
ก ำหนดกำรอบรมเยำวชนผู้น ำ (RYLA) ภำค 3330 โรตำรีส ำกล 
วันที่ 19 – 23 ตุลำคม 2561 

ณ เมืองโบรำณ ต.บำงป ูอ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 
 

วันที่ 19 ตุลำคม 2561 (เร่ิมรับเยำวชน + ละลำยพฤติกรรม) 

เวลำ กิจกรรม 
07.00 – 10.00 น. เยาวชนเดินทางถึงสถานีรถไฟหัวล าโพง สถานีขนส่งสายใต้ สนามบินดอนเมือง

โดยมีพ่ีเลี้ยงและสมาชิกสโมสรโรตารีต้อนรับ 
07.00 – 10.00 น. เยาวชนและพ่ีเลี้ยงรับประทานอาหารเช้า ณ โรงอาหาร ณ เมืองโบราณ 
07.00 – 12.00 น. สมาชิกสโมสรทุกท่านรอต้อนรับและรับลงทะเบียน และสรุปจ านวนเยาวชนที่เข้า

ร่วมโครงการ ณ เมืองโบราณ 
- เยาวชนลงทะเบียนเป็นสโมสร และลงทะเบียนเป็นกลุ่ม 12 กลุ่ม 

 - เยาวชนรับแจกสิ่งของ พร้อมก าหนดการ 
- เยาวชนพบพ่ีเลี้ยงกลุ่มเพ่ือท าความรู้จักกับสมาชิกในกลุ่ม (นันทนาการ, เกมบัดดี้
, คิดชื่อกลุ่ม สโลแกนพร้อมท่าประกอบ) 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 น. เยาวชนพร้อมกัน ณ ห้องประชุม 

13.00 – 13.15 น. นายกสโมสรโรตารี กล่าวต้อนรับ 
13.15 – 13.30 น. ประธานจัดงาน กล่าวถึง ความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์โครงการและ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ แนะน าคณะกรรมการจัดงาน 
13.30 – 14.30 น. ประธานวิชาการ (ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ) ชี้แจงกฎ กติกา การเข้าค่าย , 

ก าหนดการ , แนะน าพ่ีเลี้ยง 
14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง 
14.45 – 16.30 น. ละลายพฤติกรรมกลุ่มใหญ่ 

- เยาวชนประดิษฐ์ธงประจ ากลุ่ม (สีธงเป็นสีเดียวกับผ้าพันคอประจ ากลุ่ม) 
16.30 – 17.00 น. พบพี่เลี้ยงประจ ากลุ่ม ( เกมบัดดี้ , เน้นสัมพันธ์กลุ่ม , ชี้แจงภารกิจ ) 
17.00 – 18.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว 
18.00 – 19.00 น. ทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. พร้อมกันหอประชุม 

- เยาวชนพบปะพ่อเลี้ยง (สมาชิกโรตารี) โดยแยกเป็นกลุ่มๆ (30 นาท)ี 
- ละลายพฤติกรรม , สร้างความรู้จัก , ซ้อมร้องเพลง 

21.00 – 22.00 น. พ่ีเลี้ยงกลุ่มพบเยาวชน สรุปภารกิจ 
22.00 น. เยาวชนเข้าที่พักเพ่ือพักผ่อน 
22.00 น. ประชุมพ่ีเลี้ยง สรุปงาน / เตรียมงาน 

 

 

 



วันที่ 20 ตุลำคม 2561 (ผู้น ำ + เรียนรู้ + วอร์คแรลลี่) 

เวลำ กิจกรรม 
05.30 – 06.00 น. เยาวชนตื่นนอน เตรียมตัวออกก าลังกาย 
06.00 – 06.30 น. ออกก าลังกาย (แอโรบิค) 
06.30 – 07.30 น. ภารกิจส่วนตัว 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. นันทนาการ โดยกลุ่มพ่ีเลี้ยง 
09.00 – 10.45 น. บรรยาย เรื่อง หน้าที่ เยาวชน คนรุ่นใหม่ โดย พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช ผู้ก ำกับ

กำรสถำนีต ำรวจภูธรด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี 
10.45 – 11.00 น. เบรคเช้า 
11.00 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การเป็นผู้น าเยาวชน และการสร้างแรงบันดาลใจ โดย 

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 13.30 น. นันทนาการ และแต่ละกลุ่มเตรียมพร้อมเข้าฐาน 

