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************************************************** 
1. ชื่อโครงการ  โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp รุ่นที่ 16)  

Theme: ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal 
 
2.หลักการและเหตุผล  

วิกฤตสิ่งแวดล๎อมและภัยพิบัติ อาทิ ปัญหามลพิษ น้้าทํวม ภัยแล๎ง ฝนกรด ความเสื่อมโทรม 
ของทรัพยากรธรรมชาติ การปนเปื้อนของสารพิษ การกัดเซาะชายฝั่ งทะเล การสูญพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต  
การระบาดของโรค สภาพอากาศที่แปรปรวน ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบตําง ๆ ที่มีแนวโน๎มรุนแรงยิ่งขึ้น 
โดยมีกิจกรรมของมนุษย์เป็นตัวการสํงเสริมที่ส้าคัญ เป็นปัญหาสะสมที่มีมาอยํ างยาวนาน และมีทีทําวํา 
จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกินความสามารถที่ภาครัฐจะควบคุมได๎ กระนั้นก็ตาม ผู๎คนจ้านวนมาก 
ยังคงมองวําเรื่องสิ่งแวดล๎อมเป็นเรื่องไกลตัว เป็นประเด็นปัญหาที่ได๎รับความใสํใจเป็นอันดับท๎าย ๆ หรือ 
ผู๎คนอีกสํวนหนึ่งที่เป็นผู๎รํวมสร๎างวิกฤตนี้ขึ้นก็อาจทา้ไปด๎วยเหตุของความไมํรู๎ และทั้งหมดนี้จะสํงผลให๎สิ่งแวดล๎อมบน
โลกของเราเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ แยํ ลง นอกเหนื อจากการเรี ยกร๎ องให๎ เกิ ดความชํ วยเหลื อ 
โดยภาครัฐและเอกชน ความรํวมมือของภาคประชาชนก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไมํได๎เลยเพื่อฟันฝุาปัญหาวิกฤตครั้งใหญํของ
มนุ ษยชาติ ในยุ คนี้  ซึ่ งการท้ า ให๎ ประชาชนตื่ นตั ว ในเรื่ องดั งกลํ าวล๎ วนต๎ องแฝงอยูํ ในกิ จกรรม 
ในชีวิตประจ้าวันและไมํสามารถมองเป็นเรื่องเล็กน๎อยได๎อีกตํอไปแล๎ว อยํางการใช๎ถุงผ๎า การแยกขยะ  
การประหยัดพลังงาน การเลือกใช๎สินค๎าที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น    

สบืเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ท้าให๎ก้าหนดการเรียนการสอนหรือกิจกรรม
ของนักเรียนนักศึกษาทั้งประเทศต๎องถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัด ท้าให๎คนจ้านวนมากจ้าเป็นต๎องปรับตัวและปรับวิถี
ชีวิตไปสูํชีวิตปกติใหมํ (New Normal) ดังนั้น การจัดโครงการคํายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม (Power Green 
Camp) ซึ่งเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อรํวมตอบสนองตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อมดังที่ได๎กลําวถึงข๎างต๎น มาจนถึงรุํนที่ 16 จึง
จ้าเป็นที่จะต๎องมีการปรับรูปแบบของการด้าเนินงานของโครงการ เพื่อให๎เข๎ากับสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโค
วิด -19 ในปัจจุบัน  

ในปี พ.ศ. 2564 นี้ การจัดกิจกรรมจึงเป็นในรูปแบบออนไลน์ ผสมผสานกิจกรรมฝึกปฏิบัติผํานชุดการ
ทดลอง รวมถึงการสํงเสริมกระบวนการการเรียนรู๎การท้างานเป็นทีมในการคิดและออกแบบ โครงงาน กิจกรรม หรือ
แนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในวิถีชีวิตปกตใิหมํ (New Normal) โดยมีอาจารย์
ผู๎เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดลรํวมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ้ากลุํม ซึ่งกิจกรรมดังกลําว จะเป็นเครื่องมือส้าคัญที่
ชํวยในการขับเคลื่อนการสร๎างองค์ความรู๎ กระบวนการเรียนรู๎ และกระบวนการถํายทอดความรู๎ ให๎สามารถน้าองค์
ความรู๎นั้น ๆ ไปลงมือปฏิบัติได๎จริง ตามความเหมาะสมในบริบทของแตํละพื้นที่ รวมถึงเกิดการสร๎างเครือขํายเยาวชน 
ให๎มีโอกาสเป็นผู๎น้าในการท้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอสังคมรํวมกันตํอไป  



โดยทางคณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รํวมกับบริษัท บ๎านปู จ้ากัด 
(มหาชน) หวังเป็นอยํางยิ่งวํา การจัดโครงการดังกลําวในครั้งนี้จะท้าให๎เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการเกิดการเรียนรู๎ ได๎ฝึก
ทักษะและสํงเสริมการมีจิตสาธารณะจากประสบการณ์และการปฏิบัติจริง  คิดเป็น ท้าเป็น มี เหตุมีผล  
รู๎จักการวิเคราะห์ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เห็นถึงความส้าคัญของสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให๎เยาวชนได๎รับการเสริมสร๎างทัศนคติที่ดีตํอการเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม 
มุํ งหวั งวํ าเยาวชนที่ จะเติบโตขึ้ นเป็นผู๎ ใหญํ ในอนาคตจะเป็นกลุํ มผู๎ น้ า และตัวกลางในการเชื่ อมโยง 
องค์ความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในชีวิตประจ้าวัน และสํงตํอความรู๎ไปยังครอบครัว คนใกล๎ชิด โรงเรียน ชุมชน และสังคม ให๎ได๎
รับทราบถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์และการอยูํอาศัยรํวมกันกับสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืนตลอดไป 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเสริมสร๎างองค์ความรู๎ กระบวนการเรียนรู๎ และปลูกฝังเยาวชนให๎ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การพัฒนาและการแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

3.2 เพื่อสร๎างเยาวชนที่สามารถน้าองค์ความรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไปลงมือปฏิบัติได๎
จริง ในการพัฒนา ปรับปรุง แก๎ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในระดับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ได ๎ซึ่งจะเป็นรากฐานที่น้าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต 

3.3 เพื่อให๎เยาวชนที่มีความคิดสร๎างสรรค์ ได๎มีโอกาสในการน้าเสนอผลงานและความคิดตําง ๆ ในการ
จัดการและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

3.4 เพื่อให๎เกิดการสร๎างเครือขํายของเยาวชนที่มีความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม รวมถึงสร๎างชํองทางการติดตํอสื่อสาร แลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกัน ในการท้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตํอ
สังคม 
 
4. เป้าหมายและผลผลิต 

4.1 เยาวชนผู๎สมัครที่เข๎ารํวมโครงการ จ้านวนไมํน๎อยกวํา 40 คน ซึ่งกลุํมเปูาหมาย ได๎แกํ นักเรียนที่
ก้าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ โดยเป็นผู๎ที่มีความสนใจในการ
พัฒนาและการแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมประเด็นตําง ๆ เชํน การจัดการสิ่งแวดล๎อม การ
แก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม การน้าเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือนวัตกรรมเข๎ามาบูรณาการในการพัฒนาปรับปรุงสภาพ
สิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น  

4.2 เยาวชนที่เข๎ารํวมโครงการ ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
โดยค้านึงถึงการใช๎ประโยชน์ควบคูํไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะในประเด็นการ
น้าเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือนวัตกรรมมาบูรณาการในการจัดการ แก๎ไขปัญหา และการสื่อสารทางด๎านสิ่งแวดล๎อม ให๎
มีความเทําทันตํอกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลง อยํางครอบคลุมทุกมิติ เพื่อน้าไปสูํการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
5.องค์ประกอบการเรียนรู้ 



เนื้อหาการเรียนรู๎ จะประกอบไปด๎วย 2 ชํวงคือ ชํวงเตรียมความพร๎อม และชํวงด้าเนินโครงการ  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 เนื้อหาการเรียนรู้: ช่วงเตรียมความพร้อม 
เป็นกิจกรรมเตรียมความพร๎อมของเยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการ ให๎ได๎ท้าความรู๎จักกัน และเกิดการ

สร๎างเครือขําย ผํานกระบวนการ Transformative Learning 4 หัวข๎อ ในชํวงวันเสาร์และอาทิตย์ (ครึ่งวันเช๎า) เป็น
เวลา 2 สัปดาห ์(4 ครั้ง) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ครัง้ที ่ หัวข้อการเรียนรู ้ รายละเอยีด 

