กําหนดการค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Power Green Camp) รุ่นที่ 14
"รวมพลังเยาวชน สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ"
วันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2562
ณ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน-เวลา
กิจกรรม
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562
08.30 – 10.30 น เยาวชนลงทะเบียน พร้อมตรวจสุขภาพ และรับอาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
โดย ทีมวิทยากรมหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่
ลานวงกลม
อาคาร 4 ชั้น G
ห้องประชุมรองศาสตราจารย์
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ อาคาร
4 ชั้น 2 (4218)

11.30 – 12.00 น. พาเยาวชนเก็บสัมภาระที่หอพักนักศึกษา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

13.00 – 13.45 น. พิธีเปิดค่ายฯ
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
 ชมวีดิทัศน์แนะนําคณะสิ่งแวดล้อมฯ และบริษัทบ้านปู อาคาร 4
จํากัด (มหาชน)
 กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดค่าย
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ประธานค่ายฯ
 กล่าวต้อนรับโดย คุณอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อํานวยการสาย
อาวุโสองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)
 กล่ า วเปิ ด ค่ า ยฯ โดย คณบดี ค ณะสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน)
 พิธีมอบหมวก
 ถ่ายภาพหมู่
13.45 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
14.00 – 16.00 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปกป้องวิกฤตการณ์การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ”
โดย ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

2

วัน-เวลา
16.00 – 16.30 น.

กิจกรรม
สถานที่
 ชี้แจงกําหนดการค่าย
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
 แนะนํากระบวนการเรียนรู้
อาคาร 4
 แนะนําหัวข้อที่จะให้นักเรียนทําโครงงาน
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
16.30 – 17.00 น. แบ่งกลุ่มทํากิจกรรม (แบ่ง 2 กลุ่มๆ ละ 35 คน คละสี)
กลุ่มที่ 1 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา (เดินทางโดยรถราง จํานวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร
4)
กลุ่ ม ที่ 2 เข้ า สั ก การะ รู ป ปั้ น รศ.ดร.นาท ตั ณ ฑวิ รุ ฬ ห์ ,
พระพุทธรูปประจําคณะสิ่งแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และองค์
พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา
17.00 – 17.30 น. สลับกลุ่มทํากิจกรรม
กลุ่มที่ 2 เรียนรู้สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
ศาลายา (เดินทางโดยรถราง จํานวน 2 คัน รถจอดรับหน้าอาคาร
4)
กลุ่ ม ที่ 1 เข้ า สั ก การะ รู ป ปั้ น รศ.ดร.นาท ตั ณ ฑวิ รุ ฬ ห์ ,
พระพุทธรูปประจําคณะสิ่งแวดล้อมฯ, ลานพระบิดา และ องค์
พระบริเวณหน้าหอพักนักศึกษา
17.30 – 18.00 น. Pre-Test ทดสอบก่อนเรียน
ห้องบรรยาย 4129 อาคาร 4
ชั้น 1
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

20.30 น.

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

เข้าทีพ่ ัก

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562
06.00 น.
ออกเดินทางจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

อาหารกล่องแจกบนรถ

10.00 น.

เดินทางถึงบึงบัวอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อําเภอกุยบุรี
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาหารว่างแจกตอนลงรถ
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วัน-เวลา
10.00 – 11.00 น

กิจกรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing ในหัวข้อ “ความเสี่ยง
ต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ”
(แบ่งออกเป็น 2 ฐาน)
1. ฝ่าวิกฤติระบบนิเวศน้ําจืดเหือดแห้ง…การปรับตัวของพืช
น้ํา (ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย)
2. ฝ่าวิกฤติระบบนิเวศน้ําจืดเหือดแห้ง…การปรับตัวของ
สัตว์น้ํา (อ.ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย)
11.00 – 12.00 น. ออกเดินทางไปที่ทําการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่
บึงบัวอุทยานแห่งชาติ
เขาสามร้อยยอด อําเภอกุยบุรี
และอําเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing ในหัวข้อ “การปรับตัว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ของสิง่ มีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(แบ่งออกเป็น 8 ฐาน
1. ถ้ํา…ฝ่าวิกฤติโลกร้อนจากหลักฐานในอดีตกาล
(คุณสุทธิพงษ์ ฮะบางแขม)
2. ป่าชายเลน…สู้วิกฤติน้ําท่วมโลกและการกัดเซาะชายฝั่ง
(อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
3. ป่าชายหาด...เกราะธรรมชาติทถี่ ูกลืมเลือน
(รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์)
4. ป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูน...ความแปรผันบนความ
เปลี่ยนแปลง (ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย)
5. นากุ้ง...วิถีบนความเปราะบาง
(อ.ดร. กมลาภรณ์ คนองเดช)
6. วิถีชีวิตชุมชนคนชายฝั่ง…การรับมือกับวิกฤติโลกร้อน
(อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ)
7. ชีวิตบนผาชัน…การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
(คุณอุเทน ภุมรินทร์)
8. ชีวติ สะเทินน้ําสะเทินบก...การต่อสู้ในสภาวะแวดล้อม
ผันผวน (คุณอนุชา ขําจริง)
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ Learning by Doing ในหัวข้อ “การปรับตัว อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ของสิง่ มีชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แบ่งออกเป็น 8 ฐาน

