เอกสารประชาสัมพันธ์ การรับสมัคร
Samsung Discovery Camp ค่ ายค้ นอนาคต (ภาคเหนือ)
วันอาทิตย์ ท่ ี 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น.
ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย
รู้จัก Samsung Discovery Camp ค่ ายค้ นอนาคต
• ค่าย 1 วัน สาหรับนักเรี ยนระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2
• ใช้ กระบวนการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning และ นวัตกรรมของซัมซุง สร้ างฐานกิจกรรมที่สดใหม่ เพื่อนาพาผู้เรี ยนสู่
การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 (ทักษะการเรี ยนรู้ และสร้ างสรรค์นวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการจัดการข้ อมูล และ
ใช้ เทคโนโลยี) อย่างสนุกสนาน ท้ าทาย ตลอด 1 วันเต็ม
• นักเรี ยนจะได้ ทางานเป็ นกลุม่ ร่ วมกับเพื่อนๆ ต่างโรงเรี ยน เพื่อแก้ ปัญหา ฝึ กทักษะ สร้ างสรรค์ผลงาน ผ่านด่านในกิจกรรมฐาน
ต่างๆ (แต่ละกลุม่ จะประกอบด้ วยสมาชิกจากหลายๆ โรงเรี ยน ไม่มีการรวมกลุม่ หรื อแข่งขันในนามของโรงเรี ยน) รวมถึงได้ ฝึก
ทักษะการสังเกตตนเอง และสะท้ อนย้ อนทวน เพื่อการค้ นพบและพัฒนาตนเองไปพร้ อมๆ กับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ
• กระบวนการและฐานกิจกรรม พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แบบ Active Learning ร่ วมกับครู
ในโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้ างพลังการเรี ยนรู้สอู่ นาคต” จากทัว่ ประเทศ 25 ท่าน ซึง่ จะทาหน้ าที่
เป็ นผู้อานวยกระบวนการและวิทยากรพี่เลี ้ยงกลุม่ ในกิจกรรมครัง้ นี ้ด้ วย
• คุณครู จะได้ รับฟั งแนวคิดการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และได้ สงั เกตการณ์ กิจกรรมค่าย โดยมี
วิทยากรกระบวนการของโครงการฯ เป็ นผู้ให้ ความรู้
• โครงการฯ รับโรงเรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม 24 โรงเรี ยน โดยคัดเลือกจากใบสมัครที่ส่งเข้ ามา แต่ละโรงเรี ยนที่ได้ รับการตอบรับ
ส่งตัวแทนผู้มีคณ
ุ สมบัติตามระบุ เข้ าร่วมกิจกรรมค่าย เป็ นนักเรี ยน 5 คน และคุณครู 1 คน
• การเข้ าร่ วมกิจกรรมนีไ้ ม่ มีค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
• โครงการฯ ทาประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั ผู้เข้ าร่วมการอบรมทุกท่านในวันเดินทางร่วมกิจกรรม (ตามรายชื่อที่ได้ รับแจ้ ง)
• โครงการฯ จัดอาหารว่างเช้ า อาหารกลางวัน และ อาหารว่างบ่าย รับรองคุณครูและนักเรี ยนผู้เข้ าร่วมทุกท่าน
• นักเรี ยนจะได้ รับ เสื ้อยืดค่าย 1 ตัว และ สมุดบันทึกเล่มเล็ก 1 เล่ม ปากกา 1 ด้ าม
ขัน้ ตอนการสมัครร่ วมกิจกรรม
1. คุณครูกรอกใบสมัครออนไลน์ที่ www.samsungslc.org/sslccamp หรื อแสกน QR Code
โดยสมัครในนามโรงเรียน และ submit ใบสมัคร ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561
2. โครงการฯ ตอบรับการเข้ าร่วมกิจกรรมไปยังคุณครูทางอีเมลที่คณ
ุ ครูให้ ไว้ ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561
3. คุณครู โอนเงินประกันการร่ วมกิจกรรม จานวน 1,000 บาท เข้ าบัญชีตามที่ระบุในใบสมัคร ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
เงินจานวนนี ้ โครงการฯ จะคืนให้ เต็มจานวนเมื่อโรงเรี ยนได้ เข้ าร่วมกิจกรรมตามที่ได้ สมัครไว้ เท่านัน้
4. คุณครูสง่ รายชื่อคณะนักเรี ยนที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประชาสัมพันธ์ พร้ อมรายละเอียดเพื่อโครงการฯ
จะทาประกันการเดินทางคุ้มครองผู้เข้ าร่วมกิจกรรมทุกคนตามรายชื่อ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ โครงการฯ จัดกิจกรรมค่ายให้ คุณครู และนักเรี ยนเข้ าร่ วมโดยไม่มีค่าใช้ จ่ายและรองรับผู้เข้ าร่ วมกิจกรรมได้ เพียง
จานวนจากัด เราต้ องการให้ โอกาสการเรี ยนรู้ นี ้เป็ นประโยชน์กับครู และนักเรี ยนได้ เต็มจานวน อีกทังจ
้ านวนของผู้เข้ าร่ วมยัง
สาคัญต่อการออกแบบกิจกรรม การบริ หารวัสดุ อุปกรณ์ และส่งผลการเรี ยนรู้ ของผู้เข้ าร่ วมคนอื่นๆ จึงขอให้ ผ้ ูสมัครที่ได้ รับ
การตอบรับทุกท่านบริ หารความพร้ อมเพื่อเข้ าร่ วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่สมัครไว้ ให้ ได้

คุณสมบัตโิ รงเรียนผู้สมัคร
• เป็ นโรงเรี ยนตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่ภาคเหนือ สามารถเดินทางไปกลับระหว่างโรงเรียนและสถานทีจ่ ดั ค่ายได้ โดยสะดวก
• คุณครูผ้ สู อนอยูใ่ นระดับชันมั
้ ธยมศึกษาของโรงเรี ยน จานวน 1 คน เป็ นผู้กรอกใบสมัครและรับหน้ าที่ดแู ลนักเรียน
• ตัวแทนนักเรี ยนที่จะร่วมกิจกรรมค่าย จานวน 5 คน (คละเพศ) ขณะนี ้เรี ยนอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ของโรงเรียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
ผู้ประสานงานโครงการ: คุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ เบอร์ ติดต่อ 063-195-1595
คุณสุภสั สรา เนตรบารุงรัตน์ เบอร์ ติดต่อ 094-249-6503
โทร. 02-026-3144 อีเมล contact@samsungslc.org