1 ความคิดสรา้งสรรค์  
Creativity and Innovation 

ความคิดสร๎างสรรค์สร๎างกันได๎จากการฝึกให๎แก๎ปัญหา 
คิดเป็นระบบและลองท้าสิ่งใหมํ ๆ คิดนอกกรอบ มี
กระบวนการคิดเปิดกว๎างตํอยอดไอเดียให๎เกิดเป็น
รูปธรรมได๎ 
 

2 วิเคราะห์ แก้ปญัหาได้  
Critical Thinking and 
Problem Solving 

คิดวิเคราะห์ แยกให๎ออกวําอะไรคือความคิดเห็นอะไร
คือข๎อเท็จจริง มีวิจารณญาณ แก๎ปัญหาได๎ ชํางสังเกต 
ตั้งค้าถามอธิบายเหตุและผล ตามสถานการณ์และ
มุมมองที่หลากหลายได๎ รู๎จักประยุกต์วิธีการแก๎ปัญหา 
ใช๎กับเรื่องใหมํได ๎
 

3 สื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ 
Communication 

มีทักษะการเรียนรู๎ รับฟังข๎อมูล และตีความหมายได๎
ถูกต๎อง มีทักษะการพูด เขียน และสื่อสารภาษากายได๎
ถูกต๎องเหมาะสม น้าเสนอตํอผู๎อื่นได๎ชัดเจน ปรับใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ตําง ๆ 
 

4. ร่วมงานกับคนอื่นได้  
Collaboration 
   

สามารถปรับตัวท้างานในสถานการณ์หรือทีมที่แตกตําง
ได๎ ยอมรับความสามารถและเคารพในความคิดเห็นของ
ผู๎อื่น มีความรับผิดชอบตํอสํวนรวม มีความเสียสละ 
 

 
 

5.2 เนื้อหาการเรียนรู้: ช่วงด าเนินโครงการ 



เป็นกิจกรรมการบรรยายประกอบกับการลงมือฝึกปฏิบัติผํานชุดการทดลอง ซึ่งหัวข๎อการเรียนรู๎ 
จะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ในวิถีชีวิตแบบใหมํ ใน Theme: ECO Living & 
Learning เปลี่ยนปรับสูํกรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal จ้านวน 4 หัวข๎อ ในทุกวันเสาร์ หรือวันหยุด
นักขัตฤกษ์ (ครึ่งวันเช๎า) เป็นเวลา 4 สัปดาห์ (4 ครั้ง) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

ครัง้ที ่ หัวข้อการเรียนรู ้ รายละเอยีด 
1 Food Waste 

Transformation 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ องค์ประกอบของขยะ การจัดการขยะแตํละ

ประเภทให๎ถูกวิธี และการเปลี่ยนสภาพจากขยะอินทรีย์ให๎กลายเป็นปุ๋ย
อินทรีย์แบบไมํใช๎อากาศ โดยเป็นการบรรยายประกอบการฝึกปฏิบัติ
ผํานชุดการทดลอง (เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคโควิด-
19 หลายครอบครัวนิยมท้าอาหารรับประทานกันเองที่บ๎าน ซึ่งในทุก ๆ 
มื้อของการประกอบอาหาร จะเกิดขยะประเภท ขยะอินทรีย์จ้านวน
มาก) 

2 ดักต่อไม่รอแล้วนะ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ องค์ประกอบของน้้าเสีย วิธีการบ้าบัดน้้าเสีย 
และการประดิษฐ์ถังดักไขมันส้าหรับใช๎ในครัวเรือน โดยเป็นการบรรยาย
ประกอบการฝึกปฏิบัติผํานชุดการทดลอง (เนื่องจากสถานการณ์การ
แพรํระบาดของโรคโควิด-19 หลายครอบครัวนิยมท้าอาหารรับประทาน
กันเองที่บ๎าน ซึ่งในทุก ๆ มื้อของการประกอบอาหาร จะมีภาชนะที่ใช๎ใน
การประกอบอาหารจ้านวนมาก ซึ่งในการล๎างท้าความสะอาดแตํละครั้ง
กํอให๎เกิดน้้าเสียที่เต็มไปด๎วยไขมันและสิ่งเจือปนอื่น ๆ เกิดขึ้น) 

3 ความส าคัญของการสื่อสาร  
 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Presentation Skill – พื้นฐานในการจัดท้า
เอกสารน้าเสนอ พร๎อมทั้งเทคนิคในการน้าเสนออยํางมีประสิทธิภาพ 
พร๎อมด๎วยบุคลิกภาพที่มีความมั่นใจ เพื่อให๎ผู๎ฟังสามารถเข๎าใจสิ่งที่
ต๎องการสื่อสารได๎อยํางถูกต๎องชัดเจน และคล๎อยตามแนวคิดที่ท้าเสนอ 
ซึ่งเยาวชนสามารถน้าไปปรับใช๎กับการน้าเสนอผลงานในคํายฯ หรือเป็น
ประโยชน์ตํอการศึกษาตํอในอนาคต 

4. มีอยู่จริงหรือเปล่า....? 
   

