 นาที)

เวลา 11.30 น.
เวลา 12.00 น.

เยาวชนกลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (2 ชั่วโมง)
เยาวชนกลุ่มที่ 1 รับประทานอาหารกลางวัน
เยาวชนกลุ่มที่ 2 รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 12.30 น.

เยาวชนกลุ่มที่ 1 เยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (2 ชั่วโมง)
เยาวชนกลุ่มที่ 2 เยี่ยมชมและฟังบรรยาย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (1 ชั่วโมง

เวลา 14.00 น.

30 นาที)
ออกเดินทางกลับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

เวลา 15.30 น.

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ “สื่อสารภาษาอังกฤษ พิชิตใจเพื่อนบ้านอาเซียน”
โดย นายคริสโตเฟอร์ ไรท์ พิธีกรรายการ English Delivery ททบ.5

เวลา 16.30 น.
เวลา 17.30 น.

รับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม WALK RALLY เพื่อสร้างการทางานเป็นทีมและภาวะผู้นาให้กับเยาวชน
และสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียน
โดย อาจารย์วุฒิชัย ผาสุกกานนท์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน TEAM POWER และ
วิทยากรประจาค่าย

เวลา 19.00 น.
เวลา 20.00 น.

รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรมสรุปบทเรียน และกิจกรรมสันทนาการ โดย วิทยากรประจาค่าย

เวลา 22.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
เวลา 05.30 น.

ตื่นนอน

เวลา 06.00 น.

เดินทางจากบ้านวิท ยาศาสตร์สิรินธรไปยัง ศูนย์ศึก ษาการพัฒ นาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
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เวลา 07.30 น.
เวลา 08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า
กิจกรรมนันทนาการ

เวลา 09.00 น.

กิจกรรมเรียนรู้งานบ้านของพ่อ ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบบครบวงจร ที่ได้ถ่ายทอดไปยังเกษตรกรและ
ประชาชน เช่น ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ การทาเกษตรผสมผสาน การปลูกหญ้าแฝก
การปลูกป่าและพืชสมุนไพร เป็นต้น

เวลา 12.00 น

ณ ศู นย์ ศึ ก ษา ก า ร พั ฒนา เ ข า หิ นซ้ อนอั นเ นื่ องม า จ า ก พร ะ ร า ช ด า ริ
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.
เวลา 15.00 น.

เดินทางกลับบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ถึงที่พัก / รับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.30 น.
เวลา 17.30 น.

กิจกรรมจาลอง
รับประทานอาหารเย็น

เวลา 20.00 น.

เตรียมการแสดงชุดพิเศษของแต่ละกลุ่ม
กิจกรรมการแสดงบนเวที

เวลา 21.30 น.
เวลา 22.30 น.

กิจกรรมอาลาเพื่อนร่วมค่ายเยาวชนไทยฯ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 06.00 น.

ตื่นนอน
อาบน้าแต่งตัว / เก็บสัมภาระส่วนตัว

เวลา 07.00 น.

รับ ประทานอาหารเช้า / เยาวชนเตรียมตัวเพื่อนาเสนอโครงการของแต่ล ะทีม
โรงเรียน
กิ จ กรรมการนาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน โครงการ “เยาวชนไทยเพื่อ

เวลา 09.00 น.

ประชาคมอาเซียน” จานวน 30 ทีม ทีมละ 5 นาที
(ทั้ ง นี้ คณะกรรมการฯ จะตัดสินและคัดเลือกทีม เยาวชนดีเด่น โดยประเมินจาก
เวลา 12.30 น.

การนาเสนอโครงการฯ)
รับประทานอาหารกลางวัน
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เวลา 13.30 น.

พิธีปิดค่ายเยาวชน
 พิธีมอบประกาศนียบัตร
 พิธีมอบรางวัลทีมเยาวชนดีเด่น
 ตัวแทนเยาวชนกล่าวขอบคุณ
 ตัวแทนกรมอาเซียนกล่าวสรุปกิจกรรม

เวลา 15.00 น.

 นายจักรกฤษณ์ ศรีวลี อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวปิดโครงการ
เยาวชนเดินทางกลับภูมิลาเนาโดยสวัสดิภาพ
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