คุณสมบัติผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 7 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2563 ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1.2 เป็นผู้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ด้านการเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารองค์การ การบริหารท้องถิ่น การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ และการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
1.3 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องเข้าพักในที่
พักที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น (ห้องพักปรับอากาศ)
1.4 ไม่เคยเข้ารับการอบรมเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เงื่อนไขและสิทธิ์ของผู้ผ่านการอบรม
2.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จำนวนเวลาทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม
2.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในโควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564
3. การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม
3.1 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ลงทะเบียนรายงานตัวเวลา 05.30 น. – 09.00 น.
3.2 สวมชุดสุภาพ สำหรับการลงทะเบียนรายงานตัว/เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 22 สิงหาคม 2563
3.3 เตรียมชุดนักเรียน สำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2563
3.4 จัดเตรียมผ้าเช็ดตัว และหรือผ้าถุง และเครื่องใช้ส่วนตัว
3.5 ยาประจำตัวในกรณีที่มีโรคประจำตัว และควรแจ้งให้อาจารย์พี่เลี้ยงประจำกลุ่มทราบ
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตลอด 2 วัน 1 คืน แบบ New Normal
4.1 Face Shield
4.2 หน้ากากผ้า
4.3 Flash Drive
4.4 กระเป๋าผ้า POL UBU
4.5 สมุดโน้ต POL UBU พร้อมปากกาและดินสอ
4.6 เอกสารประกอบการบรรยาย
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กำหนดการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 7”
ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
ในระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2563 (แบบพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน แบบ New Normal)
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
------------------------------------วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 การแต่งกาย : ชุดลำลองสุภาพ
เวลา 05.30 น. – 09.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว ณ ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ อาคารปฏิบัติการทางสังคมศาสตร์
เวลา 09.00 น. – 09.05 น.
พิธีเปิดโครงการ และปฐมนิเทศ (รวมทั้งแนะนำวิทยากรประจำกลุ่ม)
เวลา 09.05 น. – 09.20 น.
1. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-test 15 นาที
2. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
เวลา 09.20 น. - 12.00 น.
การอภิปรายและเสวนาในหัวข้อรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
09.00 น. - 10.30 น. (1) รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดย อาจารย์ปฐวี โชติอนันต์
10.30 น. - 12.00 น. (2) รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดย : ดร.วรุตม์ อิงคถาวรวงศ์
เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. - 13.30 น.
เกมส์พัฒนาทักษะความรู้
เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ “รัฐสภาจำลอง”
เวลา 16.00 น. – 18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น / กิจกรรมนันทนาการ
- แนะนำระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
- สิงห์แสดออนซอนทัวร์มอ
โดย : ทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
เวลา 18.30 น. – 20.00 น.
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
เวลา 20.00 น.
รถบัสรับนักเรียนค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ไปส่งเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
เวลา 06.00 น. – 07.00 น.
เวลา 07.00 น. – 07.30 น.
เวลา 07.30 น. – 08.30 น.
เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
ทำภารกิจส่วนตัว
รถบัสรับนักเรียนค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ไปคณะรัฐศาสตร์
รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์ / ลงทะเบียน
ทำแบบทดสอบหลังเรียน Post-test 30 นาที
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ แนะแนวการศึกษาต่อ (มีถาม-ตอบจากนักเรียน)
โดย : ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร
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เวลา 11.00 น. – 12.00 น.

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. – 14.30 น.

เวลา 14.30 น.

สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 โควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ
และแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (นักเรียนสามารถเตรียมแฟ้ม
สะสมผลงานในการเข้าสัมภาษณ์เสนอต่อกรรมการด้วย (ถ้ามี)
รับประทานอาหารกลางวัน
สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 โควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ
และแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (นักเรียนสามารถเตรียมแฟ้ม
สะสมผลงานในการเข้าสัมภาษณ์เสนอต่อกรรมการด้วย (ถ้ามี)
ปิดโครงการ / มอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ :
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.

