
 
 

ก าหนดการค่ายส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ค่าย 5 (วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2559) 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 

 
วัน/
เวลา 

7-8 8-9 9-10 10.30-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 18-19 19-20 20-21 

5 รายงานตัวลงทะเบียน 
พิธีเปิด/ 
ช้ีแจง

รายละเอียด 
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รับประทาน
อาหารเช้า 

กิจกรรม  
“ตัวอย่างการน าเสนอโครงงาน 

แบบบรรยาย” 

บรรยายสรุป  
“การน าเสนอแบบบรรยาย

และการท า slide 
presentation” 

 กิจกรรม 
“การท า slide presentation ส าหรับ

น าเสนอโครงงาน” 

 
เฮฮา ประสา 

Science 
 

เวลาเสรมิ (2) 

7 
กิจกรรม  

“ตัวอย่างการน าเสนอโครงงาน 
แบบโปสเตอร์” 

บรรยายสรุป  
“การน าเสนอแบบโปสเตอร์

และการท าโปสเตอร์” 

กิจกรรม 
“การท าโปสเตอร์ ส าหรับน าเสนอ

โครงงาน” 

เฮฮา ประสา 
Com 

สังสรรค์ชาวค่าย 

8 กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมทัศนศึกษา 
พักผ่อนตาม

อัธยาศัย 

9 
บรรยายพิเศษ 

“ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอท่ีดี” 
กิจกรรม 

“การน าเสนอแบบบรรยาย” 

กิจกรรม 
“การน าเสนอ
แบบโปสเตอร์” 

สรุปค่าย/ 
นัดหมายคา่ย 6 

พิธีปิด/มอบเกียรติบตัร 
เดินทางกลับ  

 
หมายเหตุ  1. อาหารว่างตอน 10.30 น, 14.30 น และ ก่อนนอน 
  2. ก าหนดการออกทัศนศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



การเตรียมตัวส าหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 5  

ระหว่าง วันที่ 5-9 มีนาคม 2558 
******************************************************* 

1. ข้อมูล/ไฟล์ ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการท าผลงานน าเสนอ 

 รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่ได้รับจากค่าย 4 (ไฟล์ word) 

 สมุดบันทึกหรือเอกสารต่างๆ ที่บันทึกผลการท าโครงงานในช่วงที่ผ่านมา 

 ไฟล์รูปภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท าโครงงาน 

 อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล (thumb drive)  
 

2. อุปกรณ์และของใช้ส่วนตัว 

 ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง ฯลฯ 

 ผ้าเช็ดตัว 

 เสื้อแขนยาวและหมวกส าหรับใส่กันแดด กรณีท ากิจกรรมกลางแจ้ง 

 ยา กรณีมีโรคประจ าตัว 

 รองเท้าผ้าใบและรองเท้าแตะส าหรับเปลี่ยน 

 ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้นท ากิจกรรมในช่วงเวลากลางวัน อนุโลมให้ใส่ขาสั้นที่ยาวคลุม
เข่าท ากิจกรรมในเวลากลางคืนได้และตอนนอน 

 ชุดเสื้อผ้าและกางเกงขาสั้นคลุมเข่า ส าหรับท ากิจกรรมชายหาดที่สามารถเปียกน้ าได้ 

 อุปกรณ์การเขียน 
 

3. การแต่งตัวในวันแรกของการเปิดค่ายให้นักเรียนแต่งชุดพละ รองเท้าผ้าใบ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



 
แบบรับรองผลการด าเนินการท าโครงงาน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 

ศูนยโ์รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 
 
 ตามท่ีข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 7 และได้จัดท าโครงงานตามเป้าหมายของโครงการ ภายใต้ชื่อโครงงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้าพเจ้าขอแจ้งแก่คณะกรรมการด าเนินโครงการว่า ได้ด าเนินการท าโครงงานเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งได้จัดท ารูปเล่ม
รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยน าส่งคณะกรรมการโครงการพร้อมกับแบบรับรองฉบับนี้ 

 

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

 
ค ารับรอง “โครงงานนี้เป็นความคิดริเริ่มของผู้พัฒนาโครงงานเอง และข้าพเจ้าได้ควบคุมการท าวิจัยโครงงาน จนเสร็จ
สมบูรณ์ ตลอดจนตรวจและพิจารณาปรับแก้รายงานฉบับสมบูรณ์ เรียบร้อยแล้ว” 
 

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

 
ค ารับรอง  “ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้พัฒนาให้ด าเนินการศึกษา/วิจัย/พัฒนาตามหัวข้อโครงงานดังกล่าวในสถาบัน
ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าพเจ้า จนงานนั้นส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน” 

 

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

      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :  1. แบบรับรองฉบับน้ีจดัท าเพียงโครงงานละ 1 ฉบับ 

     2. น าส่งแบบรับรองพร้อมเลม่รายงานฉบับสมบรูณ์และ CD บรรจขุ้อมูลไฟล์ word ของรูปเล่มที่โต๊ะลงทะเบียนในวันเข้าค่ายวันแรก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



 
 
 

แบบกรอกข้อผู้เข้าร่วมโครงการ 
ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 5 

โปรดกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง 

ชื่อ-สกุล..................................................................................................................  

โรงเรียน....................................................................................................................  

โทร................................................................. E-mail………………………………………………………………………… 

ชื่อโครงงาน.................................................................................................................. .................................. 

ไซส์เสื้อ  ............ S ............ M ............ L ............ XL ............ XXL 

โรคประจ าตัว................................................................. 

อาหารที่แพ้.................................................................... 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 


