Genius in Chemistry ค่ายอัจฉริยะเคมี
1. ชื่อหลักสูตร Genius in Chemistry ค่ายอัจฉริยะเคมี
2. หลักการและเหตุผล
ตามที่ประเทศไทยได้ส่งนักเรียนเข้าแข่ง ขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง
ประเทศ โดยมีเ ป้า หมายที ่จ ะวัด มาตรฐานการศึก ษามัธ ยมศึก ษาของประเทศไทยเทีย บเท่า สากล
และน าความรู ้ที ่ไ ด้จ ากการแข่ง ขัน มาช่ว ยยกระดับ การศึก ษาด้า นวิท ยาศาสตร์แ ละคณิต ศาสตร์
ของประเทศ แต่ก ารดาเนิน การส่งเสริม เยาวชนไปแข่ง ขัน โอลิม ปิก วิช าการสาขาวิช าต่า ง ๆ ตั ้ง แต่ปี
พ.ศ. 2532 จนถึง ปัจ จุบ ัน เป็น เวลากว่า 30 ปีแ ล้ว ยัง ไม่บ รรลุเป้า หมาย ด้ว ยเหตุผ ลหลายประการ
เช่น ไม่ไ ด้มีการนาความรู้ และวิธีการที่ไ ด้จากการอบรม รวมทั้ง ประโยชน์จากแนวข้อสอบ วิธีการสอบ
และสูต รของความส าเร็จ ของประเทศที ่ช นะการแข่ง ขัน มาใช้ป ระโยชน์ใ นการปรับ ปรุง หลัก สูต ร
และการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ของประเทศให้ขยับใกล้มาตรฐานสากล
ส านัก บริก ารวิช าการ มหาวิท ยาลั ย เชีย งใหม่ ในฐานะเป็น หน่ว ยงานกลางของ
มหาวิท ยาลัย เชีย งใหม่ จึง ก าหนดจัด หลั ก สู ต ร Genius in Chemistry ค่ า ยอั จ ฉริ ย ะเคมี ขึ ้น
โดยมีการจัดรูปแบบของกิจกรรมโดยการสรุป เนื้อหาเพื่อทบทวนบทเรียน มีการจาลองการทาข้อสอบ
และเฉลยข้อสอบเก่าในวิชาเคมี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจ และสร้างความมั่นใจ
ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
3. วัตถุประสงค์หลักสูตร
3.1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในการเตรียมความพร้อม
ในการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
3.2 เพื่ อ ขยายจ านวนนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาให้ ไ ด้ มี โอกาสเข้ า มารั บ การฝึ ก อบรม
ในหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการมากขึ้น
4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ/หรือตอนปลาย
5. รูปแบบหลักสูตร
การบรรยายและฝึกปฏิบัติทาข้อสอบ
6. วิทยากร
ดร.ณัฑพร มโนใจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีโอลิมปิก
7. ระยะเวลา
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
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8. สถานที่จัด
ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ท่ านละ 2,990 บาท (ไม่ รวมค่ าที่ พั ก) เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่าดาเนิน หลั กสู ตร เอกสาร
ประกอบการบรรยาย แฟ้ มเอกสาร อาหารกลางวั น อาหารว่ างและเครื่องดื่ ม ค่ าตอบแทนวิทยากรและ
ทีมงาน และค่าสถานที่จัดหลักสูตร ฯลฯ
10. การรับสมัคร (รับสมัครถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)
ผู้ประสงค์เข้าร่วมหลักสูตร สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์โดยสแกน QR Code ดังรูป

11. การชาระค่าลงทะเบียน
1. ชาระค่าลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 566 554099 0 ชื่อบัญชี
สานักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย) หรือ
- ธนาคารกรุ ง ไทย สาขามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ เลขที่ 456 0 02583 5
ชื่อบัญชี สานักบริการวิชาการ (UNISERV)
2. เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนาฝาก Pay-In Slip หรือ
หลัก ฐานการชาระเงิน มาที่ ห มายเลขโทรสาร 0 5394 2874–5 หรือ ส่ง มาทาง Email Address :
uniserv.training@gmail.com พร้อ มระบุชื่อผู้ส มัค ร และหมายเลขโทรศัพ ท์ ที่สามารถติดต่อ ได้ใ ห้
ชัด เจ น แ ล ะ เพื ่อ ค ว าม ส ะ ด ว ก ใน ก าร ล ง ท ะ เบ ีย น โป ร ด น าห ลัก ฐ าน ก าร โอ น เงิน ม าด้ว ย
1 ฉบับ ในวันลงทะเบียน หรือแจ้งช่องทางไลน์โดยสแกน QR Code ดังรูป

11.3 กาหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
11.4 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 5394 2874–5

2

Genius in Chemistry ค่ายอัจฉริยะเคมี
12. ห้องพัก Green Nimman CMU Residence (สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
ห้องพัก Green Nimman 2 ราคาพิเศษ 520 บาท
สามารถพักสูงสุดได้ 4 คน/ห้อง
ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า หากต้องการอาหารเช้า คิดเพิ่มคนละ 100 บาท/มื้อ
* Green Nimman CMU Residence ได้ร ับ การรับ รองพร้อ มตราสัญ ลัก ษณ์ใ นหลัก สูต ร
ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand
Safety & Healthy Administration (SHA)

13. การประเมินผล
โดยการใช้แ บบสอบถาม เพื ่อ ประเมิน ผลเนื ้อ หาหลัก สูต ร วิท ยากร และการจัด หลัก สูต ร
ในภาพรวมหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว
14. หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงาน
: สานักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนงาน
: ฝ่ายบริการวิชาการ
ติดต่อ
: โทรศัพท์ 0 5394 2874–5
E-mail
: uniserv.training@gmail.com
Website
: www.uniserv.cmu.ac.th
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กาหนดการหลักสูตร Genius in Chemistry ค่ายอัจฉริยะเคมี
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2563
ณ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร
09.00 - 09.30 น.
พิธีเปิดหลักสูตร
09.30 - 12.00 น.
ติวเนื้อหาวิชาเคมี
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ติวเนื้อหาวิชาเคมี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 12.00 น.
ติวเนื้อหาวิชาเคมี
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
ติวเนื้อหาวิชาเคมี
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 12.00 น.
ทาแบบทดสอบเคมีโอลิมปิก
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
เฉลยข้อสอบเคมีโอลิมปิก
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 12.00 น.
เฉลยข้อสอบเคมีโอลิมปิก
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
เฉลยข้อสอบเคมีโอลิมปิก
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
09.00 - 12.00 น.
เฉลยข้อสอบเคมีโอลิมปิก
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
เฉลยข้อสอบเคมีโอลิมปิก
16.00 - 16.30 น.
พิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิด
หมายเหตุ 1. กาหนดการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) เวลา 10.30 - 10.45 น./(บ่าย) 14.30 - 14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.
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