
   

 

 

 

 

ก าหนดการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” 

วันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2561 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 
08.30 – 10.30 น เยาวชนลงทะเบียน พร้อมตรวจสุขภาพ และรับอาหารว่าง  ลานวงกลม 

อาคาร 4 ชั้น G 
10.30 – 11.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

โดย ทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหิล  
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 าคณะสิ่งแวดล้อมฯ และบริษัทบ้านปู 

จ ากัด (มหาชน) 
 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่าย  

โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ ประธานค่ายฯ 
 กล่าวต้อนรับโดย คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร  ผู้อ านวยการสาย

อาวุโสองค์กรสัมพันธ์  บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
 กล่าวเปิดค่ายฯ โดย คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) 
 พิธีมอบหมวก 
 ถ่ายภาพหมู่ 

ห้อง 411 ชั้น 4  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวา่ง  
14.15 – 16.00 น.  ชี้แจงก าหนดการค่าย 

 แนะน ากระบวนการเรียนรู้ 
 ทักษะ และ วิธีการการลงชุมชน 
 แนะน าหัวข้อที่จะให้นักเรียนท าโครงงาน 

โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ และ ดร. สุกัญญา เสรีนนทช์ัย 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 

ห้อง 411 ชั้น 4  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
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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 (เดินทางโดยรถราง 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 (เดินทางโดยรถราง 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   

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 
07.30 – 08.30 น รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

08.30 – 09.00 น. เดินเท้าไปอุทยานธรรมชาติวทิยาสิรีรุกขชาต ิ  

09.00 – 10.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : Learning from Experience  ในหัวข้อ 
“Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความหลากหลายทางชวีภาพ”  
โดย คุณเอ็มโซเฟีย เบญจเมธา 
Creative Director, Benjametha Ceramic 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหิดล 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : Learning from Experience  ในหัวข้อ 
“Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความหลากหลายทางชวีภาพ”  
โดย คุณเอ็มโซเฟีย เบญจเมธา 
Creative Director, Benjametha Ceramic 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหิดล 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ ม.มหิดล 
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : Learning by Doing (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม)  

กลุ่มที่ 1 หัวข้อ “การบันทึกภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร”  
โดย คุณโดม ประทุมทอง  
กลุ่มที่ 2 หัวข้อ “หลักการวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Illustration) และ การบันทึกธรรมชาติ (Nature drawing)” 
โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ และทมี 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหิดล  

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหิดล 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : Learning by Doing (สลับกลุ่ม)  
กลุ่มที่ 2 หัวข้อ “การบันทึกภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อการสื่อสาร”  
โดย คุณโดม ประทุมทอง  
กลุ่มที่ 1 หัวข้อ “หลักการวาดภาพเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Illustration) และ การบันทึกธรรมชาติ (Nature drawing)” 
โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ และทมี 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหิดล 

16.30 – 17.00 น. เดินทางกลบัคณะสิ่งแวดล้อมฯ ม.มหิดล  

17.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลี้ยง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟูา 4119, ม่วง 4120) 

ห้อง 4114 – 4120 
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  

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 
07.00 – 08.00 น รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
08.00 – 09.00 น เดินทางไปสวนผลไม้ อ.สามพราน จ.นครปฐม  

 กิจกรรมการเรียนรู้ Learning from Experience  ในหัวข้อ 
“กว่าจะเป็นโรงเรียนชาวสวนคลองจินดา” 
โดย คุณชุติมา และคณะ 

ณ โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอน
วิทยาคม) อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing  ในหัวข้อ “เรียนรู้

กระบวนการผลิตและชีวิตชาวสวน” โดยการท ากิจกรรมร่วมกับ
เกษตรกรในชุมชน (แบง่ออกเป็น 7 กลุ่ม 7 สวน) 

ณ โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอน
วิทยาคม) อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

12.00 – 12.45 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ณ โรงเรียนบ้านฉาง (พวงสอน
วิทยาคม) อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

12.45 – 13.00 น เดินทางไปโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม  
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing  โดยการสัมภาษณ์

พ่อค้าและแม่ค้าจากตลาดสุขใจ 
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสาม
พรานริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

14.00 – 15.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : Learning from Experience  ในหัวข้อ 
“สามพรานโมเดล” โมเดลการขบัเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม 
โดย เจ้าของโรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซต์หรือผู้แทน 

ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวา่ง  
15.15 – 16.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : Learning from Experience  ในหัวข้อ 

“แลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกรเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนสาม
พรานโมเดล” 
โดย เกษตรกรเครือข่ายผู้ร่วมขับเคลื่อนสามพรานโมเดล 

ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซต์ 
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

16.30 – 17.30 น. เดินทางกลบัคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล  

17.30 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลี้ยง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟูา 4119, ม่วง 4120) 

ห้อง 4114 – 4120 
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  

วันอาทิตยท์ี่ 21 ตุลาคม 2561 
07.00 – 08.00 น รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

08.00 น. ออกเดินทางจากคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล   

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

10.30 – 12.00 น ออกเดินทางไปบ้านช่องแคบสามัคคี ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค    
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
จ.กาญจนบุร ี

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing  ในหัวข้อ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไมไ้ผ่”ปาุชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม 
โดย ผู้ใหญ่ลาวลัย์ มะเจียกจร (แบ่งออกเป็น 5 ฐาน) 

1. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวสัดุเหลือใช้ของไม้ไผ่ 
2. การผลิตกล้าไผ่เพื่อการฟื้นฟปูุาชุมชน 
3. การอบแห้งวัสดุเหลือใช้จากไม้ไผ่ 
4. การตบแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อการจดัจ าหน่าย 
5. การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  

14.45 – 16.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing  ในหัวข้อ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไมไ้ผ่”ปาุชุมชนต าบลลุ่มสุ่ม (ต่อ) 
โดย ผู้ใหญ่ลาวลัย์ มะเจียกจร (แบ่งออกเป็น 5 ฐาน) 

1. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวสัดุเหลือใช้ของไม้ไผ่ 
2. การผลิตกล้าไผ่เพื่อการฟื้นฟปูุาชุมชน 
3. การอบแห้งวัสดุเหลือใช้จากไม้ไผ่ 
4. การตบแต่งผลิตภัณฑ์เพื่อการจดัจ าหน่าย 
5. การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

16.00 – 17.00 น. เดินทางไปศนูย์พัฒนาและฝึกอบรม วิมานดนิ มหาวิทยาลยัมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 

17.00 – 18.00 น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

19.00 – 21.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and 
Discussion) เยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
ของตนเอง แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจารย์ผูส้อนจะ
เป็นผู้ก าหนดประเด็นการวิเคราะห์ และ 
กิจกรรมการเรียนรู้ : ความคิดรวบยอด (Concept Exploration) 

ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดนิ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
การอภิปรายและการน าเสนอของเยาวชนแตล่ะกลุ่ม 

21.00 น. เข้าที่พัก  

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้   
09.00 – 12.00 น. เส้นทางเดนิศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพใน 

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มตามสี โดยมี
อาจารย์ผู้น ากลุ่ม ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ 
กลุ่มที่ 2 ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย 
กลุ่มที่ 3 นายประสิทธิ์ วงษ์พรม 
กลุ่มที่ 4 ดร.เอกลักษณ์ คันศร 
กลุ่มที่ 5 นายอุเทน ภุมรินทร์ และ  
กลุ่มที่ 6 คุณสุภัทร  ประสบศิลป์ 
กลุ่มที่ 7 คุณสุรเชษฐ์  เรืองมาก 

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

13.00 – 13.30 น. ออกเดินทางจาก ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไป  
น้ าตกไทรโยคน้อย  

 

13.30 – 14.30 น. เดินทางไปน้ าตกไทรโยคน้อย เรียนรู้วิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากชุมชน 

น้ าตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง  
14.45 – 18.00 น. ออกเดินทางจากม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ีถึง คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
 

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 23 ตุลาคม 2561 
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
09.00 – 10.30 น กิจกรรมการเรียนรู้ Learning from Experience 

เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ” 
ผู้ร่วมเสวนา โดย  

ห้อง 411 ชั้น 4  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
 ผู้แทนจากแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม ้
 นางสาวจรัญพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการ บริษัท กรีน 

สไตล์ วสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
 คุณโชคนิธิ คงชุ่ม 

นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  
ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนคน้ฅน อวอร์ด คร้ังที่ 8 สาขา
รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เปน็ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ท างานอิสระดา้นสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” 

 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
ผู้ด าเนนิรายการ คุณชาญวิทย ์หาญธ ารงวิทย ์

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวา่ง   
10.45 – 12.00 น กิจกรรมการเรียนรู้ Learning from Experience 

เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ” (ต่อ) 
ผู้ร่วมเสวนา โดย  
 ผู้แทนจากแอร์ออร์คิด ซุปเปอร์มาเก็ตกล้วยไม ้
 นางสาวจรัญพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการ บริษัท กรีน 

สไตล์ วสิาหกิจเพื่อสังคม จ ากัด 
 คุณโชคนิธิ คงชุ่ม 

นักศึกษา ET40” คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์  
ม.มหิดล ซึ่งได้รับรางวัลคนคน้ฅน อวอร์ด คร้ังที่ 8 สาขา
รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เปน็ผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ท างานอิสระดา้นสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” 

 ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
ผู้ด าเนนิรายการ คุณชาญวิทย ์หาญธ ารงวิทย ์

ห้อง 411 ชั้น 4  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  ห้องอาหาร ชั้น 3  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

13.00 – 16.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลี้ยง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟูา 4119, ม่วง 4120) 
*อาหารว่างบริการไว้หนา้ห้องท าโครงงานกลุ่ม 

ห้อง 4114 – 4120 
อาคาร 4 ชั้น 1 

16.00 – 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย   
16.30 – 17.30 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ ห้อง 4114 – 4120 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
พบอาจารย์พี่เลี้ยง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟูา 4119, ม่วง 4120) 

อาคาร 4 ชั้น 1 

17.30 – 18.00 น. Post-Test ทดสอบหลังเรียน ห้อง 4126 อาคาร 4 ชั้น 1 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
19.00 – 21.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ

พบอาจารย์พี่เลี้ยง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟูา 4119, ม่วง 4120) 

ห้อง 4114 – 4120 
อาคาร 4 ชั้น 1 

21.00 น. เข้าที่พัก  
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเชา้   ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

08.00 – 11.00 น. ติดตั้งบอร์ด/โปสเตอร์ เพื่อแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
กระบวนการเรียนรู้ที่ 5 : การสาธิตและประยุกต์ใช้ 
(Demonstration & Application) เป็นการสร้างองค์ความรูโ้ดย
ผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดท าเปน็โครงงาน (Project) 
และผ่านกระบวนการน าเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิด 
จากการรังสรรค์งานเหล่านั้น 

ลานกนัภัยมหิดล ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล 

11.00 – 12.00 น. เดินรณรงค์สื่อสร้างสรรค์ของโครงงานกลุ่มฯ เส้นทางเดินจากอาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ผ่านบริเวณถนนหน้า
หอพักนักศึกษาถึงอาคารศูนย์
การเรียนรู้มหิดล และบริเวณ
ชั้น 1 -2 ของศูนย์อาหาร 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ลานกนัภัยมหิดล ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่ 
13.00 – 16.00 น. พิธีเปิดการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
 กล่าวเปิดงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท

บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
 การน าเสนอโครงงานกลุ่มฯ กลุ่มที่ 1 - 7 (กลุ่มละ 10 นาที 

โดยน าเสนอ 7 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที) 
 กิจกรรมตอบค าถาม กิจกรรมการลงคะแนน  Popular Vote 

จากผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ 
 มอบของรางวัล Popular Vote และโครงงานกลุ่มดีเด่น 
 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

ลานกนัภัยมหิดล ศูนย์การ
เรียนรู้มหิดล 

16.00 – 18.00 น. เก็บโปสเตอร์นิทรรศการ และเดินทางกลับคณะ  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

19.00 – 23.00 น.   กิจกรรม “สร้างสรรค์สายใย....ร่วมใจชาวค่ายฯ” บริเวณชั้น G อาคาร 4 

23.00 น. เข้าที่พัก  
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเชา้  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
09.00 – 10.00 น. ท าแบบประเมินผลการจัดคา่ยฯ 

10.00 – 11.30 น. พิธีปิดค่ายฯ 
 รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดค่ายฯ 

กล่าวรายงานผลส าเร็จโครงการ 
 ผู้อ านวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด 

(มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าค่ายฯ 
 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) คณบดีคณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อ านวยการสาย
อาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) ร่วม
มอบเกียรติบัตร  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) กล่าวปิดค่ายฯ 
 ถ่ายรูปหมู่ 

ห้อง 411 ชั้น 4  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวนั ห้องอาหาร ชั้น 3  
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

12.30 น. เยาวชนเดินทางกลับ  
 


