โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดจันทบุรี
๑. ชื่อโครงการ
ให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ จังหวัดจันทบุรี
๒. ผู้นาเสนอโครงการ
งานพิพธิ ภัณฑ์และนิทรรศการ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. หลักการและเหตุผล
ตามที่ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดาเนินการจัดโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” มาแล้ว ๕ รุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และร่วมปฏิบัติงานจริงในการถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม
ต้อนรับอาคันตุกะ และกิจกรรมต่างๆ ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
งานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดลนั้น
ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพในการทากิจกรรม จึงเห็นควรจัดโครงการให้
ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาเกิดแรงบันดาลใจและ
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถนาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทากิจกรรม โดยเป็นการนานักศึกษาไปศึกษาดูงานยัง
หน่วยงานภายนอก หรือพื้นที่ที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม อันจะเป็น
ประสบการณ์ที่ดีและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ยุวมัคคุเทศก์ต่อไป
๔. วัตถุประสงค์โครงการ
๔.๑ เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรูด้ ้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide โดยเน้นกิจกรรม
ที่เปิดโลกทัศน์ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ชุมชน และพิพิธภัณฑ์
๔.๒ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา MU Guide เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติภารกิจ
๔.๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นและเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนาความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้การดาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ กิจกรรมพิเศษและนิทรรรศการของมหาวิทยาลัยในอนาคต
๔.๔ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในอนาคต
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖. ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษา MU Guide และเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ รวมจานวน ไม่เกิน ๔๐ คน

๗. สถานที่จัดโครงการ
๑. แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัดจันทบุรี
๑.๑ แหล่งเพาะพันธุ์ “ปลาบู่มหิดล” ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
๑.๒ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑.๓ ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี
๑.๔ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
๑.๕ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี
๑.๖ อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๑.๗ ค่ายเนินวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี
๑.๘ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
- ศูนย์ศึกษาธรรมชาติปา่ ชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
- สถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
๑.๙ จุดชมวิวเนินนางพญา
๒. สถานที่พักและประชุมกลุ่ม : มณีจันท์รีสอร์ท และ มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ต
๘. ลักษณะการดาเนินโครงการ
๑. เชิญชวนนักศึกษา MU Guide ที่ผ่านการอบรมยุวมัคคุเทศก์มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่จากัดคณะ/สถาบัน
เข้าร่วมโครงการ
๒. พานักศึกษาเยี่ยมชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมและชุมชน
๓. ประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทัศนศึกษาดูงาน ทั้งระดับภายในกลุ่มและวิทยากร
๔. นาเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานในรูปแบบรายงาน และการนาเสนอในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์ และได้รับ
แรงบันดาลใจในการสานต่อกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัย
๓. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดาเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประวัติพัฒนาการน่าสนใจ เป็นต้นแบบที่ดีในการนามาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
๔. ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือด้านจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในอนาคต

กาหนดการ
โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ จังหวัดจันทบุรี
วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๖.๓๐ น.
ลงทะเบียน รับเอกสารและอาหารว่าง
ณ บริเวณด้านข้างตึกสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๗.๐๐ น.
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ไปยังจังหวัดจันทบุรี
๑๑.๓๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูจา๋ ท่าแฉลบ ตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง
๑๓.๐๐ น.
เยี่ยมชมศูนย์เพาะพันธุ์ “ปลาบูม่ หิดล” ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งจันทบุรี
บรรยายให้ความรู้ โดย นายสุรชาต ฉวีภักดิ์ นักวิชาการประมง
๑๔.๐๐น
ออกเดินทางไปยังตาบลวัดใหม่ อาเภอเมือง
๑๔.๓๐ น.
สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี
๑๕.๐๐ น.
ศึกษาดูงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี
บรรยายโดย นางสุมลฑริกาญจณ์ มายะรังษี หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติ จันทบุรี
๑๖.๓๐ น.
เดินทางเข้าที่พัก ณ มณีจันท์รีสอร์ท ตาบลพลับพลา อาเภอเมือง
๑๘.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น.
สรุปถอดบทเรียน และกิจกรรมสัมพันธ์
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๗.๐๐ น.
รับประทานอาหาร และเก็บสัมภาระ
๘.๓๐ น.
เยี่ยมชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมลจันทบุรี ตาบลจันทนิมิต อาเภอเมือง
บรรยายโดย นายอภิชา กิตติธ์ นทัต มัคคุเทศก์
๙.๔๕ น.
ออกเดินทางไปยังอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง
๑๐.๓๐ น.
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดี อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
บรรยายให้ความรู้ โดย อาจารย์พิสิษฐ์ ศรีประสม วิทยากรพิเศษ
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวตัวออ
๑๒.๔๕ น.
เดินทางไปยังค่ายเนินวง และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ตาบลบางกะจะ อาเภอเมือง
๑๓.๓๐ น.
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์จันทบุรี ณ ค่ายเนินวง และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติพาณิชย์นาวี แหล่งศึกษาโบราณคดีใต้นาแห่
้ งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บรรยายโดย นายโสภณ อิ่มเอก พนักงานประจาพิพิธภัณฑ์
๑๕.๓๐ น.
เดินทางเข้าที่พัก ณ มัลดีฟส์ บีช รีสอร์ท
๑๖.๓๐ น.
กิจกรรมสัมพันธ์
๑๙.๐๐ น.
รับประทานอาหารเย็น
๒๐.๐๐ น.
สรุปถอดบทเรียน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๗.๐๐ น.
รับประทานอาหาร และเก็บสัมภาระ
๘.๐๐ น.
ออกเดินทางจากที่พัก
๘.๓๐ น.
ศึกษาดูงานโครงการในพระราชดาริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาอาชีพ
การประมงและการเกษตรในเขตที่ดินชายฝัง่ ทะเล จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลคลองขุด อาเภอท่าใหม่
บรรยายให้ความรู้ โดย วิทยากรประจาศูนย์ฯ
สถานีที่ ๑ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สถานีที่ ๒ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
สถานีที่ ๓ : สถานแสดงพันธุส์ ัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
๑๒.๐๐ น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารแหลมเสด็จซีฟู้ด
๑๔.๐๐ น.
- แวะชมจุดชมวิวเนินนางพญา จุดชมวิวบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่ได้รับการคัดเลือก
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้เป็น Dream destinations
- เดินทางกลับมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

