
กําหนดการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 13 
“การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค”์ 

วันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2561 
ณ คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่

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

อาคาร 4 ชั้น G 
10.30 – 11.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม  

โดย ทีมสันทนาการ  
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) เล็ก มอญเจรญิ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

11.30 – 12.00 น. พาเยาวชนเก็บสัมภาระที่หอพกันักศึกษา  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

13.00 – 14.00 น. พิธีเปิดค่ายฯ 
 ชมวีดิทัศน์แนะนําคณะส่ิงแวดล้อมฯ และบริษัทบ้านปู 

จํากัด (มหาชน) 
 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่าย  

โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์  ไชยรัตน์ ประธานค่ายฯ 
 กล่าวต้อนรับโดย คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร  ผู้อํานวยการสาย

อาวุโสองค์กรสัมพันธ์  บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
 กล่าวเปิดค่ายฯ โดย คณบดีคณะส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) 
 พิธีมอบหมวก 
 ถ่ายภาพหมู่ 

ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2  
อาคาร 4 

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง หน้าห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2  
อาคาร 4 

14.15 – 16.00 น.  ชี้แจงกําหนดการค่าย 
 แนะนํากระบวนการเรียนรู้ 
 ทักษะ และ วิธีการการลงชุมชน 
 แนะนําหัวข้อที่จะให้นักเรียนทําโครงงาน 

โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน ์
คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหดิล 

ห้อง 4224 อาคาร 4 ชั้น 2 

16.00 – 16.30 น. แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม (แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 35 คน คละสี)  
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
กลุ่มที่ 1 เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขต
ศาลายา (เดินทางโดยรถราง จํานวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร 
4) 
ก ลุ่มที่  2 เข้ า สักการะ  รูปปั้ น  รศ .ดร .นาท  ตัณฑวิ รุฬห์ ,  
พระพุทธรูปประจําคณะส่ิงแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และองค์
พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา 

16.30 – 17.00 น. สลับกลุ่มทํากิจกรรม 
กลุ่มที่ 2 เรียนรู้ส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา (เดินทางโดยรถราง จํานวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร 
4) 
ก ลุ่มที่  1 เข้ า สักการะ  รูปปั้ น  รศ .ดร .นาท  ตัณฑวิ รุฬห์ ,  
พระพุทธรูปประจําคณะส่ิงแวดล้อมฯ, 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 มอญเจรญิ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

20.30 น. เข้าทีพ่ัก   

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

08.30 – 09.00 น. เดินเท้าไปอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรกุขชาต ิ  

09.00 – 10.30 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้: Learning from Experience  ในหัวขอ้ 
“Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ”  
โดย คุณเอ็มโซเฟีย เบญจเมธา 
Creative Director, Benjametha Ceramic 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหดิล 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้: Learning from Experience  ในหัวขอ้ 
“Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความหลากหลายทางชีวภาพ”  
โดย คุณเอ็มโซเฟีย เบญจเมธา 
Creative Director, Benjametha Ceramic 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหดิล 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี

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

กลุ่มที่ 1 หัวขอ้ “การบันทกึภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ในเชงิวิทยาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร”  
โดย คุณโดม ประทุมทอง  
กลุ่มที่ 2 หัวขอ้ “หลักการวาดภาพเชิงวทิยาศาสตร์ (Scientific 
Illustration) และ การบันทกึธรรมชาติ (Nature drawing)” 
โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ และทมี 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหดิล  

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหดิล 

14.45 – 16.30 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้: Learning by Doing (สลับกลุ่ม)  
กลุ่มที่ 2 หัวขอ้ “การบันทกึภาพความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพืชและสัตว์ในเชงิวิทยาศาสตร์เพื่อการส่ือสาร”  
โดย คุณโดม ประทุมทอง  
กลุ่มที่ 1 หัวขอ้ “หลักการวาดภาพเชิงวทิยาศาสตร์ (Scientific 
Illustration) และ การบันทกึธรรมชาติ (Nature drawing)” 
โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ และทมี 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรี
รุกขชาติ ม.มหดิล 

16.30 – 17.00 น. เดินทางกลับคณะส่ิงแวดล้อมฯ ม.มหิดล  

17.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เล้ียง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขยีว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 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 มอญเจรญิ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

20.30 น. เข้าทีพ่ัก  

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

 กิจกรรมการเรยีนรู ้Learning from Experience  ในหัวข้อ 
“กว่าจะเป็นโรงเรียนชาวสวนคลองจินดา” 
โดย คุณชุติมา และคณะ 

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

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง  



4 

 

 

วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้Learning by Doing  ในหัวข้อ “เรียนรู้

กระบวนการผลติและชีวิตชาวสวน” โดยการทาํกิจกรรมร่วมกบั
เกษตรกรในชุมชน (แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม 7 สวน) 

