
กําหนดการ 

คาย Marine Science Camp ครั้งที่ ๓ “(ตอน Save The Sea)” 

ระหวางวันที่ วันที่ ๒๗-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นักเรียนเขารวมคาย Marine Science Camp ครั้งที่ ๓  

(ตอน Save The Sea)  

    เดินทางมายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

    ลงทะเบียนรบัอุปกรณและเอกสารการเขาคาย   

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. พิธีเปดโครงการ “Marine Science Camp ครั้งที่ ๓ 

(ตอน Save The Sea)” 

    โดย ผศ.ดร.ประเสริฐ  ทองหนูนุย   

    คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เลาประสบการณของบริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัดกับการอนุรกัษ

ทรัพยากรทางทะเล 

โดยวิทยากรจาก บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. บรรยาย หัวขอ “ไมโครพลาสติก….ภัยมืดในทะเล” 

กิจกรรมฐานเรียนรูที่ ๑ “Marine Science Camp Zero Waste” 

 โดยวิทยากร นางสาวกัตตินาฏ สกลุสวัสดิพันธ 

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ทําภารกิจสวนตัว  

เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสมัพันธและกจิกรรมละลายพฤติกรรมเชิงปฏิบติัการ 

ช้ีแจงกฎกติกาในการเขารวมโครงการ โดยคณะวิทยากรสันทนาการและพี ่

เลี้ยงคาย 

เวลา ๒๑.๐๐ น.   พักผอน 

 

 

 

 



 

วันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๖.๔๕ น. ออกกําลงักาย 

เวลา ๐๖.๔๕ – ๐๗.๓๐ น. ทําภารกิจสวนตัว 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายความรู “ปาชายเลนขุมทรัพยชายฝง” 

โดยวิทยากร ผศ. สทิธิโชค จันทรยอง และผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมฐานเรียนรูที่ ๒ กจิกรรม การฝกปฏิบัติการ “การจาํแนกพันธุไมปาชาย

เลน” โดยวิทยากร ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ ผศ. สทิธิโชค จันทรยอง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมฐานเรียนรูที่ ๓ กจิกรรม “โครงการปลูกปาชายเลนรวมกับชุมชน”เพื่อ

สรางแหลงอนุบาลสัตวนํ้าวัยออน และอนุรกัษทรพัยากร 

ทางทะเล โดยวิทยากร ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และ รศ.ดร. ธงชัย นิติรัฐ

สุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับที่พักและทําภารกิจสวนตัว 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. บรรยายพิเศษ หัวขอ “บทบาทของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงกับ 

    การอนุรกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง”  

โดยวิทยากร นายสันติ นิลวัฒน 

ผูอํานวยการศูนยวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเลอนัดามันตอนลาง 

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุมสมัพันธและกจิกรรมละลายพฤติกรรมเชิงปฏิบติัการ 

โดยคณะวิทยากรสันทนาการและพีเ่ลี้ยงคาย 

เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผอน 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๖.๔๕ น. ออกกําลงักาย 

เวลา ๐๖.๔๕ – ๐๗.๓๐ น. ทําภารกิจสวนตัว 

เวลา ๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมฐานเรียนรูที่ ๖ กจิกรรม “จิตอาสารวมพลังเก็บขยะใตทะเลรวมกบักรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เกาะกระดาน จังหวัดตรัง” 

โดยวิทยากร รศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง  

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมความรูสกึคนรวมคาย โดยวิทยากรสันทนาการ 

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับที่พักและทําภารกิจสวนตัว 

เวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น 

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมละครอนุรกัษทรพัยากรทางทะเลและชายฝง  

โดยวิทยากรสันทนาการ  

เวลา ๒๒.๓๐ น.   พักผอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ทําภารกิจสวนตัว  

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา 

เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. บรรยายเรือ่ง “องคความรูเกี่ยวกบัหญาทะเล และการเพาะขยายพันธุหญาทะเล

ดวยนวัตกรรม” โดยวิทยากร ผศ.ดร.พรเทพ วิรชัวงศ/รศ.ดร.พชร เพ็ชรประดับ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมฐานเรียนรูที่ ๔ กจิกรรม “สํารวจแหลงหญาทะเล เตรียมพื้นทีอ่นุรักษ

พะยูน”(บรเิวณ อาวบุญคง) โดยวิทยากร ผศ.ดร.พรเทพ วิรชัวงศ/รศ.ดร.พชร 

เพ็ชรประดับ 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมฐานเรียนรูที่ ๕ กจิกรรม “ปลกูหญาทะเลตอลมหายใจพะยูน รวมกบั

ชุมชนชายฝง บริเวณอาวบญุคง อําเภอสเิกา จงัหวัดตรงั” (นักศึกษาสาขา

วิทยาศาสตรทางทะเล) 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารเที่ยง  

เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. พิธีปดและมอบเกียรติบัตร 

เวลา ๑๔.๓๐ น.   เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

  

 

 

หมายเหตุ  ๑. กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

     ๒. รับประทานอาหารวางและเครือ่งด่ืม เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 

 


