
 

ใบสมคัรอาสาสมคัรผู้ช่วยศิลปิน 

โครงการ I Cover You! โครงการความร่วมมือเพ่ือสร้างสรรค์ศิลปะชุมชน 

ในเทศกาลชุมชน บางมด เฟส ครัง้ท่ี 3  

โดย หอศิลปกรุงเทพฯ (BACC) และ แบมบู เคอร์เทน สตูดิโอ (BCS) 

ช่ือ.............................................................................................................ช่ือเลน่.................................................... 

ท่ีอยู่........................................................................................................................................................................ 

อาชีพ หรือ องค์กรท่ีสงักดั........................................................................................................................................ 

เบอร์โทรศพัท์ ....................................................................อีเมล............................................................................. 

ช่องทางอ่ืนๆท่ีสะดวกในการติดตอ่ (Line/ FB)............................................................................................................ 

บคุคลท่ีตดิตอ่ในกรณีฉกุเฉิน....ช่ือ..................................................เบอร์โทรศพัท์....................................................... 

มีความประสงค์จะเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัร (ดรูายละเอียดกิจกรรมตามเอกสารแนบ) 

� อาสาสมคัร Workshop (ผู้สมคัรจะต้องร่วมกิจกรรม workshopได้ไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้)   

สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมวนัท่ี  � องัคารท่ี  20 พ.ย. 61 เวลา 13.30-17.30 

    � พฤหสับดีท่ี  22 พ.ย. 61   เวลา 13.00-15.30 

    � พฤหสับดีท่ี  29 พ.ย. 61 เวลา 13.00-15.30 

    � เสาร์ท่ี  8 ธ.ค. 61 เวลา 14.00-20.00 

    � อาทิตย์ท่ี  9 ธ.ค. 61 เวลา 14.00-17.30 

� อาสาสมคัรติดตัง้ผลงาน    

สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมวนัท่ี  � องัคารท่ี  2 ธ.ค. 61 เวลา 09.00-18.00 

    � พฤหสับดีท่ี  3 ธ.ค. 61 เวลา 09.00-18.00 

 

      ลงช่ือ................................................... 

      (     ) 

 

กรุณาสง่ใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้วมายงัอีเมล  varissara.b@bacc.or.th 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ ตดิตอ่ วริศรา บอ่เกิด สํานกังานมลูนิธิหอศลิปกรุงเทพฯ 081-969-1814 

mailto:varissara.b@bacc.or.th


รายละเอียด กิจกรรมสาํหรบัอาสาสมคัรโครงการ 
I Cover You! โครงการความรวมมือเพื่อสรางสรรคศลิปะชมุชน 
โดย BACC-BCS 
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ตารางกจิกรรมสาํหรับอาสาสมคัร  
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วันที ่ เวลา  สถานที ่ กิจกรรม  หมายเหต ุ

อาสาสมัคร Workshop 

อังคาร 20 พ.ย. 61 13.30 – 17.30  มจธ. (to be 
confirmed)  

ศิลปนจัดอบรมอาสาสมัคร เพื่อ
ชวยทํากิจกรรมเวิรคช็อป  

รอคอนเฟรมสถานท่ี  

พฤหัส 22 พ.ย. 61 13.00 – 15.30  โรงเรียนบางมดตันเปาว ทํากิจกรรมเวิรคช็อปกับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบางมด 

นัดพบท่ีโรงเรียน 

พฤหัส 29 พ.ย. 61 13.00 – 15.30  โรงเรียนบางมดตันเปาว ทํากิจกรรมเวิรคช็อปกับเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบางมด 

นัดพบท่ีโรงเรียน 

ส.-อา. 8-9 ธ.ค. 61 14.00 – 20.00 Bangmod Fest ทํากิจกรรมเวิรคช็อปกับผูเขารวม
งานบางมดเฟส 

รอคอนเฟรมฐาน 

อาสาสมัคร ติดตั้งงาน  

อาทิตย 2 ธ.ค. 61 9.00 – 18.00 ริมคลองบางมด ชวยศิลปนติดตั้งงาน นัดพบท่ีโรงเรียนบางมด 

จันทร 3 ธ.ค. 61  9.00 – 18.00 ริมคลองบางมด ชวยศิลปนติดตั้งงาน นัดพบท่ีโรงเรียนบางมด 
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อาสาสมคัร WORKSHOP 



อังคาร 20 พ.ย. 61: Volunteer Training 

กาํหนดการ: 

13.30 – 14.00  แนะนําตวั 

14.00 – 14.30 เตรยีมวสัดุและสาธติการถกั 

14.30 – 15.00 สอนถกัวสัดุธรรมชาต ิ

15.00 – 15.30  แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และ พกัเบรค 

15.30 – 17.00 ถกัโครเชตด์ว้ยน้ิวมอื 

15.15 – 15.30  แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็/ ถ่ายภาพทีร่ะลกึ/ ทาํความสะอาดพืน้ที ่

ผูเ้ข้าร่วม: อาสาสมคัร จาํนวน 10 – 15  คน   
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*กําหนดการและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



พฤหสับดีที ่22 พ.ย.61:  Workshop I 

กาํหนดการ: 

