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กำหนดกำรกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ ๒
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยำวชน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รุ่นที่ ๒๐
ระหว่ำงวันที่ ๓๐ ตุลำคม – ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
***************************
วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลำคม ๒๕๖๐ (ห้องบรรยำย ๒ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร)
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าห้องบรรยาย ๒
๐๙.๐๐ น. - ๐๙.๓๐ น. กล่ำวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
โดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กำรนำเสนออย่ำงมีพลัง” ณ ห้องบรรยาย ๒
โดย อำจำรย์ ธงชัย โรจน์กังสดำล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๔๕ น. - ๑๒.๐๐ น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กำรนำเสนออย่ำงมีพลัง” (ต่อ)
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางไป “โรงกษาปณ์”
๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมทัศนศึกษำ “โรงกษำปณ์”
ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๓๐ น. บรรยำยพิเศษ “แพทย์ทหารชายแดนใต้ : ประสบการณ์ และงานที่อยากให้มีคนวิจัย”
โดย พ.ต.วัฒน์ มิตรธรรมศิริ รุ่นพี่ JSTP#1 อายุรแพทย์
แผนกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคำรที่ ๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๐ (ห้องออดิทอเรียม บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร)
๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. กิจกรรม คิดแบบวิทย์-วิศว์
โดย ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล และทีม
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
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๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น.
๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม คิดแบบวิทย์-วิศว์ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม คิดแบบวิทย์-วิศว์ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารว่าง
กิจกรรม คิดแบบวิทย์-วิศว์ (ต่อ)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
กิจกรรม เตรียมกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ (ศูนย์ประชุมอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย)
๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร
๐๘.๐๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เยวชนเตรียมควำมพร้อมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์
ห้องประชุม CC404
๐๙.๐๐ น. - ๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมกำร/ชี้แจงแผนกำรดำเนินงำนในอนำคต ห้องประชม CC405
โดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อานวยการ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. พบอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มคณิตศาสตร์
ห้องประชุม CC404
กลุ่มเคมี
ห้องประชุม CC308
กลุ่มชีววิทยา/เกษตร
ห้องประชุม CC403
กลุ่มฟิสิกส์
ห้องประชุม CC301
กลุ่มคอมพิวเตอร์
ห้องประชุม CC306
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ห้องประชุม CC405
กลุม่ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องประชุม CC307
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ น. - ๑๒.๐๐ น. พบอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ (ต่อ)
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. พบอำจำรย์ที่ปรึกษำแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ (ต่อ)
๑๕.๐๐ น.
เสร็จสิ้นกิจกรรม เยาวชนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลาเนา
***หมายเหตุ กาหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

