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โครงการค่ ายศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชน

Child arts for aesthetic

Child arts for aesthetic รุ่นที่1-4/ 2560
ศูนย์ บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
รุ่ นที่ 1 วันที่ 6 -10 มีนาคม 2560
หัวข้ อ “ของเล่ นทามือ”
วันจันทร์ กิจกรรมบันไดงูหาเพื่อน
วันอังคาร กิจกรรมตุ๊กตาล้ มลุก
วันพุทธ กิจกรรมมนุษย์ นา้ ตาลแสนหวาน
วันพฤหัสบดี กิจกรรมคุณนุ่มนิ่มเพื่อนใหม่
วันศุกร์
กิจกรรมคุณนุ่มนิ่มเพื่อนใหม่ 2

รุ่ นที่ 2 วันที่ 13-17 มีนาคม 2560
หัวข้ อ “นักสร้ างหนังสือนิทาน”
วันจันทร์ กิจกรรมนักออกแบบการ์ ตนู สร้ างสรรค์
วันอังคาร กิจกรรมจิตรกรเอกของโลก
วันพุทธ กิจกรรมแต่ งหน้ าเค้ กการ์ ตนู
วันพฤหัสบดี กิจกรรมหนังสือนิทานทามือ
วันศุกร์
กิจกรรมหนังสือนิทานทามือ 2

ศูนย์ บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ใบสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม Child arts for aesthetic
ศูนย์ บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ

ชื่อผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
(ด.ญ.)(ด.ช.)…………………………นามสกุล………………………..
ชื่อเล่น……………………………………อายุ……………….....ปี
โรงเรี ยน………………….…………………………………….………
ผูป้ กครองหรื อบุคคลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ………………………………………นามสกุล………………..……
มีคามเกี่ยวข้อง…………….เบอร์โทรศัพท์……………………………
email…………………………………………………....………………
ที่อยู.่ .......................................................................................................
……………………………………………....………………………….
ขอสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมค่ ายศิลปะฤดูร้อน
o รุ่ นที่ 1 วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560
o รุ่ นที่ 2 วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2560
o รุ่ นที่ 3 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
o รุ่ นที่ 4 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560

หลักการและเหตุผล
การบริ ก ารวิ ช าการด้ านศิ ลปกรรมที่ มี คุณ ภาพแก่ ชุม ชนและ
สังคมเป็ นการดาเนินการจากการสร้ างเครื อข่ายทางวิชาการที่อยูภ่ ายใต้
การบริ หารจัดการของศิษย์ เก่าในการสร้ างค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาเด็ก
และเยาวชนจัดทาโครงการค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อส่งเสริ มให้
เด็กเกิ ดการเรี ยนรู้ พัฒนาทักษะทางศิลปะและการใช้ ความคิดอย่าง
สร้ างสรรค์ด้วยกิจกรรมศิลปะ เป็ นการนาจินตนาการมาประยุกต์ใช้ ใน
การสร้ างสิ่ง ประดิ ษฐ์ คิ ดค้ น ใหม่ท างเทคโนโลยี นอกจากนี ก้ ิ จกรรม
ศิลปะยังช่วยพัฒนาด้ านอารมณ์และสุนทรี ยะให้ ดีขึ ้น

วัตถุประสงค์
•

•

•

เพื่อเสริ มสร้ างกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ในเด็ก โดยเน้ น การ
พัฒนาสมองซีกซ้ ายและซีกขวาไปพร้ อมๆกัน โดยใช้ กิจกรรม
ศิลปะ
เพื่อเสริ มสร้ างความมีสนุ ทรี ยภาพ สร้ างความตระหนักและ
การเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมรอบตัวให้ เกิดกับ
เด็กและเยาวชน
เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในตนเอง สร้ างลักษณะนิสยั การ
ทางานร่วมกัน ความมีมนุษย์สมั พันธ์ และเคารพความคิดเห็น
ของผู้อื่น อีกทังเป็
้ นการใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์
การรับส่ ง อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุล
ศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ชั้น 15)

ผูป้ กครองสามารถส่ งบุตรหลานได้ ตั้งแต่ 8.30-9.00 น. เลิกกิจกรรมเวลา 15.30 น.
ขอความกรุ ณาผูป้ กครองรับบุตรหลานก่อนเวลา 16.00 น.

การรับสมัคร
• รับสมัครเด็ก อายุ 4-12 ปี
(ชันอนุ
้ บาล 2 - ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 )
• รับสมัครจานวน 20 - 40 คนต่อกลุม่
ครัง้ ที่ 1-4รับสมัคร ตังแต่
้ วันนี ้ – 3 มี.ค. 60
สนใจสอบถามรายละเอียด
ศูนย์บริ การวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โทรศัพท์ 0-2259-5511โทรสาร 0-2259-2525
ประสานงานโครงการ
นางกรกฎ แพทย์หลักฟ้า โทรศัพท์ 086-567-0741
นางสาวรพีพรรณ จันทรพล โทรศัพท์ 083-034-6711
ติดต่ อชาระเงินได้ ท่ ี
ศูนย์บริ การวิชาการมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒอาคารบริ การ
ศาสตราจารย์ม.ล.ปิ่ นมาลากุล(ชัน้ 15) หรื อ
โอนเงินผ่านเลขบัญชี 982-4-14110-3 ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ธนาคารกรุงไทย
Email :korakotarted@gmail.comหรื อLINE ID: korakotarted
ค่ าสมัคร 5,000 บาทต่ อ 1 หลักสูตร
โดยทางโครงการจะเตรียมการบริการดังนี ้
• วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับจัดกิจกรรมตลอดทัง้ 5 วัน
• อาหารกลางวัน และ อาหารว่างในช่วงเช้ าและบ่าย

**ในวันปิ ดค่ ายนักเรียนจะได้ รับเกียรติบัตรเข้ าร่ วมกิจกรรม

รุ่ นที่ 3 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
หัวข้ อ “หนูรักธรรมชาติ”
วันจันทร์ กิจกรรมกระถางต้ นไม้ แสนสวย
วันอังคาร กิจกรรมคุณแคคตัสกลัวฝน
วันพุทธ กิจกรรมนักจัดสวนจิ๋ว
วันพฤหัสบดี กิจกรรมซูชิสามสหาย
วันศุกร์
กิจกรรมคุณต้ นไม้ ไต้ นา้
o สมัครเรียนรุ่ นที่ 3 วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2560
รุ่ นที่ 4 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560
หัวข้ อ “นักออกแบบตัวน้ อย”
วันจันทร์ กิจกรรมออกแบบบ้ านในฝั นของฉัน
วันอังคาร กิจกรรมผ้ ากันเปื ้ อนตัวใหม่
วันพุทธ กิจกรรมห้ องนอนของคุณ......
วันพฤหัสบดี กิจกรรมสูตรเด็ดคนดี
วันศุกร์
กิจกรรมหุ่นยนต์ สารพัดประโยชน์
o สมัครเรียนรุ่ นที่ 4 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560

