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YOUTH IN CHARGE



เยาวชนตระหนักถึง “บทบาทนำ” ของตนเอง ในการกำหนดอนาคตที่อยากจะเห็น
ผ"าน Youth In Charge Symposiums (เวทีเสวนาและเวทีนำเสนอนโยบายจากเยาวชน)

เยาวชนตระหนักถึงศักยภาพอันไรCขีดจำกัดและความสนใจที่หลากหลายของตนเอง
และไดCมีโอกาสสรCางการเปล่ียนแปลงใหCเกิดขึ้นในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
ผ"าน Youth In Charge Academy (สถานีการเรียนรูPนอกโรงเรียน)

เยาวชนมีพื้นที่เพื่อนำเสนอมุมมอง ความฝOน วิสัยทัศนP หรือความเปQนตัวตนของตนเอง
ผ"าน Youth In Charge Voices (ช"องทางนำเสนอเร่ืองราวของเยาวชนในรูปแบบต"างๆ)

Youth In Charge In Action

SYMPOSIUM

ACADEMY

VOICES

YOUTH IN CHARGE In Action
1.

2.

3.
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Youth In Charge In ActionYOUTH IN CHARGE In Action

SYMPOSIUM

ACADEMY

VOICES

บทบาทและส(วนร(วมของเขา
ในสังคมและประเทศ

บทบาทและส(วนร(วมของเขา
ในโรงเรียนและชุมชน

ความคิดอ(าน ประสบการณ@ 
และความเชื่อของเยาวชน
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YOUTH IN CHARGE SYMPOSIUM

เวทีเสวนาและเวทีนำเสนอนโยบายจากเยาวชน

เปCดโอกาสใหEเยาวชน

• ร(วมออกแบบอนาคตของประเทศในมิติต(างๆ
• ไดEคิดและทำงานร(วมกันในฐานะคนเจเนอเรชั่น

เดียวกัน ขEามสถาบันการศึกษา และขEามพื้นท่ี
• ไดEแสดงศักยภาพและความสนใจท่ีหลากหลายนอก

รั้วโรงเรียน
• เปRน “พันธมิตรของชาติ” ท่ีไดEทำงานร(วมกับผูEใหญ(

และภาคส(วนต(างๆ เพื่อกำหนดอนาคตท่ีเขาตEองการ
และขับเคล่ือนวาระสำคัญต(างๆ ของโรงเรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศ
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นักวิเคราะห,นโยบายและข3าราชการรุ6นใหม6ไฟแรง
จาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห@งชาติ (สภาพัฒน,)

และ โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ@นใหม@ (นปร.) 5



พันธมิตร

พันธมิตรจากภาคเอกชน

เครือข3ายสถาบันการศึกษา (เยาวชนท่ีเขAาร3วม)

พันธมิตร/พ่ีเล้ียงท่ีจะร3วมสานต3อขAอเสนอนโยบายจากเยาวชน

พันธมิตรท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต3ละดAาน

พันธมิตรสำหรับ Youth In Charge Voices

องค_การสหประชาชาติ
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ผลสัมฤทธิ์และความคาดหวังจาก Youth In Charge Symposium

1. ข0อเสนอนโยบายจากเยาวชน ในประเด็นสำคัญตHางๆ
(Youth-proposed public policies)

2. Input ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติ 
ฉบับท่ี 13

3. กิจกรรมหรือความคิดริเร่ิมของเยาวชน ท่ีจะมีการนำไป
ทดลองปฏิบัติในโรงเรียน หรือในพ้ืนท่ีตHางๆ 
ในชุมชน (Youth-proposed initiatives)

4. เยาวชนตระหนักถึง “บทบาทนำ” ของตนเอง ในการ
กำหนดอนาคตท่ีอยากจะเห็น
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บทบาทของเยาวชน ผYาน YOUTH IN CHARGE SYMPOSIUM

เยาวชน

วาระของชาติ ขับเคลื่อนโดยเยาวชน
BCG
• การพัฒนาชุมชนยั่งยืน
• การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
• ศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร>างสรรค@ระดับ

