โครงการ “โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน”
๑. หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ใน ๔ วัน กับค่ายการละเล่นไทย”
๒. หมวดรายจ่าย
เงินรายได้สถาบัน
๓. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งในองค์กรเอกชนและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา
วิชาการ การให้บริการสู่สังคมโดยการส่งเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และกระบวนการในการให้ความรู้และฝึกฝน
ประสบการณ์ให้กับเด็กและเยาวชน อีกทั้งเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
เด็กและเยาวชน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จึงได้จัดโครงการ “ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ใน ๔ วัน
กับค่ายการละเล่นไทย”
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการละเล่นไทยให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม
๔.๒ เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
๕. เป้าหมาย
เด็กที่มีอายุ ๗ – ๙ ปี จานวน ๔๐ คน
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานสนับสนุนการบริการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
๗. วิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ยงย่วน และ คณะ
๘. ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
วันอังคารที่ ๒๗ – ศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๙. สถานที่ดาเนินกิจกรรม
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๑๐. ค่าลงทะเบียน
๓,๕๐๐ บาท ต่อคน (วุฒิบัตรผ่านการอบรม , กระเป๋าผ้า และวัสดุอุปรณ์เสื้อจากฝีมือน้องๆ)
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๙.๑ เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการละเล่นไทย
๙.๒ เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า
กาหนดการ
“ความคิดสร้างสรรค์สร้างได้ใน ๔ วัน กับค่ายการละเล่นไทย”
วันอังคารที่ ๒๗ – ศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.
พิธีเปิด โดยผู้อานวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
๐๘.๔๕ – ๐๙.๓๐ น.
กิจกรรม ละลายพฤติกรรม

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

กิจกรรม เสือกินวัว
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม แมวกับปลาย่าง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม ลิงชิงหลัก
กิจกรรม เพ้นท์เสื้อรูป การละเล่นไทย
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม โพงพาง
กิจกรรม ผีเข้าขวด
กิจกรรม กาฟักไข่
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม มอญซ่อนผ้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม งูกินหาง
กิจกรรม หนอนเลขแปด
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ "อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ" มหิดล
กิจกรรม ลิงกินใบไม้
กิจกรรม เพ้นท์ถ้วยเซรามิค
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม กุลาตีผ้า
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม แข่งเรือคน
กิจกรรม ทอดแห
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรมดิน น้า อากาศ
กิจกรรม ไอ้เข้ไอ้โขง
กิจกรรม ลิงชิงหาง
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม รีรีข้าวสาร
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม แนดข้ามส้าว
กิจกรรม ไล่นก
พักรับประทานอาหารว่าง
พิธีปิด มอบวุฒิบัตร และ ถ่ายรูปร่วมกันด้วยความประทับใจ
***กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