13:00  ผูฝึ้กอบรม และ อาสาสมคัรพบกนัทีโ่รงเรยีนบางมด 

13.30 – 13.45 แนะนําตวัและแนะนําแนวคดิของงาน 

13.45 – 14.00 เตรยีมวสัดุและสาธติการเตรยีมวสัดุ 

14.00 – 14.15  ทาํกจิกรรมกลุ่ม (ถกัพลาสตกิกบัวสัดุธรรมชาต)ิ 

14.15 – 15.15 แบ่งกลุ่มทาํงานจากถุงพลาสตกิ 

  กลุ่ม A: เตรยีมวสัดุจากถุงพลาสตกิ 

  กลุ่ม B: ถกัโครเชตด์ว้ยน้ิวมอื 

15.15 – 15.30  แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็/ ถ่ายภาพทีร่ะลกึ/ ทาํความสะอาดพืน้ที ่

ผูเ้ข้าร่วม: นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และ 6 จาํนวน 150 คน  

รปูแบบการทาํกิจกรรม: 

แบ่งกลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน และแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B (ตามความสามารถในการถกัโครเชต)์  

หลงัศลิปินใหท้าํกจิกรรมกลุ่ม ผูช้่วยศลิปิน และอาสาสมคัรประจาํแต่ละกลุ่มเพือ่แนะนําขัน้ตอนการถกั 
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กลุ่ม A กลุ่ม B 

*กําหนดการและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



พฤหสับดีที ่ 29 พ.ย.61: Workshop II 

กาํหนดการ: 

13:00  ผูฝึ้กอบรม และ อาสาสมคัรพบกนัทีโ่รงเรยีนบางมด 

13.30 – 13.15 รวบรวมผลงานทีเ่สรจ็แลว้  

13.45 – 14.00 แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ปญัหาในการทาํงานกบันกัเรยีน เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

14.00 – 15.15  ทาํกจิกรรมกลุ่ม 

  กลุ่ม A: ถกัถุงพลาสตกิกบัวสัดุธรรมชาต ิ

  กลุ่ม B: ถกัถุงพลาสตกิดว้ยโครเชตน์ิ้ว 

15.15 – 15.30  แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็/ ถ่ายภาพทีร่ะลกึ/ ทาํความสะอาดพืน้ที ่

ผูเ้ข้าร่วม:  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และ 6 จาํนวน 150 คน  

รปูแบบการทาํกิจกรรม: 

แบ่งกลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน และแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B (ตามความสามารถในการถกัโครเชต)์  

หลงัศลิปินใหท้าํกจิกรรมกลุ่ม ผูช้่วยศลิปิน และอาสาสมคัรประจาํแต่ละกลุ่มเพือ่แนะนําขัน้ตอนการถกั 
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*กําหนดการและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 



เสาร – อาทิตย  8 -9 พ.ย.61: Workshop -Festival 

กาํหนดการ: 

14:00  เตรยีมฐานเวริค์ชอ็ป 

15.00 – 20.00  จดักจิกรรมเวริค์ชอ็ป เพือ่ผูร้่วมงานบางมด เฟส 3   

13.45 – 14.00 แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ปญัหาในการทาํงานกบันกัเรยีน เสนอแนะแนวทางแกไ้ข 

14.00 – 15.15  ทาํกจิกรรมกลุ่ม 

  กลุ่ม A: ถกัถุงพลาสตกิกบัวสัดุธรรมชาต ิ

  กลุ่ม B: ถกัถุงพลาสตกิดว้ยโครเชตน์ิ้ว 

15.15 – 15.30  แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็/ ถ่ายภาพทีร่ะลกึ/ ทาํความสะอาดพืน้ที ่

ผูเ้ข้าร่วม:  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 และ 6 จาํนวน 150 คน  

รปูแบบการทาํกิจกรรม: 

แบ่งกลุ่มนกัเรยีนออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน และแบ่งเป็นกลุ่ม A และ B (ตามความสามารถในการถกัโครเชต)์  

หลงัศลิปินใหท้าํกจิกรรมกลุ่ม ผูช้่วยศลิปิน และอาสาสมคัรประจาํแต่ละกลุ่มเพือ่แนะนําขัน้ตอนการถกั 
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*กําหนดการและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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อาสาสมคัรชวงติดตั้ง 



อาทิตย –จันทร  2-3 ธ.ค. 61: ติดตั้งงาน 

กาํหนดการ: 

09:00   ศลิปิน และอาสาสมคัรพบกนัทีโ่รงเรยีนบางมด 

09:00 – 09.30 รวบรวมผลงานทีเ่สรจ็แลว้  

09:30 – 12:00  ตดิตัง้งานทีร่ ัว้รมิคลองบางมด  

12:00 – 13:30  พกัทานอาหารกลางวนั 

13:30 – 13:45 แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็    

13:45 – 15:00  ตดิตัง้งานทีร่ ัว้รมิคลองบางมด 

15:00 – 15:30 พกัทานอาหารว่าง 

15:30 – 17:30 ตดิตัง้งานทีร่ ัว้รมิคลองบางมด 

17:30 – 18:00 แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็/ เกบ็อุปกรณ์ / ทาํความสะอาดสถานที ่  

 

ผูเ้ข้าร่วม:  ศลิปิน ผูช้่วยศลิปิน และอาสาสมคัรจาํนวน 5 คน  
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*กําหนดการและกจิกรรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
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Contact 
 
สอบถามขอมลูเพิม่เตมิ 
มูลนิธิหอศลิปวฒันธรรมแหงกรงุเทพมหานคร    
โทร 02-214-6630 ตอ 511 
 

คุณวริศรา บอเกิด (จา) 
มือถือ 081-969-1814   
varissara.b@bacc.or.th 
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