กําหนดการ (สําหรับเยาวชน)
งานแสดงความยินดีและปฐมนิเทศนักเรียนทุนระยะยาวประจําปี 2559 และกิจกรรม "ชุมนุมสมาชิก JSTP 2559"

วันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 21.00 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม สํานักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
และ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
***********************************************************************************
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559 (ห้องประชุมออดิทอเรียม สํานักงานกลาง)
08.30–09.00 น.
ลงทะเบียนหน้าห้องประชุมออดิทอเรียม และชมผลงานของเยาวชน
09.00–09.10 น.

ชมวีดิทัศน์ “แนะนํานักเรียนทุน JSTP รุ่นที่ 18”

09.10–09.30 น.

กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนที่ได้รับคัดเลือกประจําปี 2559
โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ที่ปรึกษาอาวุโส สวทช.

09.30–09.50 น.

พิธีการมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน (พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน)
โดย ดร. อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ สวทช.

09.50–10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.00–10.15 น.

เรื่องเล่าเช้านี้ “โครงการ JSTP”
โดย นางอติพร สุวรรณ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนฯ

10.15-11.15 น.

กิจกรรมเสวนาพิเศษ "การปรับตัวสู่อนาคต JSTP"
โดย รศ.ดร.อุดมศิลป์ ปิ่นสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.15–12.30 น.

ชี้แจงแนวทางและกระบวนการสนับสนุนของโครงการฯ /ทําสัญญารับทุน
โดย นางเพชรดา เวณุนันท์ และ นางสาวชญากัญจน์ แก้วบรรจง

12.30–13.30 น.

***รับประทานอาหารกลางวัน***

13.30–15.30 น.

เยาวชนแบ่งกลุ่มรายงานความก้าวหน้างานวิจัย (ตามสาขา)

15.30–16.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

16.00–17.30 น.

แบ่งกลุ่มนําเสนอผลงาน (แต่ละสาขา)

17.30–18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00–19.00 น.

***รับประทานอาหารเย็น***
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19.00–20.30 น.

เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง "วิจัยในวัยเรียน"
โดย นายฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา (รุ่นที่ 11)
นายธีระพงษ์ สุขสําราญ (รุ่นที่ 11)
นายสหัสชัย อินวงศ์วาร (รุ่นที่ 13)
ดําเนินรายการโดย นายพัฒนนาวี นาเลาห์ (รุ่นที่ 13)

20.30–21.00 น.

ชี้แจงกําหนดการ/เข้าที่พัก ณ หอพักเอเชี่ยนเกมส์ ม.ธรรมศาสตร์

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 (ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
07.30 น.

เก็บสัมภาระ/ออกจากที่พัก (หอพักเอเชี่ยนเกมส์ ม.ธรรมศาสตร์)

08.00-09.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ สํานักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

09.00-12.30 น.

ออกเดินทางสู่ ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

12.30-14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-15.00 น.

กิจกรรมบรรยาย “Science Communicator : How to Present
your IDEA?”

15.00-15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น.

กิจกรรม “การเขียน Abstract และการทําโปสเตอร์นําเสนอผลงาน”

17.00-18.00 น.

เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.

กิจกรรม First Audition“How to Present your IDEA?”

21.00 น.

ชี้แจงกําหนดการ/พักผ่อน
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วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 (ตะนาวศรี แอนด์ ครีคไซด์ รีสอร์ท สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
07.30-08.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30-10.15 น.

กิจกรรม “Speed Wax: When Time is LIMITED”

10.15-10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.

กิจกรรม “Create Your Own Talk”

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.

กิจกรรม “คลินิกการพูด 1”

15.00-15.15 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.15-16.45 น.

กิจกรรม “คลินิกการพูด 2”

16.45-17.00 น.

สรุปและปิดกิจกรรม “Science Communication”

17.00-18.00 น.

พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00-19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00-22.00 น.

JSTP สังสรรค์ (คาราโอเกะ)

22.00 น.

ชี้แจงกําหนดการ/พักผ่อน

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 (จ.ราชบุรี/อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย)
08.00-09.00 น.

เก็บสัมภาระ/รับประทานอาหารเช้า

09.00-10.00 น.

ออกเดินทางสู่ อ.เมือง จ.ราชบุรี

10.00-12.00 น.

ทัศนศึกษา ณ “โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ 1”

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน @ ร้านพริ้วลมชมน้ํา

13.00-16.00 น.

เดินทางกลับ

16.00 น.

ถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย/เยาวชนแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลําเนา
*** หมายเหตุ: กําหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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