๑

กำหนดกำรกิจกรรมค่ำยวิทยำศำสตร์ ครั้งที่ ๒
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยำวชน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย รุ่นที่ ๒๑
ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
ณ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
***************************
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ (ห้องบรรยำย ๒ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร)
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หน้าห้องบรรยาย ๒
๐๙.๐๐ 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. - ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “Rocket” โดย ดร.นัฐวุฒิ พานิชย์เลิศอาไพ JSTP#6
๑๕.๐๐ น. - ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ น. - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม “Rocket”(ต่อ)
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. บรรยำยพิเศษ “แพทย์ทหำรชำยแดนใต้ : ประสบกำรณ์ และงำนที่อยำกให้มีคนวิจัย”
โดย พ.ท.วัฒน์ มิตรธรรมศิริ รุ่นพี่ JSTP#1 อายุรแพทย์
แผนกโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอังคำรที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางไป “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมทัศนศึกษำ “พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว”
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น. ออกเดินทางไป “ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล”
๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. กิจกรรมทัศนศึกษำ “ตันแลนด์ ดินแดนแห่งควำมสมดุล”

๒

๑๖.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น.
๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
๑๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.

เดินทางกลับ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
บรรยำยพิเศษ “วิทย์ Around the world”
โดย นายพัฒนนาวี นาเลาห์ รุ่นพี่ JSTP#13
๒๐.๐๐ น. - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรม เตรียมกำรนำเสนอควำมก้ำวหน้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์
๒๑.๐๐ น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหาร
๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. เยวชนเตรียมควำมพร้อมนำเสนอควำมก้ำวหน้ำโครงงำนวิทยำศำสตร์
๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. พบคณะกรรมกำรแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มคณิตศาสตร์
ห้องประชุม SC101
กลุ่มชีววิทยา/เกษตร
ห้องประชุม SC102
กลุ่มฟิสิกส์
ห้องบรรยาย 2
กลุ่มคอมพิวเตอร์
ห้อง VIP (เล็ก)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ห้องบรรยาย 1
กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้อง VIP (ใหญ่)
๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ น. - ๑๒.๐๐ น. พบคณะกรรมกำรแต่ละกลุ่มสำขำวิชำ (ต่อ)
๑๑.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.* เยำวชนกลุ่มเคมี เดินทางไป ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.
เสร็จสิ้นกิจกรรม เยาวชนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลาเนา
๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.* เยาวชนกลุ่มเคมีนาเสนอความก้าวหน้าโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***หมายเหตุ กาหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