 

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เรื่องของ องค์ประกอบและคุณสมบัติของดิน และการ
วิเคราะห์หาคํา N P K ที่อยูํในดิน ซึ่งจะเป็นการบรรยายประกอบการฝึก
ปฏิบัติผํานชุดการทดลอง (เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรค
โควิด-19 กิจกรรมยามวํางของหลายครอบครวัที่ก้าลังเป็นที่นิยมในชํวง
นี้ คือ การปลูกต๎นไม๎ทั้งไม๎ดอกและไม๎ประดบั รวมถึงการปลูกผักท้าสวน
ครัว โดยปจัจัยส้าคัญทีส่ํงผลตอํการเจริญเติบโตของพืช คือ ดิน) 

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  



6.1 เป็นนักเรียนที่ก้าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 หรือ 6 จากโรงเรียนของรัฐบาลและ
เอกชนทั่วประเทศ 

6.2 เป็นผู๎ที่มีความสนใจในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมประเด็นตําง ๆ เชํน การ
จัดการสิ่งแวดล๎อม การแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม การน้าเทคโนโลยี เครื่องมือ หรือนวัตกรรมเข๎ามาบูรณาการใน
การพัฒนาปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล๎อม รวมถึงการสื่อสารด๎านสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น 

6.3 สามารถเข๎ารํวมโครงการได๎ครบตลอดชํวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 
 

7. วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ผู๎ที่มีคุณสมบัติตามข๎อที่ 6 สามารถกรอกข๎อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
7.1 กรอกข๎อมูลลงในแบบฟอร์มการรับสมัครเข๎ารํวมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) 

ผํานทางเว็ปไซต์ http://www.powergreencamp.com 
7.2 แนบ Link ของคลิปวีดีโอความยาวไมํเกิน 5 นาที ซึ่งประกอบไปด๎วยเนื้อหา ดังนี้ 

- การแนะน้าตัวเองของผู๎สมัครเข๎ารํวมโครงการ 
- น้าเสนอรายละเอียด ความสนใจหรือประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับการท้ากิจกรรม/โครงงาน/

สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
- น้าเสนอแนวคิดและความเข๎าใจของทําน ในประเด็น ECO Living & Learning เปลี่ยน

ปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal 
- จากนั้นอัพโหลด (upload) คลิปวีดีโอลงบน YouTube เผยแพรํแบบสาธารณะ และแนบ 

Link ของคลิปวิดีโอ มาพร๎อมกับใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ๎วน 
7.3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564 ติดตํอสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได๎ที่หมายเลขโทรศัพท์ 061-629-5919 (พี่แอน) หรือ E-mail: powergreencamp@hotmail.com 
 
8 เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ 

8.1 เป็นผู๎มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข๎อ 6 
8.2 สามารถอธิบายถึงความสนใจหรือประสบการณ์ที่ผํานมา ในการท้าโครงงาน/กิจกรรมหรือ

สิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎อยํางชัดเจน กระชับ เหมาะสม และ
ตรงประเด็น  

8.3. เทคนิคการน้าเสนอ   
8.4. ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพและเสียง  
8.5. การอ๎างอิงแหลํงที่มาของภาพ เสียง และข๎อมูล 
คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะแจ๎งผลรายชื่อเยาวชนที่ได๎รับการ

คัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการและรายชื่อส้ารอง พร๎อมรายละเอียดการเข๎ารํวมโครงการผําน ทางเว็บไซต์ 
http://www.powergreencamp.com  

http://www.powergreencamp.com/
mailto:powergreencamp@hotmail.com


โดยคณะจะแจ๎งผลการคัดเลือกให๎ทราบภายในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และให๎เยาวชนที่
ได๎รับการคัดเลือกท้าการตอบรับเพื่อยืนยันการเข๎ารํวมโครงการในรูปแบบออนไลน์ (Google Form) ผํานทาง
เวบ็ไซต์ http://www.powergreencamp.com ภายในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564   
 
