ใบจองค่าย สาหรับนักศึกษา กศน.
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
www.kksci.com
ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน.................................................................................................................................................................
ที่อยู่เลขที่.......................หมู่ท.ี่ .............ถนน...................................ตาบล......................................อาเภอ...........................................
จังหวัด...........................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................................
โทรศัพท์.........................................โทรสาร.......................................... E-mail...................................................................................
หลักสูตร 1 วัน ไป – กลับ
หลักสูตร 2 วัน 1 คืน
 ค่ายนักดาราศาสตร์
 ค่ายนักดาราศาสตร์
 ค่ายนักประดิษฐ์ STEM Education
 ค่ายนักประดิษฐ์ STEM Education
หมายเหตุ : ( เลือกได้ 2 ฐานการเรียนรู้ )
หมายเหตุ : ( เลือกได้ 5 ฐานการเรียนรู้ )
# กระบวนการ STEM EDUCATION
# กระบวนการ STEM EDUCATION
เล่นล้อวงกลม
ตุ๊กตาการบูร
เล่นล้อวงกลม
ตุ๊กตาการบูร
จรวดพลังลม
The young designer
จรวดพลังลม
The young designer
กังหันลมซุปเปอร์แมน
สเลอปี้
กังหันลมซุปเปอร์แมน
สเลอปี้
เครื่องร่อน
เครื่องร่อน
 ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : ( เลือกได้ 3 ฐานการเรียนรู้ )
หมายเหตุ : ( เลือกได้ 6 ฐานการเรียนรู้ )
พลังงานเพื่อชีวิต
โลกของแมลง
พลังงานเพื่อชีวิต
โลกของแมลง
ปิโตรเลียม
จรวดพลังลม
ปิโตรเลียม
จรวดพลังลม
ภาวะโลกร้อน
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
ภาวะโลกร้อน
ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
การปลูกพืชไร้ดิน
สารเคมีในชีวิตประจาวัน
การปลูกพืชไร้ดิน
สารเคมีในชีวิตประจาวัน
ชีวิตใต้เลนส์
ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
ชีวิตใต้เลนส์
ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน
การดูดาวเบื้องต้น
ระบบสุริยะ
การดูดาวเบื้องต้น
ระบบสุริยะ
เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยีอวกาศในชีวิตประจาวัน
รายละเอียดการจอง ( กรุณาตรวจสอบวันที่ยังไม่มีการจองค่ายจากเว็บไซต์ )
วัน/เดือน/ปี ที่ต้องการมาเข้าค่าย.............................................ผู้ร่วมกิจกรรม ระดับชั้น.....................................จานวน...............................คน
(ชาย............................คน) (หญิง............................คน) ครูผู้ควบคุม จานวน……….......คน
(กรุณาส่งไฟล์รายชื่อนักเรียนเป็น MS Excel หรือ MS Word เท่านั้น ทางอีเมล์ kk.science@kksci.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน)
ชื่อผู้จองค่าย......................................................................................ตาแหน่ง...........................................................................................
มือถือ........................................................โทรสาร..............................................E-mail:............................................................................
การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  เคยมา ระบุ.............ครั้ง  ไม่เคยมา (ท่านทราบข้อมูลของค่ายจาก).......................................................
รายละเอียดค่าใช้จ่าย/คน
ประเภทค่าย
วิทยาศาสตร์
ค่ายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม
ค่ายนักประดิษฐ์
STEM Education

หลักสูตรค่ายวิทยาศาสตร์
(วันทาการปกติ)
ค่าย 1 วัน ไป-กลับ
ค่าย 2 วัน 1 คืน
ค่าย 1 วัน ไป-กลับ
ค่าย 2 วัน 1 คืน

นักศึกษา กศน.
ค่ากิจกรรม ค่าวัสดุ
ค่าอาหาร
100 บาท
50 บาท
150 บาท
200 บาท
(อาหาร4 มื้อ)
100 บาท
30 บาท
50 บาท
200 บาท
150 บาท
30 บาท
(อาหาร4 มื้อ)

ลงชื่อ…………………………………………….……
(....................................................................)
.......................ผู้จองค่าย
ว/ด/ป....................................................

