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22 ธันวาคม 2538 
       วนัรับสารตราตัง้  

โครงการอบรมเยาวชนผู้นําโรตารี ปี 2022 : Rotary Youth Leadership Award 2022 (RYLA) 

สถานท่ี : สวนสัตว์นครราชสีมา 

ระหว่างวันท่ี 18-21 ตุลาคม 2565 

สถานท่ีเปิดค่าย : โดมจอดรถ สวนสตัว์นครราชสีมา  

วัน กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

วันท่ี 1 (18  ตลุาคม 2565) 

8.00-10.30 ลงทะเบียน มเีบรกเช้า กาแฟ-ชา-โอวนัติน สําหรับทีมงาน และเยาวชน)  สมาชิกสโมสร 

คณุหญิงโม-โคราช 

9.30-11.00 ระหว่างการเยาวชนทยอยเดินทางมา พ่ีวิทยากรพาทํากิจกรรมสร้างความคุ้นเคย

ทําความรู้จกักนั  และแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่มๆ เป็นสีๆ ละ 30-35 คน  

วิทยากรสวนสตัว์  

และพ่ีเลีย้ง 

11.00-12.00 

 

พิธีเปิดการอบรม โดยผู้วา่การภาค ผวภ.พรรณธิดา  โรจน์วรรณสินธ์ุ 

กล่าววตัถปุระสงค์ โดยประธานจดังาน 

เล่าเร่ืองราวความเป็นมาของ Rotary และ Ryla โดย  อดีตผู้ว่าการภาค 

กล่าวต้อนรับเยาวชน RYLA โดยผู้อํานวยการสวนสัตว์นครราชสีมา 

กรรมการ 

และสมาชิกสโมสร 

โรตารีคณุหญิงโม-

โคราช 

12.00-13.00 

 

รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)  
สถานท่ีศนูย์อาหารกลางของสวนสตัว์ 

 

ฝ่ายอาหาร 

และสถานท่ี 

13.00-13.45 จดัเยาวชนเข้าท่ีพกั(โดยรถไฟ)เกบ็กระเป๋า  เปล่ียนเสือ้เพ่ือทํากิจกรรม และฟังคํา

ชีแ้จงการปฏิบตัิตนภายในสวนสตัว์ (เก็บโทรศพัท์มือถือ) 

 

 

วทิยากรสวนสตัว์ 

และพ่ีเลีย้ง 

14.00-16.30 กิจกรรมละลายพฤตกิรรม เข้าฐานการเรียนรู้เน้นการทํางานเป็นทีม และสร้าง

ภาวะการเป็นผู้ นํา  การเคารพสิทธิผู้ อ่ืน และรู้จกัใช้พืน้ท่ีสาธารณะอย่างมีอารยะ 

16.30-18.00 นําเยาวชนกลบัคา่ยพกัผ่อนตามอธัยาศยั, ให้เวลาได้ใช้โทรศพัท์, อาบนํา้ 

18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น ฝ่ายอาหาร 

19.00-19.30 ผู้ว่าการภาคพรรณธิดา  โรจน์วรรณสินธ์ุ  ทกัทายและพดูคยุกบัเยาวชน  

วิทยากรสวนสตัว์ 

และพ่ีเลีย้ง 

19.30-21.00 กิจกรรมสนัทนาการ โดยวิทยากรจากสวนสตัว์นครราชสีมา 

21.00-21.30 เบรกอาหารวา่ง 

21.30 เข้านอน 

วันท่ี 2 (19  ตลุาคม  2565) 

05.30-06.00 ปลกุ.....ออกกําลงักาย....กายบริหาร  
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22 ธันวาคม 2538 
       วนัรับสารตราตัง้  

06.00-07.00 อาบนํา้ทําภารกิจของตวัเอง  

วิทยากรสวนสตัว์ 

และพ่ีเลีย้ง 

07.00-08.00 อาหารเช้า พร้อมกนัท่ีลานเอนกประสงค ์

08.15 ออกเดินทางโดยรถไฟท่ีหน้าคา่ยพกัแรม  

เพ่ือไปทํากิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี นครราชสีมา 

08.45 เยาวชนพร้อมกนัท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  นครราชสีมา 

กิจกรรมช่วงเช้า 

กลุ่ม A  (จาํนวน 150 คน  เจ้าหน้าที่แบ่งเยาวชนเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน) 

สถานท่ี : โซนจตัรัุสการเรียนรู้ และหอดดูาว 

 กลุ่ม A1 กลุ่ม A2 กลุ่ม A3  

วิทยากร มทส. 09.00-10.00 ดทู้องฟ้าจําลอง อโุมงค์ต้นไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการอาชีพ 

10.00-11.00 เยี่ยมชมนิทรรศการอาชีพ ดทู้องฟ้าจําลอง อโุมงค์ต้นไม้ 

11.00-12.00 อโุมงค์ต้นไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการอาชีพ ดทู้องฟ้าจําลอง 

กลุ่ม B  (จาํนวน 150 คน  เจ้าหน้าที่แบ่งเยาวชนเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 75 คน) 

สถานท่ี : โซนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

 กลุ่ม B1(50คน),B3(25คน) กลุ่ม B2(50คน),B3(25คน)  

วิทยากร มทส. 9.00-10.30 จรวดขวดนํา้ ห้องไทยศกึษานิทศัน์, อทุยานผีเสือ้ 

10.30-12.00 ห้องไทยศกึษานิทศัน์, อทุยานผีเสือ้ จรวดขวดนํา้ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง) สถานท่ี  โรงอาหาร มทส.  