หมายเหตุ เยาวชนที่ตอบรับยืนยันการเข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับอุปกรณ์ชุดทดลองทางวิทยาศาตร์ มูลคํา 9,945 
บาทตํอคน ทั้งนี้หากเยาวชนคนใดไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการดังกลําวได๎ครบทุกชํวงของโครงการจะต๎องด้าเนินการ
คืนชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ในสภาพที่สมบูรณ์ยังไมํได๎ผํานการใช๎งาน หรือคืนเงินเต็มจ้านวนโดยไมํมีข๎อยกเว๎น 
 
9. รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 

9.1 เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการทุกทํานจะต๎องเข๎ารํวมกิจกรรม Transformative Learning เพื่อเป็น
การท้าความรู๎จัก และสร๎างเครือขํายเยาวชน Power Green Camp 16 จ้านวน 4 ครั้ง รายละเอียดตามก้าหนดการ
ของโครงการ 

9.2 เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการทุกทํานจะต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมในเนื้อหาการเรียนรู๎ที่ก้าหนดไว๎ ซึ่งจะ
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสูํกรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal พร๎อมทั้งได๎ลงมือ
ฝึกปฏิบัติผํานชุดการทดลอง จ้านวน 4 ครั้ง รายละเอียดตามก้าหนดการของโครงการ 

9.3 เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการจะได๎เรียนรู๎การท้างานรํวมกันเป็นทีม รํวมกับเพื่อนจากตํางโรงเรียน 
ซึ่ง 1 ทีมประกอบด๎วยเยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการจ้านวน 4 คน และแตํละทีมจะได๎เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาประจ้า
กลุํม (อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล) รวมถึงจะได๎รับเงินสนับสนุนการท้าโครงงาน/กิจกรรม/แนวคิด/สิ่งประดิษฐ์ 
จ้านวน 2,000 บาท/ทีม เฉพาะกรณีที่มีการจัดท้าโมเดล  

9.4 เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการแตํละทีมจะมีสิทธิในการเลือกวัตถุดิบปริศนา ทีมละ 1 ชิ้น โดยที่ทุก
ทีมจะต๎องน้าวัตถุดิบปริศนาที่เลือกได๎ไปใชเ๎ป็นสํวนหนึ่งของการท้าโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด๎วยโดยมีระยะเวลาในการ
ด้าเนินงาน 5 สัปดาห ์

9.5 เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการจะได๎รับฟังการฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข๎อ แนวคิดและจริยธรรมของ
นักประดิษฐ์ การเขียนโครงงานให๎สามารถน้าไปใช๎ได๎จริงตามบริบทที่แตกตํางกันของแตํละพื้นที่ รูปแบบออนไลน์ 

9.6 เยาวชนผู๎เข๎ารํวมโครงการแตํละทีมจะต๎องสํงรายงานความก๎าวหน๎า หากทีมใดไมํสํงจะถือวําหมด
สิทธิ์เข๎ารํวมแขํงขันในรอบสุดท๎าย 

9.7 ในการตัดสินรอบสุดท๎ายผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้ง 10 ทีมจะต๎องจัดท้าคลิปวิดีโอน้าเสนอแนวคิด/
กิจกรรม/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ ความยาวไมํเกิน 5 นาที ในหัวข๎อ ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีน
ไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal ซึ่งประกอบไปด๎วยเนื้อหา ดังนี้ 

- ชื่อของแนวคิด/กิจกรรม/โครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ 
- หลักการและเหตุผล  
- วัตถุประสงค์  
- การด้าเนินการอยํางยํอ 



- สรุปผลการด้าเนินงาน 
โดยที่เยาวชนที่ได๎รับการคัดเลือกทุกกลุํม จะต๎องมารํวมน้าเสนอ ตอบค้าถาม และรับฟังความคิดเห็น

จากคณะกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในการตัดสินรอบสุดท๎าย ผํานชํองทางการ Live สดในวันและเวลาที่ทางโครงการฯ 
ก้าหนด หากกลุํมใดไมํสามารถมาน้าเสนอได๎จะถูกตัดสิทธิ์และต๎องด้าเนินการคืนเงินที่ได๎รับการสนับสนุนในทุก
กิจกรรม เฉลี่ยแยกเป็นรายบุคคล โดยไมํมีข๎อยกเว๎น 

