
ก ำหนดกำรโครงกำรค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ ครั้งท่ี 18 

ระหว่ำงวันท่ี 5-9 ธันวำคม 2561 

ณ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีก ำหนดกำรค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ 

วันพฤหัสบดี ท่ี 5 ธันวำคน พ.ศ. 2562 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สถำนท ี หมำยเหตุ 

10.00-12.00 น. 
นักเรียนรายงานตัว 

- เก็บสัมภาระที่ห้อง  
ทุกฝ่าย ใต้ตึก EN7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พักรับประทานอาหาร

ว่าง  

12.00-13.00 น. 
พิธีเปิด 

- ประธานกล่าวเปิดงาน ให้โอวาท 
ทุกฝ่าย ลาน EN 7  

13.00-15.00 น. 
-แนะน าสตาฟฝ่ายต่างๆ 
-น้องๆและสตาฟท ากิจกรรมร่วมกัน 

ทุกฝ่าย ลาน EN7  

15.00-16.30 น. 
-ตั้งกฎกติการ่วมกัน 
-พาน้องๆท าความรู้จักสถานที่ต่างๆในตึก EN7 

สันทนาการ EN7  

16.30-17.00 น. ไหว้อาจารย์อุทิศ ทุกฝ่าย คณะวิศวกรรมศาสตร์  

17.00-18.00 น. สันทนาการพาน้องท ากิจกรรม สันทนาการ ลาน EN7  

18.00-19.00 น. รับประทานอาหาร สวัสดิการ ลาน EN7  

19.00-20-00 น. ท าภารกิจส่วนตัว สวัสดิการ EN7  

20.00-21.00 น. 

แบ่งกลุ่มน้อง 

- 10 กลุ่ม เพื่อท ากิจกรรม 

- เล่นเกม ให้น้องท าความรู้จักกัน 

สันทนาการ EN 7   



21.00-21.30 น. สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอน สันทนาการ ลาน EN7  

 

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สถำนท ี หมำยเหตุ 

06.00-06.30 น. ตื่นนอนและออกก าลังกาย สวัสดิการ ลาน EN7  สถานที่ตามความเหมาะสม 

06.30-07.30น. ท าภารกิจส่วนตัว ทุกฝ่าย EN7   

07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า สวัสดิการ ลาน EN7   

08.30-09.00 น. 
ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

- เลือกข้อถูก 20 ข้อ 

นายสิรวิชญ์ หาริวร 

นางสาวพชรพร สัทธานุ 

นางสาวเจนจิรา อโนนาม 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

09.00-11.00 น. 

อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 

- สอนไฟฟ้าเบื้องต้น การใช้งาน การอ่านค่า 

การค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ       

นายสิรวิชญ์ หาริวร 

นางสาวพชรพร สัทธานุ 

นางสาวเจนจิรา อโนนาม 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

*09.45 

-พักรับประทานอาหารว่าง 15 

นาที 

 

11.00-12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการ ใต้ตึก EN7 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

12.00-13.00 
อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น(ต่อ) 

- หลักการใช้มิเตอร์ วัดค่าต่างๆ 

นายสิรวิชญ์ หาริวร 

นางสาวพชรพร สัทธานุ 

นางสาวเจนจิรา อโนนาม 
 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

13.00-13.20 
แบ่งกลุ่ม เป็น 10 กลุ่ม 

- กลุ่มละ 6 คน เพื่อท าสิ่งประดิษฐ์ 

นายสิรวิชญ์ หาริวร 

นางสาวพชรพร สัทธานุ 
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า   



นางสาวเจนจิรา อโนนาม 

13.20-16.20 น. 

อุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น 

- การใช้เครื่องมือวัด ต่อวงจรอนุกรม วงจร

ขนาน วัดแรงดัน กระแส 

- ตรรกศาสตร์ 

-เล่นเกม Kahoot  

นายสิรวิชญ์ หาริวร 

นางสาวพชรพร สัทธานุ 

นางสาวเจนจิรา อโนนาม 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

*14.45 

พักรับประทานอาหารว่าง 15 

นาที 

16.20-17.20 น. ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ทุกฝ่าย ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

17.20-17.40 น. สันทนาการรวมน้อง สันทนาการ ลาน EN7   

17.40-18.40 น. รับประทานอาหารเย็น แม่ครัว ลานEN7   

18.40-19.40 น. ท าภารกิจส่วนตัว วิชาการ EN7   

19.40-20.40 
บรรยายเรื่อง แรงบันดาลใจสู่การเป็นนัก

ประดิษฐ์ 
อาจารย์ธรรมรส รักธรรม ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

20.40-21.40 น. 

สันทนาการพาน้องท ากิจกรรม 

- ให้น้องออกแบบสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต 6 

กลุ่ม น าเสนอกลุ่มละ 3-5 นาที  

สันทนาการน า ทุกฝ่าย ลาน EN7 -สตาฟมาช่วยแนะน าน้องได้ 

21.40-22.00 น. สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอน สันทนาการ ลานEN7  

 

 

 



 

 

วันเสำร์ ท่ี 7 ธันวำคมคม พ.ศ. 2562 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สถำนท ี หมำยเหตุ 

06.00-06.30 น. ตื่นนอน/ออกก าลังกาย พยาบาล พิธีกร EN7 สถานที่ตามความเหมาะสม 

06.30-07.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว ทุกฝ่าย EN7   

07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า สวัสดิการ ลานEN7   

09.00-11.00 น. 
ปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์ 

- ท าสิ่งประดิษฐ์ วงจรLDR ลงแผ่นปริ้น 
สิ่งประดิษฐ์ ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

*09.50 น. 