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

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

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

พ่อค้าและแม่ค้าจากตลาดสุขใจ 
ณ ตลาดสุขใจ โรงแรมสาม
พรานรเิวอร์ไซต ์อ.สามพราน จ.
นครปฐม 

14.00 – 15.00 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้ : Learning from Experience  ในหัวขอ้ 
“สามพรานโมเดล” โมเดลการขับเคล่ือนเกษตรอินทรีย ์
ณ โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซต ์อ.สามพราน จ.นครปฐม 
โดย เจ้าของโรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซต์หรอืผู้แทน 

ณ โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซต ์
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง  
15.15 – 16.30 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้ : Learning from Experience  ในหัวขอ้ 

“แลกเปล่ียนความรู้กับเกษตรกรเครือข่ายผู้รว่มขับเคล่ือนสาม
พรานโมเดล” 
โดย เกษตรกรเครือข่ายผู้ร่วมขบัเคล่ือนสามพรานโมเดล 

ณ โรงแรมสามพรานรเิวอร์ไซต ์
อ.สามพราน จ.นครปฐม 

16.30 – 17.30 น. เดินทางกลับคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล  

17.30 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เล้ียง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขยีว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 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 มอญเจรญิ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

20.30 น. เข้าทีพ่ัก  

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

08.00 น. ออกเดินทางจากคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล   

10.00 – 10.30 น. แวะชมสะพานข้ามแม่น้ําแคว อ.เมือง จ.กาญจนบุร ี พร้อมรับประทานอาหารว่าง 

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

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

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้Learning by Doing  ในหัวข้อ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่”ป่าชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม 
โดย ผู้ใหญ่ลาวลัย์ มะเจียกจร (แบ่งออกเป็น 5 ฐาน) 

1. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ของไม้ไผ่ 
2. การผลิตกล้าไผ่เพื่อการฟื้นฟูป่าชุมชน 
3. การอบแหง้วัสดเุหลือใช้จากไม้ไผ่ 
4. การตบแตง่ผลิตภัณฑ์เพื่อการจดัจําหน่าย 
5. การจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  

14.45 – 16.00 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้Learning by Doing  ในหัวข้อ “การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่”ป่าชุมชนตําบลลุ่มสุ่ม (ต่อ) 
โดย ผู้ใหญ่ลาวลัย์ มะเจียกจร (แบ่งออกเป็น 5 ฐาน) 

6. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ของไม้ไผ่ 
7. การผลิตกล้าไผ่เพื่อการฟื้นฟูป่าชุมชน 
8. การอบแหง้วัสดเุหลือใช้จากไม้ไผ่ 
9. การตบแตง่ผลิตภัณฑ์เพื่อการจดัจําหน่าย 
10. การจดัจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บ้านลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

16.00 – 17.00 น. เดินทางไปศูนยพ์ัฒนาและฝึกอบรม วิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

 

17.00 – 18.00 น. เข้าทีพ่ัก พกัผ่อนตามอัธยาศัย ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดิน มหาวทิยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดิน มหาวทิยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี

19.00 – 21.00 น. กิจกรรมการเรยีนรู ้: การสะทอ้นและอภิปราย (Reflection and 
Discussion) เยาวชนสามารถแสดงความคิดเหน็และความรู้สึก
ของตนเอง แลกเปล่ียนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
เป็นผู้กําหนดประเด็นการวิเคราะห์ และ 
กิจกรรมการเรยีนรู้ : ความคิดรวบยอด (Concept Exploration) 
การอภิปรายและการนําเสนอของเยาวชนแต่ละกลุ่ม 

ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม 
วิมานดิน มหาวทิยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุร ี
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
21.00 น. เข้าทีพ่ัก  

วันจันทร์ที ่22 ตุลาคม 2561 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า   
09.00 – 12.00 น. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเรยีนรู้ความหลากหลายทางชวีภาพใน 

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุร ี
13.00 – 13.30 น. ออกเดินทางจาก ม.มหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไป  

น้ําตกไทรโยคนอ้ย  
 

13.30 – 14.30 น. เดินทางไปนํ้าตกไทรโยคน้อย เรียนรูว้ิถีชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากชุมชน 

น้ําตกไทรโยคนอ้ย อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุร ี

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง  
14.45 – 18.00 น. ออกเดินทางจากม.มหดิล วิทยาเขตกาญจนบุร ีถึง คณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหดิล 
 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ 

(พิเศษ) เล็ก มอญเจรญิ อาคาร 
4 ชั้น 2 (4218) 

20.30 น. เข้าทีพ่ัก  
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเช้า  08.00 – 09.00 น 
10.00 – 10.30 น กิจกรรมการเรยีนรู ้Learning from Experience 

เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ” 
ผู้ร่วมเสวนา โดย  
 ผู้แทนจากแอรอ์อร์คิด ซุปเปอร์มาเกต็กล้วยไม้ 
 นางสาวจรญัพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการ บริษทั กรีน 

สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากดั 
 คุณโชคนิธิ คงชุ่ม 

นักศึกษา ET40” คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
ม.มหิดล ซึ่งได้รบัรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขา
รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ทํางานอิสระด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” 
ผู้ดําเนินรายการ คุณชาญวทิย ์หาญธํารงวิทย ์

ห้องเธียเตอร ์4224 ชั้น 2  
อาคาร 4 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง   
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
10.45 – 12.00 น กิจกรรมการเรยีนรู ้Learning from Experience 

เวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “Art & Nature การเพิ่มมูลค่าให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพ” (ต่อ) 
ผู้ร่วมเสวนา โดย  
 ผู้แทนจากแอรอ์อร์คิด ซุปเปอร์มาเกต็กล้วยไม้ 
 นางสาวจรญัพร เลิศสหกุล ประธานกรรมการ บริษทั กรีน 

สไตล์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากดั 
 คุณโชคนิธิ คงชุ่ม 

นักศึกษา ET40” คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
ม.มหิดล ซึ่งได้รบัรางวัลคนค้นฅน อวอร์ด ครั้งที่ 8 สาขา
รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว นายโชคนิธิ เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม
ทํางานอิสระด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “กลุ่มใบไม้” 
ผู้ดําเนินรายการ คุณชาญวทิย ์หาญธํารงวิทย ์

ห้องเธียเตอร ์4224 ชั้น 2  
อาคาร 4 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน   
13.00 – 16.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ

พบอาจารย์พี่เล้ียง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขยีว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120) 
*อาหารว่างบรกิารไวห้น้าห้องทําโครงงานกลุ่ม 

ห้อง 4114 – 4120 
อาคาร 4 ชั้น 1 

16.00 – 16.30 น. พักผ่อนตามอธัยาศัย   
16.30 – 17.30 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ

พบอาจารย์พี่เล้ียง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขยีว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120) 

ห้อง 4114 – 4120 
อาคาร 4 ชั้น 1 

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

พบอาจารย์พี่เล้ียง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115,  ชมพู 
4116, เขยีว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120) 

ห้อง 4114 – 4120 
อาคาร 4 ชั้น 1 

21.00 น. เข้าทีพ่ัก  
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า   ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

08.00 – 11.00 น. ติดตั้งบอร์ด/โปสเตอร์ เพื่อแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการเรยีนรู้ที่ 5 : การสาธิตและประยุกต์ใช้ 
(Demonstration & Application) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดย
ผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์โดยการจดัทําเป็นโครงงาน (Project) 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
และผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิด 
จากการรงัสรรค์งานเหล่านั้น 

11.00 – 12.00 น. เดินรณรงค์ส่ือสร้างสรรค์ของโครงงานกลุ่มฯ  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 16.00 น. พิธีเปิดการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวทิยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม 
 กล่าวเปิดงานโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท

บ้านปู จํากัด (มหาชน) 
 การนําเสนอโครงงานกลุ่มฯ กลุ่มที่ 1 - 7 (กลุ่มละ 10 นาที 

โดยนําเสนอ 7 นาที และถาม-ตอบ 3 นาที) 
 กิจกรรมตอบคําถาม กิจกรรมการลงคะแนน  Popular Vote 

จากผู้เยี่ยมชมนิทรรศการ 
 มอบของรางวัล Popular Vote และโครงงานกลุ่มดีเด่น 
 ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 

ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 
ชั้น 2 

16.00 – 18.00 น. เก็บโปสเตอร์นทิรรศการ และเดินทางกลับคณะ  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 

19.00 – 23.00 น.   กจิกรรม “สร้างสรรค์สายใย....ร่วมใจชาวคา่ยฯ” บริเวณช้ัน G อาคาร 4 

23.00 น. เข้าทีพ่ัก  
วันพฤหสับดีที่ 25 ตุลาคม 2561 
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1 
09.00 – 10.00 น. ทําแบบประเมนิผลการจัดค่ายฯ 

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

กล่าวรายงานผลสําเร็จโครงการ 
 ผู้อํานวยการสายอาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด 

(มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าค่ายฯ 
 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) คณบดีคณะ

ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และผู้อํานวยการสาย
อาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ร่วม
มอบเกียรติบัตร  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) กล่าวปิดค่ายฯ 
 ถ่ายรูปหมู่ 

ห้องเธียเตอร์ 4224 อาคาร 4 
ชั้น 2 
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วัน-เวลา กิจกรรม สถานที ่
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  

12.30 น. เยาวชนเดินทางกลับ  
 