9.8 ผลการตัดสินของผู๎ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี 
 

10. ระยะเวลา  
ระหวาํงเดือนสิงหาคม– พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

11. สถานที่ 
คณะสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

12. สิ่งที่ผู้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ จะได้รับ 
1. คําใช๎จํายส้าหรับน้าไปสร๎างสรรค์ผลงาน จ้านวน 10 ทีม ทีมละ 4,000 บาท  
2. ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์มลูคํา 9,945 บาท 
2. เกียรติบัตรเพ่ือแสดงวําได๎เข๎ารํวมโครงการคํายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม รุํนที่ 16  
3. รางวัลการประกวด แนวคิด หรือไอเดีย ของโครงการคํายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม รุํนที่ 16 

Theme: ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟ์สไตล์ตอบรับ New Normal พร๎อมเกียรติบัตร ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้

- รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตรและถ๎วยรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จ้านวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จ้านวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย จ้านวน 7 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
- “ทีมขวัญใจมหาชน (Popular Vote)” จ้านวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร๎อมเกียรติบัตร 
 

13. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส้านักงานวิทยบริการด๎านสิ่งแวดล๎อม คณะสิ่งแวดลอ๎มและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

14. ผู้สนับสนุนงบประมาณ 
บริษัท บ๎านปู จ้ากัด (มหาชน) 
 

15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 



15.1 เยาวชนได๎ตระหนักถึงความส้าคัญของการพัฒนาและการแก๎ไขปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

15.2 เยาวชนสามารถที่จะน้าองค์ความรู๎ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมไปลงมือปฏิบัติได๎
จริง ในการพัฒนา ปรับปรุง แก๎ปัญหาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในระดับชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติได ๎ซึ่งจะเป็นรากฐานที่น้าไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนในอนาคต 

15.3 เยาวชนที่มีความคิดสร๎างสรรค์ มีโอกาสในการน้าเสนอผลงานและความคิดตําง ๆ ในการจัดการ
และแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

15.4 เกิดการสร๎างเครือขํายของเยาวชนที่มีความสนใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม รวมถึงสร๎างชํองทางการติดตํอสื่อสาร แลกเปลี่ยนข๎อมูลระหวํางกัน ในการท้ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ตํอสังคม 

 
16. การประเมินผล 

16.1 การประเมินผลกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการ 
16.2 การประเมินผลการจัดโครงการในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ก าหนดการของโครงการ 
 

ก าหนดการ 

โครงการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม รุ่นที่ 16 (The Power Green Camp 2021) 



Theme: ECO Living & Learning เปลี่ยนปรับสู่กรีนไลฟส์ไตล์ตอบรับ New Normal 

ระหว่างวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

วัน-เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564   
09.00-12.00 น. กิจจกรรม Transformative Learning  

หัวข๎อ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity and Innovation) 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564  
09.00-12.00 น. กิจจกรรม Transformative Learning  

หัวข๎อ วิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ (Critical Thinking and Problem Solving) 
 

 

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564  
09.00-12.00 น. กิจจกรรม Transformative Learning  

หัวขอ๎ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Communication) 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564  
09.00-12.00 น. กิจจกรรม Transformative Learning  

หัวข๎อ ร่วมงานกับคนอื่นได้ (Collaboration) 
 

 

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564  
08.45–09.00 น เยาวชนลงทะเบียน   
09.00–09.30 น. เยาวชนแตํละทีมเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  
09.30–10.30 น. พิธีเปิดคํายฯ 

 ชมวีดิทัศน์แนะน้าคณะสิ่งแวดล๎อมฯ และบริษัทบ๎านป ูจ้ากัด (มหาชน) 

 กลําวช้ีแจงวัตถุประสงค์การจัดคําย โดย ผศ. ดร.กฤตณะ พฤกษากร 
ประธานคําย 

 กลําวต๎อนรับโดย คุณรัฐพล สุคันธ ีผู๎อ้านวยการสาย – สื่อสาร
องค์กร บริษัท บ๎านปู จ้ากัด (มหาชน) 

 กลําวเปิดคํายฯ โดย คณบดีคณะสิ่งแวดลอ๎มและทรัพยากรศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ถํายภาพหมู ํ

 