-พักรับประทานอาหารว่าง15นาที  

11.00-12.00 น. 
น าเสนอสิ่งประดิษฐ์ในอนาคต 6 กลุ่ม 
น าเสนอกลุ่มละ 3-5 นาที (ต่อจากเม่ือวาน) 

สันทนาการ ลาน EN7  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการ ลานEN7   

13.00-14.15 น. 

- โชว์สิ่งประดิษฐ์ 

อบรม kid bright  

- สอนการใช้งานบอร์ด การเซ็ตบอร์ด ฟังก์ชัน

ต่างๆ และลองเขียนโค้ด 

-ลอจิกเกต 

นางสาวจิรภิญญา วามะกัน 

นางสาวสุนันทา ชุมอาจ 

นางสาวนิภาพร พิมพ์ทอง 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

14.15-14.30 น. ปล่อยน้องพัก เข้าห้องน้ า ทุกฝ่าย  พักรับประทานอาหารว่าง  

14.30-16.00 น. อบรม kid bright ใช้ sensor ต่างๆ 

นางสาวจิรภิญญา วามะกัน 

นางสาวสุนันทา ชุมอาจ 

นางสาวนิภาพร พิมพ์ทอง 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  



16.00-17.45 น. 

เดินทางไปชม 

-สมาร์ทฟาร์ม 

-เรือนก านัน 

นางสาวจิรภิญญา วามะกัน 

นางสาวสุนันทา ชุมอาจ 

นางสาวนิภาพร พิมพ์ทอง 

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า  

17.45-18.00 น. สันทนาการรวมน้อง สันทนาการ ลานEN7  

18.00-19.00 น. รับประทานอาหารเย็น สวัสดิการ ลานEN7  

19.00-20.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว ทุกฝ่าย EN7  

20.00-21.30 น. 

สันทนาการ 

-พาน้องซ้อมละคร 

สวดมนต์ไหว้พระก่อนเข้านอน 

ลาน EN7 สันทนาการ + ทุกฝ่าย  

 

วันอำทิตย์ ที่ 8 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สถำนท ี หมำยเหตุ 

06.00-06.30 น. ตื่นนอน / ออกก าลังกาย  สันทนาการ สถานที่ EN7  สถานที่ตามความเหมาะสม 

06.30-07.30 น. ท าภารกิจส่วนตัว ทุกฝ่าย EN7   

07.30-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า สวัสดิการ แม่ครัว ลานEN7   

08.30-11.00 น. ปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์(kidbright) 

นายคณาสันต์ จันทร์ผาย 

นางสาวฐิติญา อารีไซด์ 

นายวรชาติ การะเกต 

นายจักรพันธ์ แนบชิด 

ลานEN7 
*09.30 

-พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที  

11.00-12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน สวัสดิการ  ลานEN7   

12.00-15.00 น. ปฏิบัติการสิ่งประดิษฐ์(kidbright)  นายจักรพนัธ์ แนบชิด EN7 *15.00 



-พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที 

15.00-15.45 น. น้องซ้อมการแสดง สันทนาการ EN7  

15.45-16.00 น. สันทนาการรวมน้อง สันทนาการ EN7   

16.00-17.00 น. ท าภารกิจส่วนตัว ทุกฝ่าย EN7   

17.00-18.00 น. รับประทานอาหารเย็น สวัสดิการ แม่ครัว ลานEN7   

18.00-19.30 น. 
น าเสนอสิ่งประดิษฐ์ 

- กลุ่มละ 5-7 นาที  
ทุกฝ่าย ลานEN7   

19.30-21.30 น. 

- น้องแสดงละครกลุ่มละ 5-10 นาที 

- พิธีเทียน 

- ฉายวิดีโอรวมรูป 

สันทนาการ ลานEN7  

21.30-22.00 น. สวดมนต์ไหว้พระ/เข้านอน สันทนาการ ลานEN7   

 

วันจนัทร์ ที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2561 

เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม สถำนท ี หมำยเหตุ 

06.00-06.45 น. ท าความสะอาด ทุกฝ่าย EN7   

06.45-07.45 น. ท าภารกิจส่วนตัว ทุกฝ่าย EN7   

07.45-08.30 น. รับประทานอาหารเช้า สวัสดิการ ลานEN7   

08.30-09.00 น. 
ท าแบบทดสอบหลังเรียน 

- เลือกข้อถูก 20 ข้อ 

ฝ่ายวิชาการ 

 
ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า   

09.00-09.30 น. สันทนาการรวมน้อง สันทนาการ ลานEN7   

09.30-10.30 น. กิจกรรมส่งน้องกลับบ้าน ทุกฝ่าย ลานEN7 พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที 



- เก็บสัมภาระรวมที่ลาน 

- เขียนความรู้สึก 

10.30-11.30 น. 
พิธีปิดค่าย eCamp 2018 

- ประธานกล่าวปิดงาน 
ทุกฝ่าย ลานEN7   

 

หมำยเหตุ: ก าหนดการของแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


