กิจกรรมค่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ (Young Makers Camp)
วันที่ 3 - 6 กันยายน 2561
ห้องออดิทอเรียม และห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จ.ปทุมธานี
วัน/เวลา
3 กันยายน 61
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.00 น.
10.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.

21.00 น.
วัน/เวลา

กิจกรรม
ม.ปลาย
ห้องออดิทอเรียม

ม.ต้น
ห้องบรรยาย 1

หมายเหตุ

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
ออดิทอเรียม
กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม
ออดิทอเรียม
โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล
รองผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารว่าง
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดพื้นฐาน เรียนรู้เทคโนโลยี เครื่องพิมพ์สามมิติ
ทางไฟฟ้า โดย อ.พรชัย โอฬาริกเดช
โดย อ.พาโชค พิมเลขา
บริษัทเมกเกอร์เอเชีย
บริษัทโชคอินเตอร์เทค จากัด
รับประทานอาหารกลางวัน
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดพื้นฐาน เรียนรู้การวาดแบบพื้นฐานสาหรับ
ทางไฟฟ้า (ต่อ)
เครื่องพิมพ์สามมิติ
โดย คุณโอบนิธิ กรัณฑรัตน
รับประทานอาหารว่าง
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวัดพื้นฐาน เรียนรู้การวาดแบบพื้นฐานสาหรับ
ทางไฟฟ้า (ต่อ)
เครื่องพิมพ์สามมิติ (ต่อ)
เข้าที่พัก/พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
แจกโจทย์ การลงมือสร้างสรรค์และ
บรรยายพิเศษ เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามิติ
แก้ปัญหา
กับคณิตศาสตร์
หัวข้อ “การใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน” โดย ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชานาญกิจ
อาจารย์ประจาภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรม
ม.ปลาย
ห้องออดิทอเรียม

ม.ต้น
ห้องบรรยาย 1

หมายเหตุ

4 กันยายน 61
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 10.00 น. บรรยายพิเศษ “การเลือกใช้วสั ดุในการ บรรยายพิเศษ “Internet of Things”
งานประดิษฐ์และกลไกพืน้ ฐาน”
โดย คุณชวัลวิทย์ พูลศรี
1

10.00 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.
14.40 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.00 น.
18.00 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.
21.00 น.
วัน/เวลา

โดย อ.ทศพร เวชศิริ บริษัท Logisenes
รับประทานอาหารว่าง
บรรยายพิเศษ “การเลือกใช้วสั ดุในการ บรรยายพิเศษ “Internet of Things”
งานประดิษฐ์และกลไกพืน้ ฐาน” (ต่อ)
(ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
การใช้งานอุปกรณ์ช่าง พื้นฐาน และ
ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างชิ้นงาน
ความปลอดภัย โดย อ.พาโชค พิมเลขา
โดย คุณโอบนิธิ กรัณฑรัตน
บริษัทโชคอินเตอร์เทค จากัด
รับประทานอาหารว่าง
การใช้งานอุปกรณ์ช่าง พื้นฐาน และ
ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างชิ้นงาน
ความปลอดภัย (ต่อ)
(ต่อ)
กีฬา/พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
นาเสนอ การลงมือสร้างสรรค์และ
ร่วมรับฟังการนาเสนอหัวข้อ การลงมือ
แก้ปัญหา หัวข้อ “การใช้ชีวิตประจาวัน สร้างสรรค์และแก้ปัญหา หัวข้อ “การใช้
ในโรงเรียน”
ชีวิตประจาวันในโรงเรียน”
พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรม
ม.ปลาย
ห้องออดิทอเรียม

ม.ต้น
ห้องบรรยาย 1

5 กันยายน 61
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 10.00 น. การลงมือสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างชิ้นงาน
“การใช้ชีวิตประจาวันในโรงเรียน”
(ต่อ)
10.00 - 10.30 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น. การลงมือสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างชิ้นงาน
หัวข้อ “การใช้ชีวิตประจาวันใน
(ต่อ)
โรงเรียน” (ต่อ)
กิจกรรม
วัน/เวลา
ม.ปลาย
ม.ต้น
5 กันยายน 61
ห้องออดิทอเรียม
ห้องบรรยาย 1
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. การลงมือสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างชิ้นงาน
หัวข้อ “การใช้ชีวิตประจาวันใน
(ต่อ)
โรงเรียน” (ต่อ)
14.40 - 15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 17.00 น. การลงมือสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติในการสร้างชิ้นงาน
หัวข้อ “การใช้ชีวิตประจาวันใน
(ต่อ)
โรงเรียน” (ต่อ)
17.00 - 18.00 น.
กีฬา/พักผ่อนตามอัธยาศัย

ออดิทอเรียม

หมายเหตุ

หมายเหตุ
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18.00 - 19.00 น.
19.00 - 22.00 น. ลงมือสร้างชิน้ งาน
เตรียมการนาเสนอผลงาน
22.00 น.
วัน/เวลา

รับประทานอาหารเย็น
ลงมือสร้างชิน้ งาน
พักผ่อนตามอัธยาศัย
กิจกรรม

ม.ปลาย
ห้องออดิทอเรียม

ม.ต้น
ห้องบรรยาย 1

6 กันยายน 61
07.00 - 08.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 09.30 น. เตรียมความพร้อมในการนาเสนอผลงาน เก็บงาน เครื่องพิมพ์สามมิติ
09.30 - 10.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.00 - 12.00 น. นาเสนอผลงาน
ร่วมรับฟังการนาเสนอผลงาน
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น.
ประกาศผล/มอบรางวัล
14.40 - 15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 16.30 น.
พิธีปิดกิจกรรม/มอบเกียรติบัตร
16.30 น.
เสร็จสิ้นกิจกรรม
นักเรียนแยกย้ายเดินทางกลับภูมลิ าเนา

หมายเหตุ

ออดิทอเรียม
ออดิทอเรียม
ออดิทอเรียม

***หมายเหตุ กาหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***
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