
 

 

 

กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน    

๑. หลักการและเหตุผล 

พลังงานนับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตมากขึ้นทุกวัน  ซึ่งจะพบว่าทุกกิจกรรม         
การด าเนินชีวิตของเรา ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น  อาทิการใช้ไฟฟ้าในการตอบสนอง          
ความสะดวกสบายภายในบ้าน การใช้น้ ามันและก๊าซธรรมชาติในการขนส่ง ตลอดจนพลังงานยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญ  
อย่างยิ่งในการเติบโตของเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ แต่ทรัพยากรพลังงานกลับมีอยู่อย่างจ ากัดและก าลังลดน้อยลงทุกวัน 
ดังนั้นทุกภาคส่วนของสังคมจึงควรมีส่วนร่วมกันในการประหยัดพลังงาน และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคลที่ส าคัญในสังคม  

ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของเยาวชนให้มีความตระหนักรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็น เช่น ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และจะดีกว่าหากเยาวชนของชาติได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีพลังงาน และการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งสามารถ 
น าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้เกิด 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่ง                       
ของโครงการเผยแพร่ความรู้  ปลุกจิตส านึกผนึกก าลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้รับการสนับสนุน 
จากกองทุนเ พ่ือส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ส านักงานบริหารกองทุนเ พ่ือส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
กระทรวงพลังงาน โดยมีความสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ แผน ๙ มาตรการพัฒนาบุคลากร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้ เยาวชนได้ตระหนักรู้ ในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า  
พร้อมทั้งเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ และผลกระทบที่เกิดจากการใช้พลังงาน 

จนน าไปสู่วิธีการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๒.๒ เพ่ือให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความตระหนักและร่วมกันหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน  
      ๒.๓ เพ่ือให้เยาวชนในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบ
ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน 
      ๒.๔ เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ัวประเทศ 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลา (รวมระยะเวลา ๕๕๐วัน) 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา 

๑ เปิดรับสมัครโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่      
รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน 

หมายเหตุ : โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา     
เข้าฝึกอบรมได้ จ านวน ๔๐ คน ครูผู้ดูแล ๒ คน 

ตั้งแต่วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒   
ถึง วันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒ คณะกรรมการประชุมคัดเลือกหน่วยงานที่ สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน 

ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม๒๕๖๒ 
ถึงวันศุกร ์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๓ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและก าหนดช่วงเวลาในการเข้าร่วม
กิจกรรมฝึกอบรมแก่หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก 

หลังการประกาศผลเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ
ทางโทรศัพท ์  

๔ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน
ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน จ านวน ๒๐ รุ่น รุ่นละ ๘๐ คน            
ตามช่วงวันที่ก าหนดจากการประชุม (ข้อ ๓) 

ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒   
ถึงวันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 

  

๕. สถานที ่
 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

๖. คุณสมบัติของผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๑ ก าลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 ๖.๒ หน่วยงานมีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน  
 ๖.๓ มีแผนงาน หรือกิจกรรมที่จะด าเนินการหลังการร่วมกิจกรรมค่ายฯ 
 ๖.๔ มีอาจารย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดูแลรับผิดชอบกิจกรรมตามข้อ ๖.๓ 
 ๖.๕ ไดร้ับความเห็นชอบจากผู้บริหารของหน่วยงานให้เข้าร่วมกิจกรรม 

 

 



๗. การสมัคร 

  หน่วยงานที่มีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sirindhornpark.or.th
โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารตามข้อ ๖.๒ และ ๖.๓ (ถ้ามี) ได้ที่กลุ่มฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ ๑๒๘๑ ค่ายพระรามหก ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒ (วงเล็บมุมซองว่า
“สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รักษ์โลก ลดการใช้พลังงาน”)  

๘. เกณฑ์การคัดเลือก 
  ๘.๑ ผลงานกิจกรรมที่ผ่านมาของหน่วยงานตามข้อ ๖.๒ 

๘.๒ แผนงาน/ โครงการที่จะด าเนินการ หลังการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

๙. การประกาศผล 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จะประกาศผลหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเยาวชน

รุ่นใหม่ฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sirindhornpark.or.th และเจ้าหน้าที่ 
จะประสานงานติดต่อกลับไปยังหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารตอบรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม 

๑๐. ติดต่อเพื่อขอรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

 ชื่อผู้ติดต่อ  นางสาวสุภาพร ประสาททอง 
       เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ puy_110634@hotmail.com 
 โทรศัพท์     ๐๘ ๗๓๔๗ ๔๖๐๓ 
          โทรสาร      ๐ ๓๒๕๐ ๘๓๙๖ 

ที่อยู่          อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
               เลขที่ ๑๒๘๑ ต าบลชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 
วันท าการ     จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
เวลาท าการ   ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.  
เว็บไซต์        www.sirindhornpark.or.th 
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