
   

 

 

 

 

ก าหนดการโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม 
 “ความสุขกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” 

วันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันจันทรท์ี่ 1 เมษายน 2562 
08.30 – 10.30 น เยาวชนลงทะเบียน และรับอาหารว่าง  ลานวงกลม 

อาคาร 4 ชั้น G 

10.30 – 11.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม  
โดย วิทยากรจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

11.30 – 12.00 น. พาเยาวชนเก็บสัมภาระที่หอพักนักศึกษา   

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

13.00 – 14.00 น. พิธีเปิดค่ายฯ 
 ชมวีดิทัศน์แนะน าคณะสิ่งแวดลอ้มฯ และ

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ  

โดย อาจารย์ ดร. วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ประธาน
โครงการฯ 

 กล่าวต้อนรับเยาวชน และ กล่าวเปิดโครงการฯ โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร. กัมปนาท ภักดีกุล  
คณบดี  คณะสิ่ ง แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 พิธีมอบหมวก 
 ถ่ายภาพหมู่ 

ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 
ชั้น 2 

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวา่ง  

14.15 – 16.00 น. “ยุวชนสิง่แวดล้อมกับการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม” 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 
ชั้น 2 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
16.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม (แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 35 คน คละสี) 

กลุ่มที่ 1 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา และ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (เดินทางโดย
รถราง จ านวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร 4) 
กลุ่ มที่  2 เข้ าสั กการะ รูปปั้ น  รศ .ดร .นาท ตัณฑวิ รุฬ ห์ ,  
พระพุทธรูปประจ าคณะสิ่งแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และองค์
พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา 

 

16.30 – 17.00 น. สลับกลุ่มท ากิจกรรม 
กลุ่มที่ 2 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา และ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ (เดินทางโดย
รถราง จ านวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร 4) 
กลุ่ มที่  1 เข้ าสั กการะ รูปปั้ น  รศ .ดร .นาท ตัณฑวิ รุฬ ห์ ,  
พระพุทธรูปประจ าคณะสิ่งแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และ องค์
พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา 

 

17.00 – 17.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย  

17.30 – 18.00 น. Pre-Test ทดสอบก่อนเรียน ห้อง 4126 อาคาร 4 ชั้น 1 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

20.30 น. เข้าที่พัก   

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 
07.00 – 08.00 น รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

08.00 น. เดินทางไปมหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี  

10.00 – 10.30 น. แวะชมสะพานข้ามแม่น้ าแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี อาหารว่างแจกตอนลงรถ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

13.00 – 15.00 น. บรรยาย หัวข้อที่เก่ียวข้องกับ SDGs 15  
เร่ือง “ส ารวจป่าโลกล้านปี”  
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย  
      และผู้ชว่ยอาจารย์ อนพัช มีมั่งคั่ง 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง  

15.00 – 16.00 น. บรรยาย หัวข้อที่เก่ียวข้องกับ SDGs 15  
เร่ือง “ส ารวจป่าโลกล้านปี”  
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย  
      และผู้ชว่ยอาจารย์ อนพัช มีมั่งคั่ง 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

16.00 – 18.00 น. ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีวทิยา และ พิพิธภัณฑ์พชื 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย  
      และอาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล 

พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา และ 
พิพิธภัณฑ์พืช 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

19.00 – 20.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดย อ.ดร. สุกัญญา เสรีนนทช์ัย 
 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

20.30 น. เข้าที่พัก  

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเชา้  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 

วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

09.00 – 10.30 น SDG 11 Sustainable Cities and Communities 
เร่ือง “เมืองน่าอยู่และยั่งยนื”  
โดย อาจารย์ ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ  
      และ ดร. ชิษณุพงศ์ ประทมุ 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  
10.45 – 12.00 น. บรรยาย หัวข้อที่เก่ียวข้องกับ SDGs 12  

เร่ือง “พลังงานสะอาด” (พลงังานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  
พลังงานเชื้อเพลิงเอทนอล/ไฮโดรเจน)  
โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กนัต์ ปานประยูร อาจารย์ ดร.  
นวพร กาญจนศิรานนท์ และอาจารย์ ดร. เพียงใจ พีระเกียรติ
ขจร (แบ่งเป็น 3 ฐาน) 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

13.00 น. เดินทางไปเข่ือนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุร ี เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
14.00 15.00 น. ฟังบรรยายจากการไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย  

เข่ือนศรีนครินทร์ 
เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี

15.00 – 17.00 น. เรียนรู้เรื่อง พลังงานน้ า และ พลังงานไฟฟ้า เข่ือนศรีนครินทร์ กาญจนบุร ี
17.00 น. เดินทางกลบัมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

19.00 – 20.30 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดย อ.ดร. สุกัญญา เสรีนนทช์ัย 
 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

20.30 น. เข้าที่พัก  

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเชา้  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 

วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

09.00 – 10.30 น SDGs 13 เร่ือง "ลดโลกร้อน นอนสบาย" แบ่งเปน็ 2 ฐาน 
ฐานที่ 1 เยี่ยมชมแปลงเกษตร โดย อาจารย์ ดร. นพพล  
           อรุณรัตน์ และอาจารย ์ดร. สุกัญญา เสรีนนทช์ัย 
ฐานที่ 2 เยี่ยมชมโซลา่เซลล์ โดย อาจารย ์ดร. อรันย์ ศรีรัตนา   
           ทาบูกานอน  

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

10.45 – 12.00 น. SDGs 13 เร่ือง "ลดโลกร้อน นอนสบาย"  
โดย อาจารย์ ดร. นพพล อรุณรัตน์ อาจารย์ ดร. อรันย์ ศรีรัตนา   
      ทาบูกานอน และอาจารย์ ดร. สุกัญญา เสรีนนทช์ัย 

ณ ห้องประชุม ศูนย์พฒันาและ
ฝึกอบรม วิมานดนิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

13.00 – 13.30 น. ออกเดินทางจาก ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไป  
น้ าตกไทรโยคน้อย  
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
13.30 – 14.30 น. เที่ยวชมน้ าตกไทรโยคน้อย  น้ าตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค  

จ.กาญจนบุร ี
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

14.45 – 17.00 น. ออกเดินทางกลับคณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล  

17.00 – 18.00 น. สรุปความรู้ทีไ่ด้รับในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

19.00 – 22.00 น.   กิจกรรม “สร้างสายใย....ร่วมใจชาวค่ายฯ” บริเวณชั้น G อาคาร 4 

22.00 น. เข้าที่พัก  

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
09.00 – 10.30 น. น าเสนอความรู้สรุปรวบยอดแต่ละกลุ่ม ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 

ชั้น 2 
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

10.45 – 12.00 น. น าเสนอความรู้สรุปรวบยอดแต่ละกลุ่ม ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 
ชั้น 2 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

13.00 – 13.30 น. ท าแบบประเมินผลการจัดคา่ยฯ  

13.30 – 14.30 น. พิธีปิดค่ายฯ 
 อาจารย์ ดร. วีรฉัตร์ ฉัตรปัญญาเจริญ ประธานโครงการฯ 

กล่าวรายงานผลส าเร็จโครงการ 
 ตัวแทนนักเรียนกลา่วขอบคุณ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง และ อาจารย์ ดร. วีรฉัตร์ ฉัตร
ปัญญาเจริญ ประธานโครงการฯ ร่วมมอบเกียรติบัตร  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง กล่าวปิดค่ายฯ 

 ถ่ายรูปหมู่ 

ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 
ชั้น 2 

14.30 น. เยาวชนเดินทางกลับ  

 


