กําหนดการคายเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษา
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2561
คายเจาสัวนอย วันเสารที่ 18 สิงหาคม 2561
รูปแบบการจัดกิจกรรม
นักเรียน 130 คน จะถูกแบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 65 คน และจะเวียนเขาฐานการเรียนรูของ
กิจกรรม 3 ฐาน
เวลา
วันเสารที่ 18 ส.ค. 61
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียน
9.00 – 9.45 น.
พิธีเปด ถายภาพรวม อบรม การประยุกตศาสตรบริหาร และการบัญชี ใน
ชีวิตประจําวัน และแบงกลุม (สลับเขากิจกรรมในแตละชวง)
9.45 – 10.45 น.
ชวงเวลาที่ 1 กิจกรรม อบรม การประยุกตศาสตรบริหาร ในชีวิตประจําวัน
10.45 – 11.00 น.
พักรับประทานของวางและยายกลุม
11.00 – 12.00 น.
ชวงเวลาที่ 2 อบรม การบัญชี ในชีวิตประจําวัน
12.00– 13.00 น.
พักรับประทานอาหารเที่ยง / ประชาสัมพันธการรับสมัครรอบ Portfolio
13.00 – 14.00 น.
ชวงเวลาที่ 3 กิจกรรม การวางแผนอนาคตสําหรับเจาสัวนอย
14.00 – 15.00 น.
ชวงเวลาที่ 4 กิจกรรม เตรียมความพรอมเขาสูมหาวิทยาลัย
15.00 – 15.15 น.
พักรับประทานของวางและยายกลุม
15.15 – 16.15 น.
ชวงเวลาที่ 5 แลกเปลีย่ นเรียนรู และขอเสนอแนะ ผูเขารวมโครงการ
16.30 น.
พิธปี ดโครงการ (นักเรียนแยกยายเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)

กําหนดการคายเตรียมความพรอมเพื่อการศึกษาคณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2561
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
*************************************
วันที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 08.30 – 09.00 น.
เวลา 09.00 – 09.15 น.

เวลา 09.15 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 10.15 น.
เวลา 10.15 – 12.00 น.
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.

ลงทะเบียน ณ โรงละคร
กลาวรายงาน โดย…รองคณบดีฝายวิชาการ
กลาวเปดงาน กลาวตอนรับผูเขารวมโครงการ
โดย… คณบดีคณะศิลปศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์ คําคง
งานวิชาการแนะนําขอมูลเกี่ยวกับงานวิชาการคณะฯ และวัตถุประสงค ปรัชญา
วิธีการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง
งานวิชาการแนะนําขอมูลเกี่ยวกับงานวิชาการคณะฯ และวัตถุประสงค ปรัชญา
วิธีการเรียนการสอนในคณะศิลปศาสตร (ตอ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร
พักรับประทานอาหารวาง
ฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร (ตอ)
ปดโครงการ

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

กําหนดการคายเตรียมความพรอมเขาศึกษา ปการศึกษา 2562 (ชวนนองมาเปนหมอยา)
ณ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระหวางวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561
วันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2561
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 16.30 น.
16.30 – 18.00 น.
18.00 – 20.00 น.
วันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.
08.00 - 09.00 น.
09.00 – 10.15 น.
10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.
14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.
16.00 – 18.30 น.
18.30 – 22.00 น.
วันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561
06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.
08.00 - 08.30 น.
08.30 – 11.00 น.
11.00 - 11.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปด
กิจกรรมสันทนาการ และการแบงกลุมยอย
รับประทานอาหารเย็น เขาที่พัก และชี้แจงกําหนดการของคาย

กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
ทําธุระสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรม “หมอยา วิชาชีพที่เรารัก”
พักรับประทานอาหารวาง
กิจกรรม “หมอยา วิชาชีพที่เรารัก” (ตอ)
รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม “รูจักหมอยา ม.ทราย”
พักรับประทานอาหารวาง
กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมกลุมยอย
กิจกรรมสันทนาการ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
รับประทานอาหารเย็น และสันทนาการ

กิจกรรมออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
ทําธุระสวนตัว
รับประทานอาหารเชา
กิจกรรม “ของฝากจาก ม.ทราย” เยี่ยมชมหองปฏิบตั ิการ
พิธีปดและมอบเกียรติบัตร

*กิจกรรมและกําหนดเวลาสามารถปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสม

กําหนดการ
โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงคํานวณอยางมีตรรกะ
พรอมกาวทันสื่อสารสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 คณะวิทยาศาสตร

(Logical in Computational Thinking Skills and Information Media Literacy in 21st Century Learning.)
ภายใตโครงการคายเตรียมความพรอมการรับเขานักศึกษา เพื่อศึกษาตอในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระหวางวันที่ 4 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
08.00 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 09.45 น.
09.45 - 10.00 น.
10.00 - 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.
15.00 - 17.00 น.
17.00 - 18.30 น.
18.30 - 19.00 น.
19.00 - 21.00 น.

21.00 - 22.00 น.

ลงทะเบียนเขารวมโครงการ
พิธีเปดโครงการ
รับชมวีดีทัศนแนะนําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กิจกรรมแนะนําสาขาตางๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร
กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม
นองคายทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)
นองคายเขาอบรม ในหัวขอ Introduction to Computational Thinking
Skills with C++ Language Programming
พักรับประทานอาหารวาง และเก็บสัมภาระเขาที่พัก
นองคายเขาอบรม ในหัวขอ Logical Skills in Fundamentals to C++
Language Programming
พักรับประทานอาหารวาง
นองคายเขาอบรม ในหัวขอ C++ Language Programming with
Arduino Board
พักผอนตามอัธยาศัยและทําภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเย็นรวมกัน
นองคายเขาอบรม ในหัวขอ Overview Web Application Design
with HTML Language & Web Control by CSS and Web
Application Programming for Firebase Realtime Database
กิจกรรม Welcome Reception

22.00 น.

เสร็จสิ้นกิจกรรมวันแรก พักผอนตามอัธยาศัยและเขาที่พัก

วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
06.00 - 07.00 น.
07.00 - 08.00 น.
08.00 - 08.30 น.
08.30 - 10.00 น.
10.00 - 10.15 น.
10.15 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.
13.30 - 14.00 น.

14.00 - 15.00 น.

ทําภารกิจสวนตัว
รับประทานอาหารเชารวมกัน
กิจกรรมกลุมรวม เตรียมตัวเขาหองอบรม
นองคายเขาอบรม ในหัวขอ Arduino Board with Firebase Realtime
Database (Control and Data Collection)
พักรับประทานอาหารวาง
นองคายเขาอบรม ในหัวขอ Web Application Programming and
Summarizing with Arduino Board Programming
รับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน
นองคายทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)
กิจกรรม Talking about Computational Thinking Skills with
Programming to Developments and Increase Knowledge.
for 21st Century Learning.)
มอบเกียรติบัตร และพิธีปดโครงการ

