กำหนดกำรเข้ำค่ำยวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์
นักเรียนที่ได้เหรียญรำงวัลโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ วิชำคณิตศำสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖
ระหว่ำงวันที่ ๑๘- ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑
ณ ห้องออดิทอเรียม อำคำร ๑๘ บ้ำนวิทยำศำสตร์สิรินธร อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
วันพุธที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๖๑
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 – ๐๙.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๐๙.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยาย “Math for life”
โดย อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรม “คณิตศาสตร์รอบตัว”
โดย ๑. ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒. ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๑๕.๒๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรม “คณิตศาสตร์รอบตัว” (ต่อ)
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. แนะนาสถานที่และความปลอดภัย
โดย ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. เก็บกระเป๋าเดินทาง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น. กิจกรรมภาคค่าและสันทนาการ
๒๐.๓๐ น.
เข้าที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ออกกาลังกาย
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ฐานกิจกรรม “Robotics City"
โดย วิทยากรจากบริษัทออเดเชียส
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. ฐานกิจกรรม “Robotics City” (ต่อ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ฐานกิจกรรม “Robotics City” (ต่อ)
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ฐานกิจกรรม “Robotics City” (ต่อ)
๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. กิจกรรม “เส้นทางนักคณิตศาสตร์”
โดย ดร.เดชชาติ สามารถ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
๒๐.๐๐ น.
เข้าที่พัก
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นากระเป๋าลงมาเก็บ คืนกุญแจห้องพัก และรับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. กิจกรรม “Amazing Math”

๐๙.๔๐ – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

โดย ๑. ผศ.ดร.นพดล ชุมชอบ
๒. ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล
๓. ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์
๔. ดร.นัยรัตน์ กันยะมี
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พักรับประทานอาหารว่าง ณ ห้องอาหาร
บรรยาย “Amazing Math” (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร
โดย คุณนวรัตน์ อินทุวงศ์
ผู้อานวยการฝ่ายโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. สำมำรถดำวน์โหลดภำพกิจกรรมได้ที่ http://www.nstda.or.th/sciencecamp/th/
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภำคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. โปรดแขวนป้ำยชื่อตลอดเวลำที่มีกำรจัดกิจกรรม

