กำหนดกำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
นักเรียนที่ได้เหรียญรำงวัลโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ วิชำวิทยำศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
ระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๐
ณ ห้องออดิทอเรียม อำคำรบ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ จังหวัดปทุมธำนี
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
วันพุธที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๕ น. กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๐๙.๐๕ – ๐๙.๑๐ น. พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์
โดย ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๐๙.๑๐ – ๐๙.๒๐ น. ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. บรรยาย “มารู้จักกับเซลล์แสงอาทิตย์กันเถอะ”
โดย ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี นักวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สนุกกับโซลาร์เซลล์”
โดย นักวิจัย ภาควิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมเรียนรู้...และรู้จักแผนที่
โดย รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. แนะนาสถานที่และความความปลอดภัย
โดย คุณอนุศิษฏ์ มูลทองชุน
เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรมภาคค่าและสันทนาการ
๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรม Science for the world I
๒๐.๓๐ น.
เข้าที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น. บรรยาย “Science Talk”
โดย นักวิจัย สวทช.
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “ตามรอยพ่อ”
โดย ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “ตามรอยพ่อ”(ต่อ)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. กิจกรรม “ตามรอยพ่อ” (ต่อ)
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรม Science for the world II
๒๑.๐๐ น.
เข้าที่พัก
วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. Check Out นากระเป๋าลงมาเก็บและคืนกุญแจห้องพัก และรับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ – ๑๑.๕๕ น. กิจกรรม “Science is all around”
โดย คณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลำ
กลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
กลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
๐๘.๐๐ – ๐๘.๕๕ น. เปลี่ยนน้าขุ่นเป็นน้าใส ทายสิทาไมเราถึงต่าง น้าเปลี่ยนสี
ดูแลกันหน่อย
๐๘.๕๕ – ๐๙.๔๕ น. ทายสิทาไมเราถึงต่าง เปลี่ยนน้าขุ่นเป็นน้าใส ดูแลกันหน่อย
น้าเปลี่ยนสี
๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๕ น.
รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๑๐.๐๕ – ๑๑.๐๐ น. น้าเปลี่ยนสี
ดูแลกันหน่อย
เปลี่ยนน้าขุ่นเป็นน้าใส ทายสิทาไมเราถึงต่าง
๑๑.๐๐ – ๑๑.๕๕ น. ดูแลกันหน่อย
น้าเปลี่ยนสี
ทายสิทาไมเราถึงต่าง เปลี่ยนน้าขุ่นเป็นน้าใส
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร

๑. สำมำรถดำวน์โหลดภำพกิจกรรมได้ที่ http://www.nstda.or.th/sciencecamp/th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภำคม ๒๕๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. โปรดแขวนป้ำยชื่อตลอดเวลำที่มีกำรเข้ำร่วมกิจกรรม

