
เรื่อง ขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายบ่มเพาะนักนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 

เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน 

เนื่องด้วยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จัด

ค่ายบ่มเพาะนักนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2561 ณ บริเวณภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เพ่ือให้นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ มีกระบวนการคิด และความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ 

และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนมากยิ่งขึ้น 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และให้นักเรียนน าหนังสือ

ตอบรับผู้ปกครอง มาส่งในวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้อง 0803 อาคารชูชาติ ก าภู จะขอบพระคุณอย่างยิ่ง 

                                   ด้วยความเคารพอย่างสูง 

(  ) ยินดีอนุญาตให้ นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าร่วมค่ายบ่มเพาะนักนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 

     กรณีท่ีนิสิตมีโรคประจ าตัว อาหารที่ไม่ทานหรืออาหารและยาที่แพ้ (ระบุ) ................................................... 

(  ) ไม่อนุญาต เนื่องจาก ....................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง ................................................. ลายมือชื่อ ......................................

      (.....................................................................)

    ............./............./............. 

ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
Department of Materials Engineering, Kasetsart University

 

18 สิงหาคม 2561 

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

( นางสาวกนกวรรณ  สุวิวัฒนา ) 
ประธานโครงการ 

( ผู้ชวยศาสตราจารย ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ) 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) ...................................................................................................... ....................  
เป็นผู้ปกครองของ ( นาย / นางสาว ) ........................................................................................................................ 
นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

ก าหนดการ 
ค่ายบ่มเพาะนักนวัตกรวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 2 

ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2561 
วันที่ 1 กันยายน 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน 0803 อาคารชูชาติ  

9.00 – 9.15 น. ประธานค่ายกล่าวเปิดงาน 0803 อาคารชูชาติ 

9.15 – 10.00 น. แนะน าภาควิชาและกิจกรรมนันทนาการ 0803 อาคารชูชาติ 

10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 0803 อาคารชูชาติ 

10.15 – 12.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม และนันทนาการ 0803 อาคารชูชาติ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 0803 อาคารชูชาติ 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรมแนะน าส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด

อย่างวิศวกรวัสดุ 

อาคารชูชาติ 

16.00 – 17.00 น. เก็บสัมภาระและพักผ่อนตามอัธยาศัย 0204 0205 0206 และ 0403 

อาคารชูชาติ 

17.00 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 0803 อาคารชูชาติ 

18.30 – 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 0204 0205 0206 และ 0403 

อาคารชูชาติ 

19.00 – 21.00 น. กิจกรรมนันทนาการ  ลานกิจกรรม 

21.00 – 21.15 น. สวดมนต์และแจ้งรายละเอียดในวันถัดไป ลานกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันที่ 2 กันยายน 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

7.30 - 9.00 น. รับประทานอาหารเช้า 0803 อาคารชูชาติ  

9.00 – 12.00 น. กิจกรรม Design thinking workshop 0803 อาคารชูชาติ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 0803 อาคารชูชาติ 

13.00 - 16.00 น. กิจกรรม Design thinking workshop 0803 อาคารชูชาติ 

16.00 – 17.00 น. กิจกรรมนันทนาการ 0803 อาคารชูชาติ 

17.00 – 18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 0803 อาคารชูชาติ 

18.30 – 19.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 0204 0205 0206 และ 0403 

อาคารชูชาติ 

19.00 – 22.00 น. กิจกรรมนันทนาการ  บายศรีสู่ขวัญ ลานกิจกรรม 

22.00 – 22.15 น. สวดมนต์และแจ้งรายละเอียดในวันถัดไป ลานกิจกรรม 

 

วันที่ 3 กันยายน 2561 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

7.30 - 9.00 น. เก็บสัมภาระและรับประทานอาหารเช้า 0803 อาคารชูชาติ  

9.00 – 10.00 น. กิจกรรมนันทนาการและมอบรางวัลโดยประธาน

โครงการ 

0803 อาคารชูชาติ 

10.00-11.30 น. ประกาศมอบรางวัล อาจารย์ประจ าโครงการกล่าว

ปิดงาน 

0803 อาคารชูชาติ 

11.30 น. ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ อาคารชูชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สิ่งท่ีน้องต้องเตรียมมาในวันค่าย 

1.การแต่งกายในวันค่ายทั้ง 3 วันจะต้องใส่กางเกงขายาว (จะเป็นกางเกงวอร์มหรือยีนส์ไม่ขาด) รองเท้าหุ้มส้น  

2.เสื้อกันหนาว(เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ) ชุดนอน รองเท้าแตะ 

3.เครื่องนอน (หมอน,ผ้าห่ม,ถุงนอน) 

4.เครื่องอาบน้ า (ผ้าขนหนู,ผ้าถุง,สบู่,ยาสระผม,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน)  

5.เครื่องเขียน+อุปกรณ์การเรียน ยางรัดผม(ส าหรับน้องผู้หญิง) 

6.ยาประจ าตัว (ถ้ามี) 

7.ใบตอบรับจากผู้ปกครอง 

 

กฎระเบียบภายในค่าย 

1..ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 

2.ห้ามมีความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาว 

3.ห้ามทะเลาะวิวาท และห้ามน าสิ่งเสพติด สิ่งมึนเมา สิ่งผิดกฎหมายเข้ามายังค่าย 

4.ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือระหว่างท ากิจกรรม (ใช้ได้ในยามฉุกเฉินและเวลาพัก) 

 

แผนที่ตั้งสถานที่ตั้งกิจกรรม  

อาคารชูชาติ ก าภู (อาคาร 14) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ พี่มะปราง: 0903230997 หรือ พี่ปรางค์: 0870313473 




