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ตารางกิจกรรม “Thai Science Camp” คร้ังที่ 14 
วันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2565 

ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ 
 

วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 
วันพุธที่ 8 มิ.ย.65 
09.00 – 10.00 น. 

 
ตอนรับเขาสูคายฯ 

- ลงทะเบียน รับเอกสาร และอุปกรณคาย 
- ปฐมนิเทศ ชี้แจงกติกา และกิจกรรมคาย 

 
หองแสงเดือน 

พิพิธภัณฑพระรามเกา 

 
 

10.00 – 12.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรม หองแสงเดือน และ
บริเวณใกลเคียง 

อาหารวาง 
10.30 น. 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหาร 
เรือนพักนักวิทย 

 

13.00 – 16.00 น. กิจกรรม Walk Rally พิพิธภัณฑพระรามเกา   
 

อาคารพิพิธภัณฑ 

อาหารวาง 
15.00 น. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ตามอัธยาศัย 

- พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 
- พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ 

16.00 – 17.00 น. กิจกรรม พบรุนพี่ TSC 
โดย นายเฉลิมเกียรติ  ยะพลหา 
เยาวชนคาย TSC#10 ตัวแทนเขารวม STEM Camp  
ณ ประเทศสิงคโปร 

หองแสงเดือน  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หองอาหาร  
19.00 – 19.45 น. กิจกรรมชมการแสดงทางวิทยาศาสตร หองแสงเดือน  

19.45 – 20.00 น. ชี้แจงกิจกรรม ละครวิทยาศาสตร 
- ฝกฝนทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
- ฝกฝนการกลาแสดงออก 
- ฝกฝนการทำงานเปนทีม 

หองแสงเดือน  

20.00 – 21.00 น. ชี้แจงการเขาท่ีพัก เดินทางกลับที่พัก หองแสงเดือน อาหารวาง 
20.00 น. 
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 
วันพฤหัสบดีที ่ 
 9 มิ.ย.65 
07.00 น. 

 
 
เดินทางออกจากท่ีพัก 

 
 

 
 

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา หองอาหาร  
08.30 – 09.00 น. พิธีเปดคาย Thai Science Camp ครั้งที่ 14 

- กลาวตอนรับ โดยผูอำนวยการ อพวช. 
- กลาวถึงการสนับสนุนกิจกรรม โดยผูแทน สพฐ. 
- กลาวรายงานการดำเนินโครงการ โดยประธาน

โครงการ 
- กลาวเปดคาย โดย นายกสมาคมวิทยาศาสตร 

หองแสงเดือน  

 
09.00 – 10.30 น. 
 
10.30 – 12.00 น. 

บรรยายพิเศษ โดย นักวิทยาศาสตรระดับนานาชาติ 
- Prof. James R.Ketudat-Cairns 

Biochemistry, Suranaree University of Technology  
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร. พิชัย สนแจง 

Ocean College, Zhejiang University, China 

ดำเนินรายการโดย น.ส.นริศรา บริกุล 

หองแสงเดือน พบกับนักวิทยาศาสตร 
ที่มีประสบการณการ
ทำงานและประสบ
ความสำเร็จในระดับ
นานาชาติ เรียนรู
มุมมองการทำงาน และ
การเปนนักวิทยาศาสตร
ที่ไดรับการยอมรับใน
ระดับนานาชาติ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหาร  
13.30 – 15.00 น. กิจกรรม “เสวนากับนักวิทยาศาสตรดีเดน”  

โดย นักวิทยาศาสตรดีเดนประจำป 2563 
1. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน 
2. ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน 
ดำเนินรายการโดย น.ส.นริศรา บริกุล 
(อาหารวาง 15.00 น.) 

หองแสงเดือน พบกับนักวิทยาศาสตร
คนสำคัญ  เรียนรูแรง
บันดาลใจของการเปน
นักวิทยาศาสตร เหตุผล
ของการเลือกงานวจิัย
ในแตละดาน และ
อุปนิสัยการทำงานท่ี
นำไปสูความสำเร็จ  
(เปดโอกาสใหถามตอบ) 

15.30 – 16.45 น. บรรยายพิเศษ  
หัวขอนักวิทยาศาสตรรุนใหม มองไกลสูอนาคต 
โดย ดร.วรวรงค  รักเรืองเดช 
ผูอำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 

หองแสงเดือน เปดมุมมอง
ความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ซ่ึงสามารถ
เปลี่ยนวิถีชีวิตใน
อนาคต เพื่อกระตุน
ความสนใจและถอืเปน
ความทาทายของวงการ
วิทยาศาสตรปจจุบัน 

16.45 – 18.00 น. ซอมละครวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ หองแสงเดือน  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หองอาหาร 
 

 

19.00 – 21.00 น. กิจกรรม ละครวิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ หองแสงเดือน อาหารวาง 
20.00 น. 

21.00 น. เดินทางกลับที่พัก   
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที ่ หมายเหตุ 
วันศุกรที่ 10 มิ.ย.65 
07.00 น. 

