
  
กําหนดการโครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด�านคณิตศาสตร  และวิทยาศาสตร  

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต�น  ระหวางวันท่ี 5-9 ตุลาคม  2558 
ณ  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล และศูนย วิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จ. สงขลา  

รุนท่ี 7/2557  คายท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาป;ท่ี 2)   
 

 
วันจันทร   ท่ี  5 ตุลาคม 2558  (นักเรียนสวมชุดนักเรียน) 

เวลา กิจกรรม 
09.00  - 11.00 น. ลงทะเบียน ณ ลานเวทีวิทยาศาสตร� โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  
11.00 – 12.00 น. พิธีเป&ด 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  (โรงอาหาร) 
13.00 – 14.45 น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย “ความรู5 สู6โครงงานคณิตศาสตร� ”   

โดยอาจารย�....................................................... ณ ห5องกันเกรา 
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
15.00 – 17.00  น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย (ต6อ)  
17.00 – 18.00  น.  ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมเรียนรู5กับเทคโนโลยี “ การตัดต6อภาพด5วยโปรแกรม Photoshop ”  
21.00 น.  พักผ6อน   

 
วันอังคาร ท่ี 6 ตุลาคม 2558 (นักเรียนสวมเส้ือคาย) 

เวลา กิจกรรม 
04.00 – 05.00 น.   ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
05.30 – 07.30 น. ออกเดินทางไป ศูนย�วิทยาศาสตร�  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา 
08.00 – 08.30 น. พิธีเป&ด 
08.30 – 10.30 น. กิจกรรมฐาน ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
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วันอังคาร ท่ี 6 ตุลาคม 2558  (ตอ) 
เวลา กิจกรรม 

10.45 – 12.00 น. กิจกรรมฐาน ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม  (ต6อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมฐาน ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม  (ต6อ)   
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
15.15 – 17.15  น. กิจกรรมฐาน  ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม (ต6อ)   
17.15 – 18.00 น. ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมฐาน  ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม (ต6อ)   
21.00  น. พักผ6อน 

 

วันพุธ ท่ี 7 ตุลาคม 2558  (นักเรียนสวมเส้ือคาย) 
เวลา กิจกรรม 

06.30  – 07.30 น.   ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
07.30  – 08.30 น. รับประทานอาหารเช5า 
08.30 – 10.30 น.  กิจกรรมฐาน  ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม (ต6อ)   
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมฐาน  ฟ&สิกส� เคมี ชีววิทยา สิ่งแวดล5อม (ต6อ)   
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. พิธีป&ด 
14.00 – 16.30 น. เดินทางกลับ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล   
16.30 – 18.00 น. ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. สรุปกิจกรรม  
21.00  น. พักผ6อน 
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วันพฤหัสบดี ท่ี 8 ตุลาคม 2558  (นักเรียนสวมเส้ือคาย) 
เวลา กิจกรรม 

06.30  – 07.30 น.   ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
07.30  – 08.30 น. รับประทานอาหารเช5า 
08.30 – 10.30 น.  กิจกรรมฟ2งบรรยาย หัวข5อ “แรงบันดาลใจในการทําโครงงานวิทยาศาสตร�” โดย อ.เฉลิมพร 

พงศ�ธีระวรรณ และ อ.สุวารี พงศ�ธีระวรรณ จากโรงเรยีนสรุาษฎร�พิทยา จ.สุราษฎร�ธานี       
ณ ห5องเสมด็ขาว 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย  (ต6อ) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย  (ต6อ) 
14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
14.15 – 16.30 น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย  (ต6อ) 
16.30 – 18.00 น. ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 – 21.00 น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย  (ต6อ) 
21.00  น. พักผ6อน 

      
 
วันศุกร  ท่ี 9 ตุลาคม 2557  (นักเรียนสวมชุดนักเรียนของโรงเรียน) 

เวลา กิจกรรม 
06.30  – 07.30 น.   ปฏิบัติภารกิจส6วนตัว 
07.30  – 09.00 น. รับประทานอาหารเช5า 
09.00 – 10.30 น.  กิจกรรมฟ2งบรรยาย หัวข5อ “แรงบันดาลใจในการทําโครงงานวิทยาศาสตร�” โดย อ.เฉลิมพร 

พงศ�ธีระวรรณ และ อ.สุวารี พงศ�ธีระวรรณ จากโรงเรยีนสรุาษฎร�พิทยา จ.สุราษฎร�ธานี       
ณ ห5องเสมด็ขาว 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว6าง 
10.45 – 12.00 น. กิจกรรมฟ2งบรรยาย  (ต6อ)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. พิธีป&ด รับเกียรติบัตร 
14.00 น.  รับประทานอาหารว6าง /เดินทางกลับ 

 
******************************************* 

หมายเหตุ   กําหนดการเปล่ียนแปลงได�ตามความเหมาะสม 


