มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ “Active Science” ปี 3
เด็กๆ จะได้เรียนรู้ กิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิด
ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากธรรมชาติและ
ชีวิตประจาวัน
เพลิดเพลินกับการทดลองและฝึกปฏิบัตทิ าง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ รับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
(ป.3 จะเข้าป.4 ก็สามารถสมัครได้/อัตรานี้รวมอาหารว่าง 6 มื้อ อาหารเทีย่ ง 3 มื้อ
และค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนรู้)
ขั้นตอนการสมัครและชาระเงินค่าลงทะเบียน
1 กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงเพือ่ ประโยชน์ของผูส้ มัคร
2 อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 2,800 บาท
(มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะผูท้ สี่ มัครพร้อมชาระค่าลงทะเบียนเท่านัน้ / ขอสงวนสิทธิใ์ นการปิดรับสมัครเมือ่ มีผสู้ มัครพร้อมชาระ
ค่าลงทะเบียนเต็มจานวนทีก่ าหนด)
3. วิธกี ารชาระค่าลงทะเบียน
โดยชาระผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี
ชือ่ บัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เลขทีบ่ ญั ชี 552-215230-9
4 ส่งหลักฐานการสมัครและชาระค่าละเบียนไปยัง วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีเพือ่ ยืนยันการสมัครที่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 077-355454
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะไม่คนื เงินค่าลงทะเบียนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
ผูป้ ระสานงานโครงการ คุณกาญจนา เพ็ชรชานาญ จาปา โทร 077-355454

ใบสมัครค่ายสนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ “Active Science”ปี3
ชื่อ-สกุล ด.ช./ด.ญ........................................................................................ชือ่ เล่น...น้อง..............................................................
โรงเรียน...............................................................................................................ชัน้ ......................................................................
วันเดือนปีเกิด.............................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนักเรียน (ถ้ามี)..............................................................................................
ชื่อผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้..........................................................................................................
เบอร์ติดต่อ................................................................................................................................................
ความสัมพันธ์.........................................................................................................................................
ข้อมูลจาเพาะเกี่ยวกับสุขภาพและอาหารที่ควรทราบ เช่น การแพ้อาหาร/ยา หรืออืน่ ๆ
............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
การชาระค่าลงทะเบียน
 โอนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุราษฎร์ธานี
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เลขที่บัญชี 552-215230-9
วันที่โอน...............................................จากธนาคาร/สาขา.................................................
 ยังไม่ได้ชาระค่าลงทะเบียน

ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครอง
(......................................................................)
วันที่สมัคร.....................................................................
หมายเหตุ

1. กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงเพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร
2. กรณีผู้สมัครครบตามจานวนที่กาหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์สาหรับผู้สมัครและชาระ
ค่าลงทะเบียนในช่วงเวลาที่กาหนดเท่านั้น

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชาระค่าลงทะเบียนไปยังวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี โทรสาร 077-355454 หรือ
ckanjana.p@hotmail.com ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560

กาหนดการโครงการ สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ “Active Science” ปี 3
ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์และเครือ่ งมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่

เวลา/กิจกรรม
08.00-08.30 น.

22

รายงานตัวและ
ลงทะเบียน
ลานอเนกประสงค์ขา้ ง
ห้องฟิสกิ ส์

08.30-09.30 น.

พิธเี ปิด/
Moving for fun
ran for active
science
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2

09.30 -10.30 น.

Science shows
โดย ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง
อ.วาสนา บุญแสวง
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2

วันที่
23

24

08.00-08.30 น.
รายงานตัว
ลานอเนกประสงค์
ข้างห้องฟิสกิ ส์

08.30-09.00 น.
Moving for fun
ran for active
science
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
2

รายงานตัว
ลานอเนกประสงค์
ข้างห้องฟิสกิ ส์

Moving for fun
ran for active
science

09.00 -10.30 น.
ชีววิทยา
Science of Yeast
โดย ดร.จรัสลักษณ์
เพชรวัง
คุณผกาวัลย์ ชูเชิด และ
คุณวรรณลี พัฒนถลาง
ห้อง..แปรรูป
คอม.
Easy Animation by
Pencil 2D
โดย อ. ศิวิภา พฤฒิคณี
ห้อง.ห้องคอมฯ 5

10.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

ฟิสกิ ส์…
การทาแผนทีด่ าววงกลม
โดย.ดร.วาริช วีระพันธ์ /
คุณณัฐวัฒน์ จาปาและ
คุณสุมาลี สีผม
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2.

เวลา/กิจกรรม
10.30 – 12.00 น.
12.00-13.00 น.
ฟิสกิ ส์ จรวดขวดน้า
อาหาร
โดย.ดร.นริศรา
กลางวัน
มหาธนินวงศ์
คุณณัฐวัฒน์ จาปาและ
คุณสุมาลี สีผม
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2
สนุกคิด สสวท.คณิต
โดย อ.วาสนา บุญแสวง
ห้อง SB 109-110

อาหาร
กลางวัน

13.00-13.30 น.
Survival skills
for children
ทักษะการเอาตัวรอด

โดย อ.ลิเลียน
วิวฒ
ั น์ และคณะ
ห้องปฏิบตั กิ าร
ฟิสกิ ส์ 2

13.00-13.30 น.
Survival skills for
children
ทักษะการเอาตัวรอด

โดย อ.ลิเลียน วิวฒ
ั น์และ
คณะ
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2
Survival skills for
children
ทักษะการเอาตัวรอด

โดย อ.ลิเลียน วิวฒ
ั น์และ
คณะ
ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์ 2

13.30 – 15.00 น.

เคมี
เคมี Easy
โดย ดร.อุไรวรรณ วีระพันธ์
คุณอรอุมา พงษ์ภกั ดี
ห้อง.ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี 1.

13.30 – 15.00 น.
เคมี.........ฝนกรด
.โดย ดร.อุไรวรรณ
วีระพันธ์
คุณอรอุมา พงษ์ภกั ดี
ห้อง.....ห้องปฏิบตั กิ ารเคมี 1

สนุกคิด สสวท.วิทย์
โดย..คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ห้อง SB 109-110

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หมายเลขผู้ประสานงาน คุณกาญจนา เพ็ชรชานาญ จาปา 077 355 454

15.00 – 16.30 น.
ชีววิทยา
ภาวะปรสิต “เรือ่ งน่ารู้
เกีย่ วกับหนอนพยาธิ”
โดย ผศ.ดร.กานดา ค้าชู
คุณสากล โพธิเ์ พชร
ห้อง ..ปฏิบตั กิ ารชีวภาพ3

15.00-16.30 น.
คอม.
Coding Game
โดย อ. ศิวิภา พฤฒิคณี
ห้อง.ห้องคอมฯ 5

สรุปผล/มอบวุฒบิ ตั ร/
เดินทางกลับ

