รุ่นที่ 4 วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2561
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

ถึง นิสิตชาวค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ60 รุ่น 4
ในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ60 รุ่น 4 ขอแจ้งให้นิสิตทราบดังนี้
1. วันที่ 16 ก.พ. 2561 ขอให้นิสิตไปรายงานตัว ตรวจสอบรายชื่อ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และชาว
ค่ายจะออกเดินทางจาก มศว – วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เวลา 06.30 น. ขอให้นิสิตตรงเวลา
นิสิต ประสานมิตร ขึ้นรถที่หน้าโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
นิสิต องครักษ์ ขึ้นรถที่หน้าส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2
2. นิสิตจะได้รับอาหารเช้าและน้้าดื่ม เพื่อรับประทานระหว่างการเดินทาง
3. ช่วงการเข้าค่ายสภาพอากาศจะร้อน และอาจจจะแปรปรวน นิสิตควรเตรียมเครื่องป้องกัน ได้แก่
เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดด ความร้อนรวมทั้งกันฝน ไปด้วย
4. ขอให้นิสิตอ่านรายละเอียด ก้าหนดการและการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อนิสิตจะได้จัดการ
เวลาและเตรียมสิ่งของสัมภาระได้ตรงเวลา ถูกต้องครบถ้วน
หวังว่าจะได้ร่วมท้ากิจกรรมกับนิสิตทุกคน ไม่มีใครคนใดมาไม่ทันหรือไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนกิจการนิสิต

การเตรียมตัวเสื้อผ้าและสิ่งของที่ต้องใช้
1. ชุดแต่งกายท้ากิจกรรม
1.1 กิจกรรมวันที่ 16 มี.ค. 2561 การแต่งกายชุดล้าลองส้าหรับการเดินทางและท้ากิจกรรมวันที่ 1
ฐานการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ซึ่งกิจกรรมที่ปฏิบัตินิสิตอาจจะเปียกและเลอะเทอะ (ถ้าสวมกางเกงขาสั้น
จะต้องยาวเสมอเข่า)
1.2 กิจกรรมวันที่ 17 มี.ค. 2561 การแต่งกายชุดกีฬามหาวิทยาลัย(เสื้อมหาวิทยาลัย/คณะ กางเกงวอร์ม
รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าแตะ) เนื่องจากนิสิตจะต้องท้ากิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และซ่อม/สร้างฝ่ายชะลอน้้า
1.3 กิจกรรมวันที่ 18 มี.ค. 2561 การแต่งกายชุดล้าลองสุภาพ ส้าหรับท้ากิจกรรมในหอประชุมและเดินทางกลับ
1.4 เสื้อผ้าอื่นๆ เช่น ชุดนอน ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า
2. เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ป้องกันแสงแดด ความร้อนและฝน เช่น ครีมกันแดด แว่นด้า หมวก ร่ม เสื้อผ้ากันฝน เป็นต้น
3. ยาประจ้าตัว
4. ของใช้ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน แปรงสีฟัน สบู่หรือครีมอาบน้้า ยาสระผม ฯลฯ
5. รองเท้าแตะ รองเท้าผ้าใบ ถุงเท้า
6. ถุงนอน (ที่พักมีที่นอน หมอนและผ้าห่มบริการ)

สิ่งต้องห้าม
1. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือท้าให้มึนเมาทุกชนิด 2. สิ่งเสพติดทุกชนิด
3. อุปกรณ์ส้าหรับการพนันทุกชนิด
4. สิ่งของมีค่า
5. อุปกรณ์ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ เช่น มีด คัตเตอร์ ของมีคมหรืออุปกรณ์ที่อาจเป็นอาวุธ
6. สิ่งอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้ในกิจกรรม
อ่านต่อ...ก้าหนดการ

รุ่นที่ 4 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2561
ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

กาหนดการ
วันที่ 16 มี.ค. 2561
06.00 - 06.30
- รายงานตัว นิสิต มศว ประสานมิตร ณ จุดจอดรถบัสถนนฝั่งตรง รร.สาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม)
นิสิต มศว องครักษ์ ณ จุดจอดรถบัส ถนนหน้าส่วนกิจการนิสิต อาคารกีฬา 2)
06.30 – 11.30 น. - ออกเดินทางจาก มศว ประสานมิตร, องครักษ์ – วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว
(รับประทานอาหารเช้าบนรถ)
11.30 – 12.00 น. - ลงทะเบียน เก็บสัมภาระของและรับฟังค้าชี้แจงก่อนท้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. - กิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
17.00 – 18.00 น. - พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 18.30 น. - พิธีเปิดโครงการ
18.30 – 21.30 น. - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/นันทนาการ และชี้แจ้งก้าหนดการ/ระเบียบค่าย/เตรียมความพร้อมท้ากิจกรรมในวัน
ต่อไป
21.30 น.
- พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 17 มี.ค. 2561
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 18.00 น.
18.00 – 20.30 น.
20.30 – 21.30 น.
21.30 น.

- รับประทานอาหารเช้า
- ประชุมฟังค้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมจิตอาสา
- ออกเดินทางจากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยไปพืน้ ที่กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมจิตอาสา ภายนอกวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
- รับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมจิตอาสา ภายนอกวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ต่อ)
- เดินทางออกจากพื้นที่กิจกรรมจิตอาสากลับถึงวิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย
- พักผ่อนและรับประทานอาหารเย็น
- กิจกรรมถอดบทเรียนกิจกรรมฐานเรียนรู้ทั้งภายในและกิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมนันทนาการ และฟังค้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมวันต่อไป
- พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 18 มี.ค. 2561
06.00 – 07.30 น. - กิจกรรมฟังธรรมและท้าบุญตักบาตร
07.30 – 08.30 น. - รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 12.00 น. - สรุปการถอดบทเรียน พร้อมเสนอแนวทางการพัฒนา/รูปแบบกิจกรรมสร้างจิตส้านึกสาธาณะ
และแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม
12.00 – 12.30 น. - กิจกรรมอ้าลาและพิธีปดิ โครงการ
12.30 – 13.30 น. - รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น. - เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร/องครักษ์