ชุมชน
• พัฒนาการทDองเที่ยวชุมชน
• พัฒนาพลังงานชุมชน
• บริหารจัดการน้ำชุมชน
• บริหารจัดการขยะชุมชน
• พัฒนาการเกษตรสมัยใหมD
ฯลฯ

สิ่งแวดลPอม
• PM 2.5
• พลาสติก/ไมโครพลาสติก
• Climate Change
• ป_าไม> และแหลDงน้ำ 
ฯลฯ

วาระของเยาวชน ขับเคลื่อนโดยเยาวชน
เพศและสุขภาวะ
• ความเทDาเทียมทางเพศ
• เพศศึกษา
• การตั้งท>องในวัยเรียน
• ความหลากหลายทางเพศ
• สุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเครียด
ฯลฯ

การศึกษา
• การเรียนรู>นอกห>องเรียน นอกโรงเรียน นอกระบบ
• การเรียนรู>เชิงปฏิบัติการ
• การเรียนรู>เชิงวิชาชีพ
• การปลดล็อคกฎระเบียบ
• การเรียนการสอน และการประเมินผล
• บทบาทของเยาวชนทั้งในและนอกโรงเรียน
• การกลั่นแกล>งและใช>ความรุนแรงกันในโรงเรียน
• ความปลอดภัยทั้งในและนอกโรงเรียน
ฯลฯ

ขPอเสนอนโยบายสาธารณะเพื่อเยาวชน 
ร"วมกับเยาวชน 

โดยเยาวชน
(FOR YOUTH, WITH YOUTH, BY YOUTH)

มีนักวิเคราะหvนโยบายและขPาราชการรุ"นใหม"
ร"วมเปwน “พี่เลี้ยง”

มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห"งชาติ 
เปwน “เป}าหมายร"วม”
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FOR YOUTH, WITH YOUTH, BY YOUTH
• นโยบายด>านการศึกษา แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
• นโยบายด>านเด็กและเยาวชน
• นโยบายด>านความเทDาเทียมทางเพศ
• นโยบายด>านสิทธิมนุษยชน
• นโยบายด>านสุขภาวะในครอบครัว โรงเรียน และ

ชุมชน
ฯลฯ

สภาพัฒน8 + พ่ีเลี้ยง นปร. จาก
• กระทรวงศึกษาธิการ
• กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย@
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงยุติธรรม
• กระทรวงมหาดไทย
ฯลฯ

วาระสำคัญของเยาวชน ขับเคลื่อนโดยเยาวชน

เพศและ
สุขภาวะ

การศึกษา

อบายมุข

ความหลากหลายทางเพศ

เพศศึกษา

การตั้งทPองในวัยเรียน

การกลั่นแกลPงและการใชPความรุนแรงในโรงเรียน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต และความเครียด

ความปลอดภัยท้ังในและนอกโรงเรียน

การปลดล็อค
กฎระเบียบ

การเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล

การเรียนรูPเชิงปฏิบัติการ วิชาชีพ และธุรกิจ

บทบาทของเยาวชน
ท้ังในและนอกโรงเรียน

9



FOR YOUTH, WITH YOUTH, BY YOUTH
• นโยบายด'านการพัฒนาชุมชนยั่งยืน
• นโยบายพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
• นโยบายด'านศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจสร'างสรรคC
• นโยบายพัฒนาการทEองเที่ยวชุมชน
• นโยบายพลังงานชุมชน
• นโยบายการบริหารจัดการน้ำชุมชน
• นโยบายการเกษตรสมัยใหมE
• ฯลฯ

สภาพัฒน_ + พ่ีเล้ียง นปร. จาก
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม
• กระทรวงคมนาคม
• กระทรวงพลังงาน
• กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรC วิจัย และนวัตกรรม
• กระทรวงเกษตรและสหกรณC
• กระทรวงพาณิชยC
• กระทรวงสาธารณสุข
• กระทรวงวัฒนธรรม
• กระทรวงการทEองเที่ยวและกีฬา
• กระทรวงอุตสาหกรรม
• กระทรวงมหาดไทย

