เอกสารร่างกำหนดการโครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ก.ค. 65

(ร่าง) กำหนดการ
พิธีเปิดและการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ภายใต้โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
วันเสาร์ที่ 2๓ กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
07.๓๐ - 08.45 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม/ชี้แจงรายละเอียด
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดโครงการ
โดย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
09.15 - 09.45 น. ปฐมนิเทศ
(ภาพรวมกิจกรรม การอบรม กฎเกณฑ์ การส่งผลงาน รางวัล)
โดย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
09.45 - 09.55 น. พัก
09.55 - 10.40 น. “ทำไมมนุษย์ถึงต้องการสันติภาพ”
โดย ดร. วรภัทร ภู่เจริญ ประธานมูลนิธิโพชฌงค์
10.40 - 11.20 น. “สันติภาพ 3 ระดับ” ตามหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนา
โดย พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส
11.20 - 12.00 น. “Think ต่าง อย่างสร้างสัน(ติ)”
โดย นายจิรายุ ตันตระกูล (ก็อต)
12.00 - 13.00 น. พัก
13.00 - 14.20 น. สันติภาพระดับที่ 1
“ทำอย่างไรจะ Think ต่างอย่างสันติ”
วิธีระงับปัญหาจากความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยสัมมาทิฏฐิ
โดย อาจารย์ธนา เตรัตนชัย
14.20 - 14.30 น. พัก
14.30 - 15.50 น. “พุทธวิธีสร้างสัมพันธ์อย่างสันติ - พร้อมนำปฏิบัติ”
โดย พระจิตร์ จิตฺตสํวโร
15.50 - 16.00 น. สรุปภาพรวมกิจกรรมยุวทูตสันติภาพ (วันแรก)
โดย คุณวิชชุดา บุตรแสนดี
16.00 - 16.30 น. การชี้แจงกิจกรรมวันที่ 24 กรกฎาคม 2565
โดย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
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วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
08.๐0 - 0๘.๓0 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
0๘.30 - 1๐.10 น. สันติภาพระดับที่ ๒
“การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์สู่สันติภาพอันยั่งยืน”
ด้วยหลักการทางจิตวิทยาและการฝึกพัฒนาสติ
โดย ดร. สหรัฐ เจคมโนโรมย์
1๐.00 - 1๐.๒๐ น. พัก
1๐.๒๐ - 1๑.00 น. “ทำความรู้จักกับสันติสุขภายใน”
โดย พระนิรัตน์ ธมฺมมุตฺตโม
1๑.๐๐ - 1๒.00 น. กิจกรรม “การฝึกสติเพื่อพัฒนาปัญญาตามวิถีพุทธเพื่อพบสันติสุขจากภายในสู่ภายนอก”
โดย พระนิรัตน์ ธมฺมมุตฺตโม และ
น.ส. รุ่งรัก ศิริเวช
12.00 - 13.00 น. พัก
13.00 - 1๔.10 น. “การพัฒนาปัญญาระดับสูงสุดเพื่อเข้าถึงสันติภาพอันยั่งยืน”
โดย อาจารย์ธนา เตรัตนชัย
1๔.๑0 - 1๔.๒0 น. พัก
1๔.๒0 - 1๕.๒0 น. “ความรู้พื้นฐาน NFT เพื่อเสริมศักยภาพด้านการสื่อสารสันติภาพในโลก 3.0”
โดย ทีม NFTGT
1. ดร. ณิฎา เด่นไพศาล
2. นายภูเกล้า สิทธิถาวร
3. น.ส. วิรัชญา วิเศษกุลพรหม
1๕.๒0 - 1๕.๕0 น. “กิจกรรมประเมินศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสื่อสารสันติภาพผ่านโลก NFT”
โดย ทีม NFTGT
1๕.๕0 - 1๖.๐0 น. การชี้แจงภาพรวมกำหนดการวันที่ ๓๑ กรกฎาคม 2565
โดย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
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วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
เวลา
กิจกรรม
08.๓0 - 0๙.๐0 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
0๙.๐0 - ๑๐.๒0 น. “สันติภาพในบริบทของคริสต์ศาสนา”
โดย บาทหลวงจิตตพล ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาและนักจิตปรึกษาประจำสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. ฉัตราพร เปี่ยมใส
๑๐.๒0 - ๑๑.๔0 น. “สันติภาพในบริบทของศาสนาอิสลาม”
โดย ศ.ดร. จรัญ มะลูลีม
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร. อดิศรา กาติ๊บ
๑๑.๔0 - ๑๒.๐๐ น. สรุปภาพรวมเรื่องสันติภาพและการนำเข้าสู่ 3 กิจกรรม
โดย 1. ผศ. ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
2. นายรัชพล สุวรรณโชติ
๓. นางพิมพ์ณัฐยา บุณยมาลิก
๑๒.๐๐ - ๑๓.00 น. พัก
1๓.๐๐ - 16.๐๐ น. กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกอบรมทักษะ 3 ทักษะพร้อมชี้แจงการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน
1. การนำเสนอแนวความคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)
1๓.๐๐ - 14.๐0 น. โดย 1. ผศ. ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
2. Assoc. Prof. James R. Haft
ห้องใหญ่
14.๐0 - 16.๐๐ น. โดย 1. ผศ. ปิยนารถ ฟักทองพรรณ
2. Assoc. Prof. James R. Haft
ห้องย่อย
๓. นายยุทธนา ไทรสังขโกมล
4. น.ส. นวลพรรณ เกตุมาน
5. น.ส. กานต์นัดดา เสนารักษ์
2. การสร้างภาพยนตร์สั้น (Short Film)
โดย 1. นายรัชพล สุวรรณโชติ
๒. นายจุลภควัฒน์ ศรีสุวรรณ
๓. นายคณาน์ กิตยาธิคุณ
๔. น.ส. วิภารัตน์ ธาราธีรภาพ
๓. การวาดภาพ (Drawing)
โดย 1. นางพิมพ์ณัฐยา บุณยมาลิก
2. อาจารย์สุเทพ จันทน
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