
   
 

ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2565 

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

13.00 - เป็นต้น
ไป 

ลงทะเบียนและเช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมของผู้เข้าพัก 

15.00 ชี้แจงแนวทางในการเข้าค่าย แนะน าสถานที่ กติกาการเข้าค่าย 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง 
ผู้ประสานงานค่าย 

ชี้แจงออนไลน์ผ่าน Zoom 
Meeting 

ชี้แจงการเบิกจ่ายค่าเดินทาง 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สายวรุฬ ชัยวานิชศิริ 
ประธานกิจกรรมเยาวชน สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

 **ชี้แจงผู้เข้าแข่งขันล่วงหน้า ให้เดินทางด าเนินการติดตั้งโครงงาน + 
สิ่งประดิษฐ์** 

 

เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (ส าหรับนักเรียน) 

   
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

06.00 – 07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ท่ีพักของผู้เข้าพัก 

07.00 – 08.00 เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเวลานดัหมาย โดยพาหนะที่จัดเตรียมไว้ให้
จากท่ีพัก 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

08.00 - 09.30 พิธีเปิดค่ายเวทีฯ 
กล่าวต้อนรับ โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ ์
กล่าวรายงาน โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจรญิสุธาสินี คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ประธานการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 
18 
กล่าวเปิดค่าย โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐค์ุณ มงคลอัศวรัตน ์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถ่ายภาพร่วมกัน (แบ่งตามล าดับศูนย์ภูมภิาค) 
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ของทีมผู้ชนะระดับประเทศ 

อาคารไทยบรุี ม.วลัยลักษณ ์
 

 

การแข่งขันประเภทต่างๆ 

09.00 - 12.00 1.การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ (3 ชั่วโมง) (09:00 – 12:00) 
- ระดับประถมศึกษา  

**ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ ไม่เข้าร่วมพิธีเปดิ** 
 
น าเสนอผลงานการแข่งขนัวาดภาพ (13.00 - 16.00) 

อาคารเรยีนรวม 6 (ST) ห้อง  
ST208 ช้ัน 2 
 
 
น าเสนอผลงาน ห้องST210 

 

2.การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (3 ชั่วโมง) (09:00 – 12:00) 
- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

**ผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมวาดภาพ ไม่เข้าร่วมพิธีเปดิ** 
 
น าเสนอผลงานการแข่งขนัวาดภาพ (13.00 - 16.00) 

อาคารเรยีนรวม 6 (ST) ห้อง 
ST209 ช้ัน 2 
 
 
 
 
น าเสนอผลงานห้อง ST210 

09.30 - 12.00 3. การแข่งขนัตอบปัญหาวิทยาศาสตร์  
- ระดับประถมศึกษา  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

อาคารเรยีนรวม 5  
ห้อง 5209 
ห้อง 5201 
ห้อง 5217 



วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (ส าหรับนักเรียน) 

   
 

09:30 – 12:00 4. การแข่งขนักระบวนการแก้ปญัหาวิทยาศาสตร์  
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ห้องแลปฟิสิกส์ อาคาร
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 7 (B7) 

09:30 – 12:00 5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
- ระดับประถมศึกษา (09:30 – 12:00) 

อาคาร ST ช้ัน 2 

09.30 – 16.00 6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ *จัดแบบคู่ขนาน* 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (09.30 – 16.00) 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (09.30 – 16.00) 

อาคาร ST ช้ัน 2 

12.00 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน และรับอาหารว่างช่วงบ่าย ตามสถานท่ีประกวด/แข่งขัน 

13:00 – 16:00 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (ต่อ) อาคาร ST ช้ัน 2 

16:00 –16:30 ผู้เข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยและผูเ้ขา้ประกวดการ
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเก็บโครงงานได้ 

 

16.30 - 19.30 รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย กลับโรงแรมที่พัก 



วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 (ส าหรับครูที่ปรึกษา)

เวลา กิจกรรม สถานที ่

06.00 – 07.00 รับประทานอาหารเช้า ที่พักของผู้เข้าพัก 

07.00 – 08.00 เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

08.00 – 09.30 พิธีเปิดค่ายเวทีฯ 
กล่าวต้อนรับ โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ ์
กล่าวรายงาน โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจรญิสุธาสินี คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ประธานการจัดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตรร์ุ่นเยาว์
แห่งชาติ ครั้งที่ 18 
กล่าวเปิดค่าย โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐค์ุณ มงคลอัศวรัตน ์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถ่ายภาพร่วมกัน (แบ่งตามล าดับศนูย์ภูมิภาค) 
กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) ของทีมผู้ชนะ
ระดับประเทศ 

อาคารไทยบรุี ม.วลัยลักษณ ์

09.30 - 12.00 Special Talk จากอาจารย์พิเศษ อาคารไทยบรุี ม.วลัยลักษณ ์

12.00 - 13.30 รับประทานอาหารกลางวัน ณ สถานท่ีจัดกจิกรรม 

13.30 - 16.30 เยี่ยมชมห้องปฏิบตัิการ มาตรฐานการจัดห้องปฏิบตัิการ (ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ) เยีย่มชมมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ ศูนย์การแพทย์ อทุยาน
พฤกษศาสตร์ สวนวลัยลักษณ ์

16.30 - 19.30 รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย กลับโรงแรมที่พัก 

หมายเหต ุ การแต่งกาย: ชุดสุภาพ // อาหารว่างเวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 



วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 

เวลา กิจกรรม สถานที ่

07.00 – 08.00 รับประทานอาหารเช้า ที่พักของผู้เข้าพัก 

08.00 – 09.00 ออกเดินทางจากท่ีพัก 

09.00 - 14.30 1. ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 1 (25 คัน) - วัดพระมหาธาต ุ
- พิพิธภัณฑ์เมือง 

2. ทัศนศึกษาเส้นทางที่ 2 (25 คัน)

15.00 เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศยั และเตรยีมตวัส าหรับงานเลี้ยง 

16.00 – 17.00  ทางสมาคมฯ เคลียร์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โรงแรมชฎา 

17.00 - 20.30 พิธีปิดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติคร้ังท่ี 18 

ช่วงที่ 1 ประกาศผล และ มอบรางวัล 

1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

2. การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

3. การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์

4. การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์

5. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม นักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับ

ประถมศึกษา 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี คณบดสี านักวิชาวิทยาศาสตร ์

ช่วงที่ 2 ประกาศผล และ มอบรางวัล 
6. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐค์ุณ มงคลอัศวรัตน ์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กล่าวปิดค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ คร้ังท่ี 18 โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์ 
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

งานเลี้ยงชาวค่าย : การแสดงของภาคใต้ เช่น ร ามโนราห์ 

โรงแรมชฎา 

รับประทานอาหารร่วมกัน 

หมายเหต ุ * ทั้งนี้ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
** การแต่งกาย: ชุดล าลองสุภาพ 



วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 

 ออกจากที่พักและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 ส าหรับโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 9 โครงงาน 

 เตรียมเข้าติดตั้งโครงงาน ในพ้ืนที่ของงาน STT ครั้งที ่48  

ช่วงเช้า : ติดตั้งโครงงาน 9 ทีมส าหรับการประกวด Best of the best บริเวณท่ี สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตร 

ช่วงบ่าย กรรมการพิจารณาและตัดสินโครงงาน Best of the best ในงาน วทท.