ชี้แจง วอร์คแรลลี่ โดยทีมวิชาการและคณะ พร้อมเตรียมเข้าฐาน 
13.30 – 16.30 น. เยาวชนไรล่า ร่วมท ากิจกรรมฐาน วอร์คแรลลี่ 
16.30 – 17.00 น. สรุปการเข้าฐาน วอร์คแรลลี่ โดยทีมวิชาการและคณะ 
17.00 – 18.00 น. ภารกิจส่วนตัว 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 20.00 น. นันทนาการ 
20.00 – 21.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย (วางแผน , เตรียมงานกลุ่ม) 

21.30 น. เยาวชนเข้าที่พักเพ่ือพักผ่อน 
21.30 น. ประชุมพ่ีเลี้ยง สรุปงาน / เตรียมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 21 ตุลำคม 2561 

เวลำ กิจกรรม 
05.30 – 06.00 น. เยาวชนตื่นนอน เตรียมตัวออกก าลังกาย 
06.00 – 06.30 น. ออกก าลังกาย (วิ่ง) 
06.30 – 07.30 น. ภารกิจส่วนตัว 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 - 09.00 น. นันทนาการ โดยกลุ่มพ่ีเลี้ยง 
09.00 – 12.00 น. ทัศนศึกษาเมืองโบราณ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดน้ า 
13.00 – 13.30 น. เดินทางกลับ 
13.30 – 15.00 น. เยาวชนออกร้านงานวัด 
15.00 – 15.15 น. พักเบรค 
15.15 - 17.30 น. กีฬาชาวค่าย 
17.30 – 18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.30 – 19.30 น. ภารกิจส่วนตัว 
19.30 – 22.00 น. นันทนาการ เยาวชนแต่ละกลุ่ม สรุปกิจกรรม 

22.00 น. เยาวชนเข้าที่พักเพ่ือพักผ่อน 
22.00 น. ประชุมพ่ีเลี้ยง สรุปงาน / เตรียมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 22 ตุลำคม 2561 

เวลำ กิจกรรม 
05.30 – 06.00 น. เยาวชนตื่นนอน เตรียมตัวออกก าลังกาย 
06.00 – 06.30 น. ออกก าลังกาย (แอโรบิค) 
06.30 – 07.30 น. ภารกิจส่วนตัว 
07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 – 09.00 น. นันทนาการ โดยกลุ่มพ่ีเลี้ยง 
09.00 – 10.00 น. บรรยาย เรื่อง เยาวชนผู้น ากับบททดสอบ 4 แนวทาง โดย อผภ.สมภพ ธีระสำนต์ 

อดีตผู้ว่ำกำรภำค จำกภำค 3330 
10.00 – 12.00 น. บรรยายการเขียนโครงการ 

- เยาวชนรวมกันเขียนโครงการประกวดเป็นกลุ่ม และน าเสนอ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง 
13.00 – 14.20 น. ประชุมกลุ่มเพ่ือเตรียมตัวถอดบทเรียน จากกรณีศึกษา 12 ข้อ 

- เยาวชนร่วมกันคัดเลือกประธานรุ่น และคณะกรรมการรุ่น 
14.20 – 14.30 น. เบรคบ่าย 
14.30 – 16.30 น. แต่ละกลุ่มน าเสนอ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากกิจกรรม 
16.30 – 18.30 น. เยาวชนซักซ้อมการแสดง และภารกิจส่วนตัว 
18.30 – 19.30 น. เยาวชนรับประทานอาหาร (ซุ้มอาหาร) 
19.30 – 23.00 น พบการแสดงของเยาวชนแต่ละกลุ่ม / ดนตรี 

23.00 น. เยาวชนเข้าที่พักเพ่ือพักผ่อน 
23.00 น. ประชุมพ่ีเลี้ยง สรุปงาน / เตรียมงาน 

 

วันที่ 23 ตุลำคม 2561 

เวลำ กิจกรรม 
06.00 – 07.00 น. เยาวชนตื่นนอน เก็บสัมภาระและแต่งกายชุดนักเรียน 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 – 09.00 น. ปัจฉิมนิเทศ 
09.00 – 10.00 น. พิธีมอบวุฒิบัตร 
10.00 – 11.00 น. ร้องเพลงอeลา อาลัย พิธีปิด 

- เปิด VDO ประมวลภาพกิจกรรม 
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

12.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 

 ***ก ำหนดกำรนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง ตำมควำมเหมำะสม*** 


