
 

 ก ำหนดกำรค่ำยDream to Science  
ออนไลน์ผ่ำน Zoom meeting และ Live ผ่ำน https://www.facebook.com/entrysci.ubu 

วันที่ 21 สิงหำคม 2564 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 
 
คุณสมบัติผู้สมัครท่ีมีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

 1. เป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2564 ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 – เขต 33 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
 2. หรือเป็นผู้ท่ีก าลังศึกษาหรือส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  
 3. มีเกรดเกรดเฉล่ีย 2.00 ข้ึนไป 

 
นักเรียนสามารถศึกษา VDO ท้ัง 10 สาขาวิชา ตามความสนใจก่อนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายใน Facebook Page  
รับเขศึ้กษา คณะวิทยาศาสตร์ ม. อุบลฯ ดังนี้ 

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
https://youtu.be/hhYgjA05NJo 

  - สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์   
  https://youtu.be/w-jHCt7l5AM 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
  https://youtu.be/TztestaILTU 
  - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  https://youtu.be/P94yUTOxRHY 
  - สาขาวิชาเคมี 
  https://youtu.be/ts-T8IZdXgc 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
   https://youtu.be/XJWLgY2aRR8 
  - สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 
  https://youtu.be/Qn2MIVOy0ko 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  https://youtu.be/SGBm-gTnkdo 
  - สาขาวิชาชีววิทยา 
  https://youtu.be/v3RQpgpWj9I 
  - สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
  https://youtu.be/RKu6zhp23VA 
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เวลำ รูปแบบ กิจกรรม 
08.00 – 08.45 น. FB Live ลงทะเบีบยนเข้าร่วมโครงการ  

 

08.45 – 09.00 น. VDO “กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดค่ายนักเรียนท่ีเข้าร่วมค่าย 
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  

 
 

09.00 – 09.30 น. VDO - กิจกรรมแนะน าอาชีพโดยศิษย์เก่า 
  - การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
 
09.30 – 12.00 น. VDO - กิจกรรม 10 สาขาวิชา 

   1. สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 
   2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
   3. สาขาวิชาเคมี  
   4. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
   5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
   6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
   7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ม.6/ปวส. 
   8. สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร ์
   9. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   10. สาขาวิชาชีววิทยา 
   กิจกรรมถาม- ตอบชิงรางวัล  
 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.00 – 16.00 น.  - กิจกรรมสัมภาษณ์ 10 สาขาวิชา (แบบออนไลน์) 
  1. สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 
   2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
   3. สาขาวิชาเคมี  
   4. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
   5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
   6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
   7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ม.6/ปวส. 
   8. สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร ์
   9. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
   10. สาขาวิชาชีววิทยา 
 

  



 

ก ำหนดกำรค่ำยDream to Science  
ณ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
วันเสำรท่ี์ 4 กันยำยน 2564 เวลำ 08.00 – 16.00 น. 

 
เวลำ กิจกรรม /ห้อง  

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดค่ายและกล่าวต้อนรับนักเรียนท่ีเข้าค่าย 

งานรับเข้าอธิบายข้ันตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  
15- 20 นาที โดยประมาณ 

09.00 - 10.45 น. กลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวส. 
)ทุกสำขำวิชำ( 
จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อเข้าฐานตามสาขาวิชาจ านวน 10 สาขาวิชา 
1. สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
3. สาขาวิชาเคมี  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
6.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ม.6/ปวส. 
8. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
9. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
10. สาขาวิชาชีววิทยา 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทางอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
11.00 – 12.00 น. กลุ่มนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 

(ทุกสาขาวิชา) 
จัดกลุ่มนักเรียนเพื่อเข้าฐานตามสาขาวิชาจ านวน 10 สาขาวิชา (ต่อ) 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 14.45 น. กิจกรรมสัมภำษณ์ 

1. สาขาวิชาฟิสิกชีวการแพทย์ 
2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
3. สาขาวิชาเคมี  
4. สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  
5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา  
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม  
7. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ม.6/ปวส. 
8. สาขาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร ์



 

9. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
10. สาขาวิชาชีววิทยา 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
15.00 – 16.30 น. กิจกรรมสัมภาษณ์ (ต่อ) 

 
หมำยเหตุ : ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

1. ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน/ชุดกีฬาประจ าโรงเรียน 
        2. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

3. สอบถามข้อมูล : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  
โทร. 0818546288 หรือนางสาวปริยากร พิมเงิน นางทุติยาภรณ์ วีระกุล งานบริการการศึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์  โทร. 045-353400-1 ต่อ 4599 หรือ 045-353418 

4. หลักฐานการเข้าค่ายประกอบด้วย       
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ   
- ปพ. 1 หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนอื่นๆ  
 
QR Code กลุ่มไลน์รับเข้ำศึกษำคณะวิทย์65 

 
 

QR Code เพจรับเข้ำศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์ ม.อุบลฯ 

 


