คุณสมบัติผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 256๕
โครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์
1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2564 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวน 4-6
ภาคเรียน (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
1.2 เป็นผู้มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ ด้านการเมืองการปกครอง การปกครองท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารองค์การ การบริหารท้องถิ่น การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายสาธารณะ
และการบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
1.3 ไม่เคยผ่านการอบรมค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. เงื่อนไขและสิทธิ์ของผู้ผ่านการอบรม
2.1 เข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร โดยมีจำนวนเวลาเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนเวลา
ทั้งหมดที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม
2.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโควตา
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
3. การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ Online)
3.1 วันที่ 7 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนรายงานตัว ผ่าน Google Form
เวลา 07.00 น. – 09.30 น.
4. การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม (แบบ Onsite)
4.1 วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 07.00 น. – 09.00 น.
4.2 สวมชุดสุภาพ สำหรับการลงทะเบียนรายงานตัว/เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 4 กันยายน 2564
4.3 เตรียมชุดนักเรียน สำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 5 กันยายน 2564
4.4 จัดเตรียมผ้าเช็ดตัว และหรือผ้าถุง และเครื่องใช้ส่วนตัว
4.5 ยาประจำตัวในกรณีที่มีโรคประจำตัว และควรแจ้งให้อาจารย์พี่เลี้ยงประจำกลุ่มทราบ
/ กำหนดการ.....

กำหนดการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 10” (แบบ Online)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม ZOOM
-------------------------------------

วันที่ 7- 8 สิงหาคม 2564
เวลา 07.00 น. – 09.30 น.
เวลา 09.30 น. – 09.40 น.
เวลา 09.40 น. - 12.00 น.

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
เวลา 15.00 น. – 16.00 น.
เวลา 16.00 น. – 16.30 น.
เวลา 16.30 น.

การแต่งกาย : ชุดลำลองสุภาพ
ลงทะเบียนรายงานตัว ผ่าน Google Form
พิธีเปิดโครงการ และปฐมนิเทศ
การอภิปรายและเสวนาในหัวข้อรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
09.40 น. - 10.50 น. (1) รัฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดย คณาจารย์สาขาวิชาการปกครอง
10.50 น. - 12.00 น. (2) รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดย : คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ แนะแนวการศึกษาต่อ
กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์/ความสำเร็จจากพี่สู่น้อง “อาชีพในอนาคต”
แนะนำวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา / แนะนำระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
เกมส์พัฒนาความรู้ (ศึกษาด้วยตนเอง)
ปิดโครงการ

หมายเหตุ :
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
รหัส ZOOM เข้าร่วมโครงการ
Meeting ID : 510 598 5176
Passcode : 905494
/ กำหนดการ.....

กำหนดการ “ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 11 และ รุ่นที่ 12” (แบบ Onsite)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ในระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 และ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 (แบบพักค้างคืน 2 วัน 1 คืน)
ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
-------------------------------------

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 และ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 การแต่งกาย : ชุดลำลองสุภาพ
เวลา 07.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรายงานตัว พร้อมรับกระเป๋าผ้าและอาหารว่าง
ณ ชั้น 3 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 คณาจารย์สาขาวิชาการปกครอง
10.30 น. - 12.00 น. (2) รัฐประศาสนศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
โดย : คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน / แบบบุฟเฟ่ต์
เวลา 13.00 น. - 13.30 น. เกมส์พัฒนาทักษะความรู้
เวลา 13.30 น. – 16.00 น. กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ “รัฐสภาจำลอง”
โดย คณาจารย์สาขาวิชาการปกครอง และ คณาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เวลา 16.00 น. – 17.00 น. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และ แนะแนวการศึกษาต่อ (มีถาม-ตอบจากนักเรียน)
โดย : ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร
เวลา 17.00 น. – 17.10 น. ทำแบบทดสอบหลังเรียน Post-test 10 นาที
เวลา 17.10 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น แบบบุฟเฟ่ต์ / กิจกรรมนันทนาการ-มินิคอนเสิร์ต
เวลา 19.00 น.
รถบัสรับนักเรียนค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ไปส่งเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย
/ วันอาทิตย์.....

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันอาทตย์ที่ 5 กันยายน 2564
การแต่งกาย : ชุดนักเรียน
เวลา 06.00 น. – 07.00 น. ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 07.00 น. – 07.30 น. รถบัสรับนักเรียนค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ไปคณะรัฐศาสตร์ /
และรับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ต์
เวลา 07.30 น. – 08.30 น. แนะนำวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา / แนะนำระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
โดย : นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริภูวดล
เวลา 08.30 น. – 10.30 น. กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์/ความสำเร็จจากพี่สู่น้อง “อาชีพในอนาคต”
โดย : ดร.ขวัญณภิส รัชตะวรรณ
เวลา 10.30 น. – 12.00 น. สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 โควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ
และแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง
เวลา 13.00 น. – 14.30 น. สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565 โควตาโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ
และแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ต่อ)
เวลา 14.30 น.
ปิดโครงการ
หมายเหตุ :
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.
4. การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าร่วมกิจกรรม (Onsite)
4.1 วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 4 – 5 กันยายน 2564 ลงทะเบียนรายงานตัว
เวลา 07.00 น. – 09.00 น.
4.2 สวมชุดสุภาพ สำหรับการลงทะเบียนรายงานตัว/เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 4 กันยายน 2564
4.3 เตรียมชุดนักเรียน สำหรับการเข้าสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 5 กันยายน 2564
4.4 จัดเตรียมผ้าเช็ดตัว และหรือผ้าถุง และเครื่องใช้ส่วนตัว
4.5 ยาประจำตัวในกรณีที่มีโรคประจำตัว และควรแจ้งให้อาจารย์พี่เลี้ยงประจำกลุ่มทราบ

QR Code กลุมไลนรัฐศาสตร

QR Code Line Official

QR Code เพจคณะรัฐศาสตร

QR Code เว็บไซตคณะรัฐศาสตร

QR Code Twitter คณะรัฐศาสตร

QR Code ชอง Youtube คณะรัฐศาสตร