รวม
150 บาท
350 บาท

ครู
ค่าที่พัก
50 บาท

180 บาท

-

380 บาท

50 บาท

ค่าอาหาร
50 บาท
200 บาท
(อาหาร4 มื้อ)
50 บาท
200 บาท
(อาหาร4 มื้อ)

รวม
50 บาท
250 บาท
50 บาท
250 บาท

ลงชื่อ……………………………………………..
(...................................................................)
.............ผู้อานวยการสถานศึกษา
ว/ด/ป....................................................

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย
ข้อแนะนา
จานวนที่เหมาะสม
เวลาเริ่มกิจกรรม
ที่พัก
การแต่งกาย
การเตรียมตัว
สิ่งที่ควรนามาด้วย

การจองค่าย

ข้อมูลติดต่อ

รายละเอียด
จานวนตั้งแต่ 70-150 คน (หากจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าอาจทาให้คุณภาพของ
กระบวนการเรียนรู้ลดลง)
เริ่มการปฐมนิเทศและดาเนินกิจกรรมค่าย เวลา 09.00 น. สถานศึกษา
ควรเดินทางมาถึงก่อนเวลาดังกล่าว หากมาถึงช้ากว่าที่กาหนด จะพิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ตามความเหมาะสม
นอนภายในอาคาร นอนได้ 150 คน มีเสื่อ หมอน และผ้าห่มไว้บริการ
นอนเต็นท์ นอนได้ 150 คน มีเสื่อไว้บริการ ให้เตรียมหมอนและผ้าห่มมาเอง (สาหรับครูมีเต็นท์
นอนบริการ)
แต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม และไม่ควรแต่งกายชุดที่ไม่เหมาะสม เช่น กางเกงขาสั้น
ผู้ร่วมกิจกรรมต้องนาของใช้ส่วนตัว และนาผ้าห่มมาเอง
อุปกรณ์เครื่องเขียน ยาประจาตัว รองเท้าแตะ ไฟฉาย
(1) สถานศึกษาส่งหนังสือราชการมาพร้อมกับใบจองค่ายเพื่อจองวันร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ค่าย
(2) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จะยืนยันการรับจองค่ายทาง
www.kksci.com ในปฎิทินการจัด
กิจกรรม และส่งหนังสือตอบรับพร้อมโปรแกรมค่ายให้กับสถานศึกษา
(3) สถานศึกษา ส่งรายชื่อ ของนัก ศึกษา - ครู ที่มาเข้าค่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทาง
ไปรษณีย์ หรือE-mail: kk.science@kksci.com (ไฟล์ Microsoft word )
(4) ในกรณีที่สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเข้าค่ายต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเข้า
ค่าย 10 วัน หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
ทางสถานศึกษาต้องรับผิดชอบค่าอาหารวันแรกตามจานวนที่แจ้งครั้งแรก
**หากสถานศึกษาใดส่งหนังสือราชการหรือใบจองค่ายยืนยันมาก่อน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ จะจัดวันดาเนินกิจกรรมค่ายให้สถานศึกษานั้นก่อน
(การติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ไม่ถือเป็นการยืนยันการจอง)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทรศัพท์.043-274154-5 โทรสาร.043-274046
มือถือ 086-4559533
เว็บไซต์ www.kksci.com อีเมล์ kk.science@kksci.com

หมายเหตุ 1. ค่ากิจกรรมออกใบเสร็จราชการ
2. ค่าอาหารออกใบสาคัญรับเงินของผู้ประกอบการ
3. จานวนนักศึกษาเข้าค่ายตั้งแต่ 70 - 150 คน
4. นักศึกษาและครูที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายจะได้รับวุฒิบัตรทุกคน

ดูข้อมูลรายละเอียดปฏิ ทินการจองค่าย และกิ จกรรมต่างๆ
หรือ ดาวน์ โหลดใบจองค่ายได้ที่ www.kksci.com