4

วัน-เวลา

กิจกรรม
1. ถ้ํา…ฝ่าวิกฤติโลกร้อนจากหลักฐานในอดีตกาล
(คุณ สุทธิพงษ์ ฮะบางแขม)
2. ป่าชายเลน…สู้วิกฤติน้ําท่วมโลกและการกัดเซาะชายฝั่ง
(อ.ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน)
3. ป่าชายหาด...เกราะธรรมชาติทถี่ ูกลืมเลือน
(รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์)
4. ป่าเบญจพรรณบนเขาหินปูน...ความแปรผันบนความ
เปลี่ยนแปลง (ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย)
5. นากุ้ง...วิถีบนความเปราะบาง
(อ.ดร. กมลาภรณ์ คนองเดช)
6. วิถีชีวิตชุมชนคนชายฝั่ง…การรับมือกับวิกฤติโลกร้อน
(อ.ดร.พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ)
7. ชีวิตบนผาชัน…การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
(คุณอุเทน ภุมรินทร์)
8. ชีวิตสะเทินน้ําสะเทินบก...การต่อสู้ในสภาวะแวดล้อม
ผันผวน (คุณอนุชา ขําจริง)
16.00 – 17.00 น. เดินทางไปที่พกั ในสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี ันธ์

สถานที่

17.00 – 18.00 น. เข้าทีพ่ ัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ : การสะท้อนและอภิปราย (Reflection and ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน
Discussion) เยาวชนสามารถแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของตนเอง แลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุ่ม โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
เป็นผู้กําหนดประเด็นการวิเคราะห์ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ : ความคิดรวบยอด (Concept Exploration)
การอภิปรายและการนําเสนอของเยาวชนแต่ละกลุ่ม
21.00 น.
เข้าทีพ่ ัก
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 12.00 น. เยาวชนร่วมกันทํา CSR ในหัวข้อ “ฝ่าวิกฤตโลกร้อนด้วยมือเรา”
แบ่งออกเป็น 4 ฐาน
1. ฐานคัดแยกขยะ และชั่งน้ําหนัก

ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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วัน-เวลา

กิจกรรม
2. Save Water, Save The World
3. Dance 2 change the world
4. True or False
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สถานที่

ณ สวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

13.00 น.
ออกเดินทางกลับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 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.
เข้าทีพ่ ัก
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเช้า
ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
09.00 – 10.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ”
โดย อ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชยั
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง

ห้องประชุมรองศาสตราจารย์
(พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคาร 4
ชั้น 2 (4215)

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สู้วิกฤตโลกร้อน ปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพ”
โดย อ.ดร.สุกัญญา เสรีนนท์ชยั
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องประชุมรองศาสตราจารย์
(พิเศษ) มนู ศรีขจร อาคาร 4
ชั้น 2 (4215)

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สู้วิกฤตการสูญพันธุ์ครัง้ ที่ 6”
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ห้องบรรยาย 4129 อาคาร 4
ชั้น 1

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “สู้วิกฤตการสูญพันธุ์ครัง้ ที่ 6”
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล

ห้องบรรยาย 4129 อาคาร 4
ชั้น 1

16.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลีย้ ง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู

ห้อง 4114 – 4120
อาคาร 4 ชั้น 1
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วัน-เวลา

กิจกรรม
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120)

สถานที่

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.

เข้าทีพ่ ัก

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเช้า

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

09.00 – 10.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพฝ่าวิกฤตโลกร้อน”
โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “ดูแลสุขภาพฝ่าวิกฤตโลกร้อน”
โดย รศ.ดร.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

13.00 – 14.30 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “เปลี่ยนปรับ รับมือ สู้วิกฤตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โดย อ.ดร. นพพล อรุณรัตน์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ ในหัวข้อ “เปลี่ยนปรับ รับมือ สู้วิกฤตการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
โดย อ.ดร. นพพล อรุณรัตน์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล
16.00 – 18.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลีย้ ง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู
4116, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

ห้องบรรยาย 4129 อาคาร 4
ชั้น 1

19.00 – 20.30 น. กิจกรรมสันทนาการ

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

20.30 น.

