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“ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์”  
CMU SCIENCE CAMP ตอน The Pandemic Heroes 

วนัที ่ 3-7 มถินุายน 2564 
โดย คณะวทิยาศาสตร์ ร่วมกับชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ตามที่ คณ ะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ย เชี ยงใหม่  ร่วมกับ  ชมรมวิชาการ ส โมสรนั กศึ กษาคณ ะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม “ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์” CMU SCIENCE CAMP ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เน้นผู้เรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ได้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการ

ศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้าน

วิทยาศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพในสาขาที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะน าไปสู่การมีเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

นั้น ในปี 2564 นี้ ได้ก าหนดจัดกิจกรรมขึ้นในตอน “The Pandemic Heroes” โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมและการรับสมัคร ดังนี้ 

1. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมและสถานที่ 

วันที่ 3-7 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

2. รูปแบบของกิจกรรม 

 แนะน าคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนแนวทางการประกอบอาชีพที่เก่ียวข้อง 

 แบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยนักวิจัยระดับแนวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 กิจกรรมเสริมทักษะการวิจัย การวิเคราะห์และออกแบบแนวทางการทดลอง  ภายใต้การแนะน าอย่างใกล้ชิดของคณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 เยี่ยมชมภาควิชาและศูนย์วิจัยฯ ของคณะวิทยาศาสตร์ ศึกษางานวิจัยเด่นในแต่ละสาขาวิชา ท ากิจกรรม Hands on ฝึกวิจัย/
ทดลอง/ท ากิจกรรมวิชาการ 

3. สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมค่ายอย่างครบถ้วนแล้ว จะได้รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสามารถใช้ประกอบการ

สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS รอบที่ 1 (ยื่น Portfolio โครงการ “สานฝันปั้นนักวิทย์”) 

4. จ านวนรับและการคัดเลือก 
รับสมัครนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2563 เน้นวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ทั้งนี้จะคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 80 คน โดยการพิจารณาจากใบสมัครเป็นหลัก ทั้งนี้ ผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

5. คุณสมบัติผู้สมัคร 
1) เป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในปีการศึกษา 2563 เน้นผู้เรียนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2) มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์ 
3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตรไ์ด้ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจกรรม  

 

 



2 

6. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

100.- บาท/คน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ต่อไปนี้ 
ชื่อบัญชี: “CMU Science Camp”   เลขที่บัญชี:  667-426568-0 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2)  ค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ (กรณีที่ได้รับคัดเลือก ให้ช าระหลังจากประกาศผลการคัดเลือกและยืนยันการเข้าค่าย) 
500.- บาท/คน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ต่อไปนี้ 
ชื่อบัญชี: “CMU Science Camp”   เลขที่บัญชี:  667-426568-0  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7. วิธีการสมัครและการส่งหลักฐานการสมัคร 
7.1 กรอกใบสมัครทางออนไลน์ที่เวบ็ไซต์  http://scicamp.science.cmu.ac.th/    
7.2 พิมพ์ใบสมัครจากระบบ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ให้ผู้สมัครและผู้ปกครองลงนาม  
7.3 ดาวนโ์หลดใบค าถามจากเว็บไซต์และเขียนตอบ (เรียงความ) ในใบค าถามดงักล่าวด้วยปากกา 
7.4 อัพโหลดหลักฐานการโอนเงินคา่ธรรมเนียมการสมัครจ านวน 100.- บาท/คน ผา่นเวบ็ไซต์ขา้งต้น 

หลักฐานการสมัคร                                                           ส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ถึง 
 
 
   
 

 

 
หมดเขตส่งใบสมัคร วันที ่15 มนีาคม 2564 (ถือวันประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 

8. ก าหนดการด าเนินงาน 
 รับสมัครทางเว็บไซต์ http://scicamp.science.cmu.ac.th/ บดันี ้– 15 มนีาคม 2564 

 ประกาศผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์ข้างตน้ 19 เมษายน 2564 

 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ข้างต้น 
พร้อมอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  
จ านวน 500.- บาท/คน 

19-23 เมษายน 2564 

 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 3-7 มถินุายน 2564 
 

หมายเหตุ: นักเรยีนที่ไม่ได้แจง้ยืนยัน หรือ ไม่อัพโหลดหลักฐานการโอนเงินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภายในเวลาทีก่ าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

9. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

    โทรศัพท์ 0-5394-3316 (คุณมินตรา)   
    อีเมล์ mintra.hankla@cmu.ac.th (คุณมินตรา)  

              Facebook: CMU SCIENCE CAMP 

 

CMU Science Camp 
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่  
จ.เชียงใหม่ 50200 

 ใบสมัคร (ตามข้อ 7.2)       
 ใบค าถาม/ค าตอบเรียงความ (ตามข้อ 7.3)      
 ใบ ปพ.1 (ถึงภาคเรียนปัจจบุัน) 
 หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครจ านวน 100.-บาท/คน 

 

QR Code  
ส ำหรบัเวบ็สมัครเข้ำค่ำย 