วัน-เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

10.30–12.00 น. รับฟังการบรรยายประเดน็  
ออกแบบโครงงานอย่างไร ให้โดนใจกรรมการ  

 หัวข๎อที ่1 คิดและท้า แบบวทิยาศาสตร ์อยํางไรให๎ได๎งาน (แนวคิด/
การออกแบบ) โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษก
กระทรวงศกึษาธิการ 

 หัวข๎อที ่2 ทมีดีมีชัยไปกวําครึ่ง โดย อ. ดร.ระพี บญุเปลื้อง  
คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัย มหิดล 

 หัวข๎อที ่3 จริยธรรมในการท้าวิจัยและการประดิษฐ์ การสืบค๎นผลงาน 
และการขอสิทธิบัตร โดย ผศ. ดร.วกิานดา วราห์บัณฑรูวิทย์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00–13.30 น.  ชี้แจงก้าหนดการคําย 

 แนะน้ากระบวนการเรียนรู๎ 

 เลือกวัตถุดิบปริศนา 

 

13.30–16.30 น. นักเรียนพบอาจารย์ท่ีปรึกษา   

16.30–16.40 น. นัดหมายการท ากิจกรรมครั้งต่อไป  

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  
09.00–12.00 น. กิจจกรรมการเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติ หัวข๎อ Food Waste Transform 

โดย อ. ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564  
09.00–12.00 น. กิจจกรรมการเรียนร๎ูและฝึกปฏิบัติ หัวข๎อ ดักต่อไม่รอแล้วนะ 

โดย อ. ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564  
09.00–12.00 น. กิจกรรมการเรยีนรู๎และฝึกปฏิบัติ หัวข๎อ Effective presentation skills 

โดย วิทยาจากทีมบ๎านป ู
 

 

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564  



วัน-เวลา กิจกรรม หมายเหต ุ

09.00–12.00 น. กิจจกรรมการเรียนรู๎และฝึกปฏิบัติ หัวข๎อ มีอยู่จริงหรือเปล่า....? 
โดย ผศ. ดร.มณฑิรา ยุติธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

วันเสารท์ี่ 13 พฤศจิกายน  2564  
09.00-10.00 น. ผู๎เข๎าอบรมลงทะเบียน   

10.00-11.00 น. Eco-Living Talk 
เรื่อง ECO New Normal Life อยูํอยํางไรให๎มีความสุข โดย แขกรับเชิญพิเศษ 

 

11.00-12.00 น. ปาฐกถาพิเศษ 
เรื่อง ท้าความรู๎จัก “เมืองอัจฉริยะ” (Smart City) วิถีชีวิตใหมํใสํใจ
สิ่งแวดล๎อมโดย บริษัท บ๎านปู จ้ากัด (มหาชน)  

 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00–15.00 น รายงานผลการด้าเนินงาน   

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564  

16.00 – 19.00 น. พิธีเปิดการน าเสนอโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม 

 การน้าเสนอโครงงานกลุํมฯ กลุํมที่ 1 – 10 (กลุํมละ 10 นาที) 
โดยน้าเสนอ 5 นาที และตอบค้าถาม 5 นาที) 

 การโหวตทีม Popular Vote จากผู๎ชมทางผําน (Google form) 

 มอบของรางวัล Popular Vote และโครงงานกลุํมดีเดํน 

 มอบรางวัลผู๎ทายผลทีมที่ชนะเลิศ จ้านวน 10 รางวัล 

 

19.00 – 19.30 น. พิธีปิดค่ายฯ 

 โดย อ.ดร.กฤตณะ พฤกษากร ประธานคํายฯ ประธาน
คณะกรรมการจัดคํายฯ กลําวรายงานผลส้าเร็จโครงการ 

 คุณรัฐพล สุคันธี ผู๎อ้านวยการสาย – สื่อสารองค์กร บริษัท บ๎านปู 
จ้ากัด (มหาชน) กลําวแสดงความยินดีแกํผู๎เข๎าคํายฯ 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผูแ๎ทน) คณบดีคณะสิ่งแวดล๎อม
และทรัพยากรศาสตร ์(หรือผูแ๎ทน) และผู๎อ้านวยการสายอาวุโส-
องค์กรสัมพันธ ์บริษัท บ๎านปู จ้ากัด (มหาชน) รํวมมอบเกยีรติบัตร  

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผูแ๎ทน) กลําวปิดคํายฯ 

 ถํายรูปหมู ํ

 

หมายเหตุ ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