กิจกรรมช่วงบ่าย 

กลุ่ม B  (จาํนวน 150 คน  เจ้าหน้าที่แบ่งเยาวชนเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 50 คน) 

สถานท่ี : โซนจตัรัุสการเรียนรู้ และหอดดูาว 

 กลุ่ม B1 กลุ่ม B2 กลุ่ม B3  

 

วิทยากร มทส. 
13.00-14.00 ดทู้องฟ้าจําลอง อโุมงค์ต้นไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการอาชีพ 

14.00-15.00 เยี่ยมชมนิทรรศการอาชีพ ดทู้องฟ้าจําลอง อโุมงค์ต้นไม้ 

15.00-16.00 อโุมงค์ต้นไม้ เยี่ยมชมนิทรรศการอาชีพ ดทู้องฟ้าจําลอง 

กิจกรรมกลุ่ม A  (จาํนวน 150 คน  เจ้าหน้าที่แบ่งเยาวชนเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 75 คน) 

สถานท่ี : โซนกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

 กลุ่ม A1(50คน),A3(25คน) กลุ่ม A2(50คน),A3(25คน)  

วิทยากร มทส. 13.00-14.30 จรวดขวดนํา้ ห้องไทยศกึษานิทศัน์, อทุยานผีเสือ้ 

14.30-16.00 ห้องไทยศกึษานิทศัน์, อทุยานผีเสือ้ จรวดขวดนํา้ 
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22 ธันวาคม 2538 
       วนัรับสารตราตัง้  

16.00-16.30 ออกเดินทางกลบัคา่ยพกัแรมโดยรถไฟ  

 

วิทยากรสวนสตัว์ 

และพ่ีเลีย้ง 

16.30-17.30 อาบนํา้ทํากิจกรรมของตวัเอง 

18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 

19.00-20.00 แลกเปล่ียนความคิดเห็นกบั  Guest speaker หวัข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ” 

20.00-20.30 เบรกมือ้ดกึ 

20.30-21.30 กิจกรรมนนัทนาการก่อนเข้านอน 

21.30 เข้านอน 

วันท่ี 3 (20  ตลุาคม  2565) 

05.30-06.30 ปลกุ.....ออกกําลงักาย....กายบริหาร  

 

 

 

 

 

วิทยากรสวนสตัว์ 

และพ่ีเลีย้ง 

06.30-07.30 อาบนํา้ทําภารกิจของตวัเอง 

07.30-08.30 รับประทานอาหารเช้า 

08.45 นดัหมายท่ีลานกิจกรรมเพ่ือออกเดินเท้าไปทํากิจกรรมบริเวณสวนสตัว์นครราชสีมา 

09.00-10.30 กิจกรรม - เรียนรู้พฤตกิรรมอสรพิษเพ่ือป้องกนัตวัและชมการแสดง 

11.00-12.00 กิจกรรม - ชมการแสดงของแมวนํา้แสนรู้ 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวันในสวนนํา้ The laguna 
13.00-16.00 Bike Rally/ กจิกรรมภายในสวนนํา้ 

16.00-16.30 เดินทางกลบัคา่ยพกัแรม 

16.30-18.00 อาบนํา้ทําภารกิจของตวัเอง 

18.00-19.00 รับประทานอาหารเย็น 

19.00-20.30 การแสดงของเยาวชนตามกลุ่มสีท่ีจดัแบ่ง (ชว่งท่ี 1) 

20.30-21.00 เบรกอาหารวา่ง 

21.00-22.00 การแสดงของเยาวชนตามกลุ่มสีท่ีจดัแบ่ง (ชว่งท่ี 2) 

วันท่ี 4 (21  ตลุาคม  2565)   พิธีปิดค่าย 

06.30-08.00 ตื่นเช้าอาบนํา้ พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

กรรมการจดังาน 

และ 

แขกผู้ใหญ่โรตารี 

08.00-09.30 รับประทานอาหารเช้า / เปิดวีดิโอและภาพกิจกรรม 

10.00-11.30 สรุปงาน, ประกาศรางวลัการแสดง, รับใบประกาศนียบตัร  

11.30-12.00 มอบของท่ีระลกึและกล่าวขอบคณุสวนสตัว์นครราชสีมา  

12.00 อาหารกลางวนั(ข้าวกล่อง) ผู้ปกครองมารับ เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ 

 
 