 
เดินทางออกจากท่ีพัก 

 
 

 

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา หองอาหาร  
08.30 – 09.00 น. เตรียมความพรอมเขาสูกิจกรรม 

- แนะนำกิจกรรมและวิทยากร 
หองแสงเดือน  

09.00 – 12.00 น. กิจกรรม :  ฉลาดคิด อยางนักวิทยาศาสตร ตอนท่ี 1 
ฟงบรรยาย และแบงกลุมยอยตามสาขา 
       สาขา                        วิทยากรบรรยาย 
1. เคมี                              รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันช่ัง 
2. วิศวกรรม                       รศ.ดร.ยศชนัน วงศสวัสดิ ์
3. สิ่งแวดลอม                     ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย  
4. ฟสิกส                        รศ.ดร.วรรณพงษ เตรียมโพธ์ิ 
5. ชีววิทยา                         รศ.ดร.บณัฑิกา อารยีกุล บุทเชอร 
6. คณิตศาสตรประยุกต          รศ.ดร.รตินันท บุญเคลือบ 
7. นิติวิทยาศาสตร                รศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร 
8. ปญญาประดิษฐ (AI)           ผศ.ดร.ธรีวิทย วิไลประสิทธ์ิพร 
9. เทคโนโลยีชีวภาพ              รศ.ดร.สิทธิวัฒน  เลิศศิร ิ
(อาหารวาง 10.30 น.) 

แบงหอง 
ตามสาขา
ตางๆ 

พบกับนักวิทยาศาสตร รุนใหม
ที่ประสบความสำเร็จในการ
ศึกษาวิจยัแตละดาน  ทราบถึง
วิธีคิด การต้ังโจทยวิจัย และ
การแกปญหาในงานวิจัย 
เรียนรูวิธีการทำงาน และ
มุมมองเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร
ของแตละทาน พูดคุยซักถาม 
แบงกลุมยอย   
  -  ระดมความคิด 
  -  หาขอมูล 
  -  วางแผนงานการทำ
โครงงานวิทยาศาสตร โดยมี
นักวิทยาศาสตรผูชำนาญแตละ
สาขาคอยใหคำปรึกษา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหาร  
13.00 – 15.30 น. กิจกรรม :  ฉลาดคิด อยางนักวิทยาศาสตร ตอนท่ี 2 

กิจกรรมกลุม :  วางแผนโครงงานวิทยาศาสตรตามสาขา  
- แบงกลุมยอย คิดโครงงานสาขา 
- นำเสนอผลงานภายในสาขา 
- คัดเลือก / ปรับโครงงาน ใหไดผลงานที่ดีที่สุด

ประจำสาขา 

แบงหอง 
ตามสาขา
ตางๆ 

 

15.30 – 17.00 น. นำเสนอโครงงานประจำสาขา หองแสงเดือน  
17.00 – 18.00 น. ชี้แจงกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตรแหงทศวรรษ 

- ระดมความคิดวางแผนโครงงาน (ตามกลุมสี) 
- โครงงานที่คิดวาเปนประโยชนมากที่สุดในชวง

ทศวรรษ  
- บูรณาการสาขาวิชาตาง ๆ เขากับโครงงาน 
- นำเสนอโครงงานรูปแบบโปสเตอร 

หองแสงเดือน  

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น หองอาหาร  
19.00 – 21.00 เตรียมโครงงานวิทยาศาสตรแหงทศวรรษ  อาหารวาง 

20.00 น. 
21.00 น.  เดินทางกลับที่พัก   
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วัน/เวลา กิจกรรม สถานที่ หมายเหตุ 

วันเสารที่ 11 มิ.ย.65 
07.00 น. 

 
เดินทางออกจากท่ีพัก 

 
 

 

07.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา หองอาหาร  
08.30 – 09.00 น. ชี้แจงกติกาการนำเสนอโครงงาน หองแสงเดือน  
09.00 – 12.00 น. เตรียมงานโครงงานวิทยาศาสตรแหงทศวรรษ (ตอ) 

- จัดทำโปสเตอร หรือ โมเดลประกอบการนำเสนอ 
หองแสงเดือน  อาหารวาง 

10.30 น. 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองอาหาร  
13.00 – 16.30 น. นำเสนอ โครงงานวิทยาศาสตรแหงทศวรรษ  

- นำเสนอผลงานบนเวทีเปนรายกลุม 
- กรรมการพิจารณา พรอมตัดสินรางวัล 

หองแสงเดือน  อาหารวาง 
15.00 น. 

16.30 – 17.30 น. พิธีปดคาย โดย นายกสมาคมวิทยาศาสตรฯ 
- สรุปกิจกรรม 
- ทำแบบประเมินกิจกรรม 
- มอบรางวัล และเกียรติบัตร 

หองแสงเดือน   

17.30 – 20.30 น. รับประทานอาหารเย็น เลี้ยงอำลาคาย หองอาหาร  
20.30 น. เดินทางกลับที่พัก   

วันอาทิตยที่ 12 มิ.ย.65 
เยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนา Check out โรงแรมไมเกิน 11.00 น. 

 

หมายเหตุ  :  กิจกรรม – เวลา และสถานท่ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


