กําหนดการคายเสริมประสบการณ โครงการ JSTP ม.ตน รุนที่ 17 ครั้งที่ 1
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี บางขุนเทียน และ สวนแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม จ.นครปฐม ระหวางวันที่ 5-11 พ.ค. 2557
เวลา/วัน
08.00 น.
09.00 น.

จ 5 พ.ค. 57
ลงทะเบียนมจธ.
ชั้น 1 ตึกอธิการบดี

12.00 น.

กิจกรรม 1
JSTP Decoder
Walk rally

พ 7 พ.ค. 57

พฤ 8 พ.ค. 57

ศ 9 พ.ค. 57

รับประทานอาหารเชา ณ หอพัก มจธ. บางขุนเทียน

เดินทางไป มจธ.
บางขุนเทียน

10.00 น.
11.00 น.

อ 6 พ.ค. 57

กิจกรรม 3
ทัศนศึกษานา
เกลือ
จ.สมุทรสงคราม

รับประทานอาหาร รับประทานอาหาร
โรงอาหาร มจธ.
ในพื้นที่

โดยทีมงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร
มก.กพส.
จ.นครปฐม

รับประทานอาหาร ณ โรงอาหาร
มจธ. บางขุนเทียน

Why aren’t We
the Same? (1)
โดยทีมงาน
ดร.ภีศจี คงศีล
ดร.ธนพล ไชยเสน
และดร.จุฑาเทพ
วัชระไชยคุปต

รับประทานอาหาร
ที่สวนแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม

13.00 น.

14.00 น.

15.00 น.
16.00 น.

กิจกรรม 2
Salty fruits and
Salty
ice-creams
โดย
ดร.พันธุวงค
คุณธนะวัฒน และ
ดร.สราวุธ ชื่นคา

กิจกรรม 4
ทัศนศึกษา
แหลงเรียนรูใน
จ. สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร

กิจกรรม 5(ตอ)
Colligative
properties
โดย
ดร. สราวุธ
ชื่นคา

ทัศนศึกษา
พระราชวังสนาม
จันทร อ. เมือง
จ.นครปฐม
ออกเดินทางไป
สวนแสนปาลม
เทรนนิ่งโฮม
อ.กําแพงแสน
จ.นครปฐม

17.00 น.

18.00 น.

ออกเดินทาง ไป
พระราชวังสนาม
จันทร

รับประทานอาหารเย็น ณ หอพัก มจธ. บางขุนเทียน

อา 11 พ.ค. 57

รับประทานอาหาร ที่สวนแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม
Baa Baa !!

กิจกรรม 5
กิจกรรม 6
จุลินทรียในน้ําเค็ม การผลิตไฟฟาดวย
เค็มมาก และเค็มป
น้ําเกลือ
โดย
โดย
ดร.พันธุวงค
ดร.วรวิทย โกสลา
คุณธนะวัฒน
ทิพย

ส 10 พ.ค. 55

เนื้อ นม ไข
โดยทีมงาน
คณะสัตวแพทยศาสตร
มก.กพส.
จ.นครปฐม

Why aren’t We
the Same? (2)
โดยทีมงาน
ดร.ภีศจี คงศีล
ดร.ธนพล ไชยเสน
และดร.จุฑาเทพ
วัชระไชยคุปต

ดูงาน
ฟารมวารานัส
มก.กพส.

ทัศนศึกษา
พระราชวังสนาม
จันทร
อ. เมืองนครปฐม
จ.นครปฐม

รับประทานอาหาร
เดินทางกลับโดย
รถทัวร กลับมาที่
อาคาร
วชิรานุสรณ มก.
12.30 น. ประชุม
ผูปกครอง
ณ หอง 201
อาคาร
วชิรานุสรณ
คณะเกษตร มก.
โดย คุณศรายุธ
มนตรีมุข และ
ดร.ภัศจี คงศีล
เดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ

รับประทานอาหาร ที่สวนแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม

19.00 น.
20.00 น.
21.00 น.

ผู
ประสานง
านที่ดูแล
ผูจัดการ

บรรยาย 3
Quantum
Physics
โดย
ดร.สิขรินทร
อยูคง

กิจกรรมกลุม
สัมพันธ
โดยทีมงาน
อาจารยปง
คณะศึกษาศาสตร
มก.

Varanus
โดย
นักวิจัยสถาบัน
สุวรรณวาจกกสิ
กิจ
มก. กพส.

Revealing the
Secrets
โดยทีมงาน
ครูหมู-ครูตาย

อาทิตย/
จักรกฤษณ

กุลฒี/อาทิตย

ณัฏฐณิชา/อาทิตย

จักรกฤษณ/
วิสิทธิ์

ณัฏฐณิชา/
จักรกฤษณ

วิสิทธิ์/กุลฒี

คุณชาตรี

รศ.ดร. วีระศักดิ์

ดร.ศักดิภัทร

ผศ.ดร.สุตเขตต

ดร.ภัศจี

ดร.ภัศจี

บรรยาย 1
ประวัติศาสตรของ
เกลือ
โดย
รศ.วินัย
ผูนําพล

บรรยาย 2
พูดคุยโครงงาน
วิทยาศาสตร
โดย รศ.ดร.วีระ
ศักดิ์
สุระเรืองชัย

ณัฏฐณิชา/
วิสิทธิ์
ดร. นครินทร

Update 19/4/ถ57
หมายเหตุ; คายนี้รับนักเรียนในโครงการรุนที่ 17 จํานวน 41 คน และนักเรียนในโครงการ รุนพี่ จํานวน 29 คน เทานั้น รวม 70 คน