วาระสำคัญของชาติ ขับเคลื่อนโดยเยาวชน

BCG สิ่งแวดล0อม

ทFองเท่ียวชุมชน

ปLาไมN/แหลFงน้ำ

PM 2.5

พลาสติก/ไมโครพลาสติก

วิสาหกิจชุมชน

การพัฒนาชุมชนยั่งยืน

Climate 
Change

ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ
สรNางสรรค8

ด"านการท(องเท่ียว เศรษฐกิจ
สร"างสรรค8 ศิลปะ วัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชนอย(างยั่งยืน

ด"านความมั่นคงทางอาหาร
และพัฒนาชุมชนอย(างยั่งยืน

ด"านความมั่นคงทางพลังงาน
และพัฒนาเมืองอย(างยั่งยืน

ด"านทรัพยากรธรรมชาติ

พลังงานชุมชนบริหารจัดการน้ำและขยะ

การเกษตรสมัยใหมF
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Youth In Charge In Actionคณะทำงานเยาวชน ภายใต1ประเด็นสำคัญต9างๆ 

YIC 
Symposium

การศึกษา

BCG

เพศ

สุขภาวะ

สิ่งแวดล8อม
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Youth In Charge In Actionตัวแทนสถาบันการศึกษา เพื่อมาเข1าร9วมคณะทำงานเยาวชน

üชาย หญิง นักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางเพศ
ü2 คนจากแต;ละสถาบันการศึกษา สำหรับเขDาร;วมในแต;ละวง (รวม 8 คน ต;อ 1 

สถาบันการศึกษา)
üไม;จำเปMนตDองเปMนนักเรียนท่ีเรียนดีหรือเปMนสภานักเรียน
üไม;จำเปMนตDองเปMนผูDเช่ียวชาญในแต;ละหัวขDอ
üกลDาคิด กลDาพูด กลDาแสดงออก
üมีความเปMนผูDนำ
üสามารถทำงานร;วมกับผูDอื่นนอกโรงเรียนไดD
üสามารถทำงานร;วมกับนักเรียนในโรงเรียนไดD
üสามารถช;วยกระจายและรวบรวมแบบสำรวจ (Survey) ใหDเยาวชนใน

สถาบันการศึกษาคนอื่นๆไดDมีส;วนร;วมใน Youth In Charge
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Timeline
กุมภาพันธv มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ปลายป�

• Youth In Charge In 
Action ครูใหญ7ไปต7อไม7
รอแล?วนะ

• สรุป Timeline และ
ผู1เข1าร5วมใน Symposium

• First Date แบบออนไลนC 
(20 มีนาคม)

• ตัวแทนเยาวชนทำ
Survey ภายในโรงเรียน
(1-20 มีนาคม)

• สัปดาหVแห7ง 
Symposium (19-23
เมษายน)

• Youth In Charge ลง
นามความร7วมมือ (MOU) 
กับภาคีพันธมิตร

• เยาวชนพบผู?นำ

• วันสิ่งแวดล1อมโลกเปWดตัว 
Campaign “Youth In 
Charge, BCG In 
Action” Kickoff (นำโดย
เยาวชนท่ีเข1าร5วม 
Symposium เรื่อง BCG 
และสิ่งแวดล1อม)

• Youth In Charge 
Summit

• EDUCA (นำโดยเยาวชนท่ี
เข1าร5วม Symposium 
เรื่อง การศึกษา เพศและ
สุขภาวะ)

เยาวชนในแต5ละกลุ5มพบ Host
และพี่เลี้ยง เพื่อทำความรู1จักกัน
เบ้ืองต1น ระดมสมองเก่ียวกับ
ประเด็นท1าทายและปkญหาท่ี
เกี่ยวข1องกับหัวข1อน้ันๆ และ
กำหนดโจทยCร5วมกัน

หลังจากน้ันอาจมีการหารือกัน
ผ5าน Zoom 2-3 ครั้ง ก5อน
กลับมารวมตัวกันอีกครั้งใน
Symposium เดือนเมษายน

