กําหนดการ
งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจําปี 2560 และกิจกรรม "ชุมนุมสมาชิก JSTP 2560"
วันที่ 25-28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 21.00 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
และ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
***********************************************************************************
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 (ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมออดิทอเรียม และชมผลงานของเยาวชน
09.00–09.10 น.

ชมวีดิทัศน์ “แนะนํานักเรียนทุน JSTP รุ่นที่ 19”

09.10–09.30 น.

กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนที่ได้รับคัดเลือกประจําปี 2560
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.

09.30–09.50 น.

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน (พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน)
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.

09.50–10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.00–10.15 น.

เรื่องเล่าเช้านี้ “โครงการ JSTP”
โดย นางอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

10.15-11.15 น.

กิจกรรมบรรยายพิเศษ "การปรับตัวสู่อนาคต JSTP"
โดย รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.15–12.00 น.

ชี้แจงแนวทางและกระบวนการสนับสนุนของโครงการฯ /ทําสัญญารับทุน
โดย นางเพชรดา เวณุนันท์ และ นางสาวชญากัญจน์ แก้วบรรจง

12.00–13.00 น.

***รับประทานอาหารกลางวัน***
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13.00–16.00 น.

กิจกรรม (แยกตามกลุ่ม)

รุ่น 19
(ห้องประชุม SC 102)
จัดทําสัญญารับทุนการศึกษา

นักเรียนทุนต่อเนื่อง
(ห้องออดิทอเรียม)
13.00-15.00 น.
แบ่งกลุ่มรายงานความก้าวหน้า
งานวิจัย (ตามสาขา) (ฟิสิกส์ เคมี
ชีววิทยา วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์)

ผู้ปกครอง
(ห้อง Canteen ชั้น 2)
กิจกรรมทําขนม....อาลัวกุหลาบ

15.15-16.30 น. นําเสนอผลงาน
- นายภาณุวัฒน์ ชุติเชษฐพงศ์
- นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ
- ตัวแทนนําเสนอผลงาน (แต่ละสาขา)
โดย: นางเพชรดา เวณุนันท์ และ โดย: นางอติพร สุวรรณ
นางสาวชญากัญจน์ แก้วบรรจง
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

15.00–15.15 น.
16.00–16.30 น.

โดย: คุณรุ่งโรจน์ รักมิตร
ห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และ
เทคโนยีชีวภาพพืช
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืช.
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

รับประทานอาหารว่าง
แนะนําสถานที่ กฎระเบียบการเข้าพัก ณ ห้องออดิทอเรียม
โดย ฝ่ายบริหารอาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

16.30–18.00 น.

เบิกค่าเดินทาง/พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00–19.00 น.

***รับประทานอาหารเย็น***

19.00–20.30 น.

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ “วิจัย.....ตอนไหนดี?”
ดร.ธีรวิทย์ วิไลประสิทธิ์พร (รุน่ 12)
นักศึกษาหลังปริญญาเอก Tokyo Institute of Technology

20.30–21.00 น.

ชี้แจงกําหนดการ/พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 (ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07.30-08.00 น.

เก็บสัมภาระ/คืนกุญแจ

08.00-09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00-12.00 น.

บรรยายพิเศษ “Designing Life”
โดย คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล (รุ่น 4-ระยะสั้น)
ผู้ร่วมก่อตั้ง Asian Leadership Academy (ALA)

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

เดินทางสู่ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่

15.00-17.30 น.

เก็บสัมภาระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30-18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.30-21.00 น.

กิจกรรม “ชวนน้องดูดาว”
โดย ดร.ศุภชัย อาวิพันธุ์ (รุ่น 10)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

21.00 น.

ชี้แจงกําหนดการ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 (บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่)
08.00-09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.30 น.

การเสวนา “JSTP Alumni: จากอดีต.....สู่ปัจจุบัน”
โดย คุณนัฐพล บุญภินนท์ (รุ่น 2)
บริษัท Freewill FX
ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ (รุ่น 2)
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
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10.45-12.00 น.

การเสวนา “JSTP Alumni: จากอดีต.....สู่ปัจจุบัน” (ต่อ)

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

กิจกรรม “JSTP Team Building”
โดย รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายนัฐวุฒิ พานิชย์เลิศอําไพ (รุ่น 6)
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15.15-15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-17.00 น.

กิจกรรม “JSTP Team Building” (ต่อ)

17.00-18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-22.00 น.

JSTP สังสรรค์

22.00 น.

ชี้แจงกําหนดการ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 (พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอร์รี่ /อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
08.00-09.00 น.

เก็บสัมภาระ/รับประทานอาหารเช้า

09.00-09.30 น.

เดินทางสู่ พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่

09.30-11.30 น.

ศึกษากระบวนการผลิตไวน์ ณ “พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่”

11.30-12.00 น.

เดินทางสู่ ร้านลาวปั้นข้าว

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน @ ร้านลาวปั้นข้าว

13.00-15.00 น.

เดินทางกลับ

15.00 น.

ถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/เยาวชนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลําเนา
*** หมายเหตุ: กําหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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