เข้าทีพ่ ัก

ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

ห้องบรรยาย 4129 อาคาร 4
ชั้น 1

ห้อง 4114 – 4120
อาคาร 4 ชั้น 1
ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
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วัน-เวลา
กิจกรรม
สถานที่
วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
08.00 – 09.00 น รับประทานอาหารเช้า
ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
09.00 – 10.30 น กิจกรรมการเรียนรู้ Learning from Experience
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
เวทีเ สวนาพิเ ศษ หั วข้ อ “การต่ อสู้ เพื่ อ ลดผลกระทบจากการ อาคาร 4
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ”
ผู้ร่วมเสวนา โดย
 นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร
 นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านถ้ําใน
ประเทศไทย
 นายวิเชียร อาจองค์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย CSR-DIW บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด
ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร. สิงหานาท น้อมเนียน
10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น กิจกรรมการเรียนรู้ Learning from Experience
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
เวทีเ สวนาพิเ ศษ หั วข้ อ “การต่ อสู้ เพื่ อ ลดผลกระทบจากการ อาคาร 4
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศต่ อ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ”
ผู้ร่วมเสวนา โดย
 นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวร
 นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านถ้ําใน
ประเทศไทย
 นายวิเชียร อาจองค์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย CSR-DIW


ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บูรณะ อาจารย์คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ดําเนินรายการ โดย รศ.ดร. สิงหานาท น้อมเนียน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลีย้ ง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู


ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
ห้อง 4114 – 4121
อาคาร 4 ชั้น 1
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วัน-เวลา

กิจกรรม
4121, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120)
*อาหารว่างบริการไว้หน้าห้องทําโครงงานกลุม่
16.00 – 16.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 – 17.30 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลีย้ ง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู
4121, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120)
17.30 – 18.00 น. Post-Test ทดสอบหลังเรียน
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. เตรียมโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ค้นคว้าข้อมูล และ
พบอาจารย์พี่เลีย้ ง (กลุ่มสีแดง 4114, เหลือง 4115, ชมพู
4121, เขียว 4117, สีส้ม 4118, ฟ้า 4119, ม่วง 4120)
21.00 น.
เข้าทีพ่ ัก
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า

สถานที่

ห้อง 4114 – 4121
อาคาร 4 ชั้น 1
ห้อง 4129 อาคาร 4 ชั้น 1
ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
ห้อง 4114 – 4121
อาคาร 4 ชั้น 1

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

08.00 – 12.00 น. ติดตั้งบอร์ด/โปสเตอร์ เพื่อแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่ม
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
วิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
อาคาร 4
กระบวนการเรียนรู้ที่ 5 : การสาธิตและประยุกต์ใช้
(Demonstration & Application) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดย
ผู้เรียนเองในเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดทําเป็นโครงงาน (Project)
และผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิด
จากการรังสรรค์งานเหล่านั้น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
13.00 – 16.00 น. พิธีเปิดการแสดงนิทรรศการโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
สิ่งแวดล้อม
อาคาร 4
 กล่ า วเปิ ด งานโดยผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และบริ ษั ท
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
16.00 – 18.00 น. เก็บอุปกรณ์และโปสเตอร์งานนิทรรศการ
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
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วัน-เวลา
19.00 – 23.00 น.

กิจกรรม
กิจกรรม “สร้างสรรค์สายใย....ร่วมใจชาวค่ายฯ”

23.00 น.
เข้าทีพ่ ัก
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562
08.00 – 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 – 10.00 น. ทําแบบประเมินผลการจัดค่ายฯ
10.00 – 11.30 น. พิธีปิดค่ายฯ
 รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัต น์ ประธานคณะกรรมการจัดค่า ยฯ
กล่าวรายงานผลสําเร็จโครงการ
 ผู้อํา นวยการสายอาวุ โสองค์ก รสั มพันธ์ บริ ษัท บ้ านปู จํากั ด
(มหาชน) กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าค่ายฯ
 ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณ
 อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล (หรื อ ผู้ แ ทน) คณบดี ค ณะ
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรศาสตร์ และผู้ อํ า นวยการสาย
อาวุโส-องค์กรสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ร่วม
มอบเกียรติบัตร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (หรือผู้แทน) กล่าวปิดค่ายฯ
 ถ่ายรูปหมู่
11.30 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น.
เยาวชนเดินทางกลับ

สถานที่
บริเวณชั้น G และ ชั้น 2 อาคาร
4

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั้น 2
อาคาร 4

ห้องอาหาร อาคาร 4 ชั้น 1