เยาวชนมารวมตัวกันเพื่อเข1าร5วม
Symposium ในแต5ละวง พร1อม
นำข1อเสนอท่ีได1เตรียมไว1มา
นำเสนอกับวงของตนเอง แต5ละ
กลุ5มจะทำ Workshop ร5วมกัน
โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุ5มคอยให1
ความช5วยเหลือ ในวันสุดท1าย
ของสัปดาหC จะมีโอกาสนำเสนอ
ให1เพื่อนๆพี่ๆน1องๆเยาวชนในวง
อื่น และผู1ใหญ5จากภาคส5วน
ต5างๆ ได1รับฟkง

เยาวชนพบผู?นำ: เยาวชนกล5าว
สุนทรพจนC แสดงจุดยืนเรื่องพลัง
ของเยาวชนและแนวคิดท่ีมีต5อ
ประเด็นสำคัญท้ัง 4 ด1านท่ีได1
ทำงานร5วมกัน (Youth Voices)

พร1อมนำเสนอข1อเสนอของ
เยาวชนจากเดือนเมษายน

เยาวชนกล5าวสุนทรพจนC แสดง
จุดยืนเรื่องพลังของเยาวชนและ
แนวคิดท่ีมีต5อประเด็นสำคัญ
ด1านเศรษฐกิจ ปากท1อง รายได1
และสิ่งแวดล1อมท่ีได1ทำงาน
ร5วมกัน (Youth Voices)

พร1อมนำเสนอข1อเสนอของ
เยาวชนจากเดือนเมษายน

Youth In Charge Summit:
ประมวลผลจากกิจกรรมหลัก
ตลอดท้ังปz เพื่อนำเสนอต5อผู1นำ
จากภาคส5วนต5างๆ

EDUCA: เยาวชนกล5าวสุนทร
พจนC แสดงจุดยืนเรื่องพลังของ
เยาวชนและแนวคิดท่ีมีต5อ
ประเด็นสำคัญด1านการศึกษา
เพศและสุขภาวะท่ีได1ทำงาน
ร5วมกัน พร1อมนำเสนอข1อเสนอ
ของเยาวชนจากเดือนเมษายน
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สัปดาหdแหYง Symposium (Week of Symposiums)

จันทรvท่ี 19 เม.ย. อังคารท่ี 20 เม.ย. พุธท่ี 21 เม.ย. พฤหัสบดีท่ี 22 เม.ย. ศุกรvท่ี 23 เม.ย.

สิ่งแวดลPอม

(รSวมกับสถาบันส่ิงแวดลCอม
ไทย/TBCSD)

เพศและสุขภาวะ

(รSวมกับ PDA)

BCG

(รSวมกับกระทรวง อว.)

การศึกษา

(รSวมกับเครือขSาย
ผูCอำนวยการผูCนำ/EDUCA)

ตัวแทนกลุSมและพี่เล้ียงรSวม
นำเสนอในหCองสSง (Social 
Distancing)

หมายเหตุ:

คาดหวังวDาจะสามารถจัดงาน สัปดาห8แหFง Symposium (Week of Symposiums) แบบปกติ
อยDางไรก็ตามจะปรับรูปแบบตามความเหมาะสม ตามสถานการณ@ COVID-19 และแจ>งสถานที่จัดงานตามมาอีกครั้ง

ตัวแทนเยาวชนจากสถาบันการศึกษาที่ไมDสามารถเดินทางเข>ารDวมงาน สามารถสDงข>อเสนอนโยบายสาธารณะผDานชDองทางออนไลน@
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Youth In Charge Symposium #1 28/11/20 @ สำนักงานใหญYบางจาก

มีเยาวชนเขCารSวมกวSา 170 คน จาก 18+ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมไปถึงเครือขSาย homeschool 
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ความคิดเห็นของเยาวชนท่ีเข1าร9วม Symposium

17



10
18



youthincharge.th@gmail.com

@youthincharge.th

@youthinchargethailand
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