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รายละเอียดโครงการค่ายเม็ดทราย 
 (Med-Sci camp) 

 
1.หน่วยงานที่รับผิดชอบ: คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  

วิทยาลัยนครราชสีมา  
 
2.สถานที่จัดงาน: อาคารวิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยนครราชสีมา ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา 30000 
 
 3.หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด าเนินชีวิตของทุกๆ คน มีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องสร้างเด็ก
และเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดแนวคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์  ดังนั้นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา  ซึ่งเป็นสถานบันอุดมศึกษาจึงเล็งแห่งความส าคัญการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนให้เป็นผู้พร้อมด้วยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ดี เก่ง มีคุณธรรมและจริยธรรม) ได้จัดท าโครงการ
ค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp) และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาขึน้มา  

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงจัดโครงการค่ายเม็ดทราย (Med-Sci camp) เพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้จักบทบาทของนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และถือโอกาสการประชาสัมพันธ์และแนะน าคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์แก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย   

  
 4.วัตถุประสงค์ของโครงการ  

4.1 เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าใจบทบาทของวิทยาศาสตร์
การแพทยต์่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ   

4.2 เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
4.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และแนะน าคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์แก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย 

 
5.คุณสมบัติของผู้สมัคร  

- เป็นนักเรียนที่ก ำลังศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
 
6.ระยะเวลาโครงการ : วันที่ 11 – 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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7.ลักษณะการด าเนินงาน 
7.1 นักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมล าตะคอง ร่วมพิธีเปิดของโครงการค่ายเม็ด

ทราย (Med-Sci camp)  
7.2 การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา  
7.3 แบ่งกลุ่มนักเรียน เพื่อเข้ารับการท ากิจกรรมซึ่งในแต่ละกิจกรรมจะมีทั้งภาคบรรยายและ

ภาคปฏิบัติ  โดยแต่ละกิจกรรมมีดังนี้   
 กิจกรรม อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้นและออกแบบกราฟิกส าหรับท าแฟ้มสะสมผลงาน 
 กิจกรรม มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์ 
 กิจกรรม โลกของจุลินทรีย์  
 กิจกรรม นิติวิทย์รุ่นเยาว์ 
 กิจกรรม Beauty kid 
 นันทนาการสร้างสรรค์ 

 
8.รายละเอียดการสมัคร 

 8.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 รับใบสมัคร และรายละเอียดค่ายจากทางโรงเรียนที่ศึกษาอยู่หรือ
ดาวน์โหลดผ่านทาง https://www.facebook.com/med.sci.nmc/   

 8.2 ส่งเอกสารใบสมัคร ภายในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ผ่านทางไปรษณีย์ที่ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 ม.2 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 หรือ  
E-mail: medicalscience@nmc.ac.th  

8.3 โอนเงินค่าลงทะเบียน 500 บาท ผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
 เลขบัญชี 491-0-25348-3  ธนาคารกรุงไทย 
 ชื่อบัญชี กองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา 

    (เมื่อผู้สมัครโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ทางค่ายของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครให้ภายหลัง ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น) 
8.4 เมื่อผู้สมัครได้โอนช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ให้ผู้สมัครส่งส าเนาหลักฐานการโอนช าระค่าลงทะเบียน

และส าเนาบัตรประชาชน ทาง E-mail: medicalscience@nmc.ac.th ช าระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ 27 
ตุลาคม พ.ศ. 2560   

***หมายเหตุ : หากสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดของค่ายเม็ดทราย สามารถติดต่อได้ที่ พี่ปุ้มปุ้ย 091-1458211    
พี่แยม 098-1591970 พ่ีแคท 094-4766004 พ่ีแป้ง 093-9618636 พ่ีทิว 093-1194019  
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ใบสมัคร 

ค่ายเม็ดทราย (MED-SCI camp) 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
________________________________________________________________ 

 

ช่ือ (นำย/นำงสำว)..................................................................นำมสกุล................................................ช่ือเล่น............................. 
เกิดเมื่อ วันท่ี.............เดือน....................ปี..................ปัจจุบันอำยุ....................ปี เลือดหมู่.................ศำสนำ………….................. 

ใส่เสื้อยืดเบอร์  S   M   L   XL   อื่นๆ ......................  ไม่แพ้ยำ  แพ้ยำคือ...................................................... 

 ไม่มีโรคประจ ำตัว   มีโรคประจ ำตัว คือ............................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้สะดวก บ้ำนเลขท่ี.............................หมู่ที.่....................ต ำบล….......................อ ำเภอ............................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์บ้ำน............................................................... 
มือถือ..................................................................เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองท่ีติดต่อได้..................................................................... 
ก ำลังศึกษำอยู่ ช่วงช้ันที่ . . .. .... .. . .. . .. โรงเรียน..... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. . .. . .อ ำเภอ..... . .. . .. . .. . .......................... .  
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................................โทรศัพท์................................ 
E-mail: .....................................................................Facebook....................................................................... 

 
ขอสมัครเข้ำร่วมโครงกำรค่ำยเม็ดทรำย (MED-SCI camp) ตั้งแต่วันที่ 11 – 12 พฤศจิกำยน 2560 ณ คณะ

วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วิทยำลัยนครรำชสีมำ สมัครเมื่อ วันท่ี................................................................ 
ลงชื่อ............................................................ 

           (............................................................) 
                                                                                                  ผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 

 
ใบขออนุญาตผูป้กครอง 

ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................................ซึ่งเกี่ยวข้องเป็น........................................ 
ของ (นำย/นำงสำว)...................................................................อนญุำตให้ (นำย/นำงสำว)............................................................ 
โครงกำรค่ำยเม็ดทรำย MED-SCI 60 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2560 ถึง วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2560 ณ คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
วิทยำลัยนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ  
 

ลงชื่อ............................................................ 
           (............................................................) 

                                                                                                                                      ผู้ปกครอง 
 
 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิ้ว 

** หมายเหตุ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครกลับมาที่ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา 290 ม.2 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง  
จ.นครราชสีมา 30000 หรือ E-mail: medicalscience@nmc.ac.th  

หลักฐานในการส่ง  1.ใบสมัครเขา้ค่ายเมด็ทราย (Med-Sci camp)  

   2.ส าเนาบัตรประชาชน  
   3.หลักฐานการช าระค่าลงทะเบียน 

mailto:medicalscience@nmc.ac.th

