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เอกสารประชาสัมพันธ์ 
โครงการ  ค่ายอัจฉริยะ 6 Q : Summer  Camp  ปี 2557 

ด าเนินการโดย....ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ  คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ  034-352793  (ผู้ประสานงานโครงการ) คุณอัญชรี  แสงพฤกษ์ 086-3299115 

หรือ อ.ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์  087-0471314, อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม 086-6203329, อ.ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ 081-9230303 
 

หลักการและเหตุผล  
เด็กและเยาวชนเป็นเป็นทรัพยากรมนุษย์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  การ

พัฒนาการเรียนรู้จะต้องท าอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ซึ่งปกติแล้วเด็กนักเรียนจะได้เรียนรู้ ฝึกหัด ฝึกฝนทั้งวิชาความรู้และ
การประพฤติปฏิบัติที่ดีในโรงเรียน  แต่ในช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อนเด็กนักเรียนจะหยุดพักการเรียนเป็นเวลานาน 
ซึ่งจะเป็นภาระให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน และหากปล่อยไว้ที่บ้านโดยล าพัง บางครั้งอาจจะท าให้เด็ก
ไม่ปลอดภัยในชีวิต ติดเกมส์ ติดการ์ตูน ติดเพ่ือนที่ไม่ดี ติดยาเสพติดหรือ สิ่งอื่นๆ ที่ไม่สร้างสรรค์   

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา เขต
ก าแพงแสน ได้เห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนดังกล่าวและตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้จัดท า  “โครงการ
ค่ายอัจฉริยะ 6  Q : Summer Camp” ขึ้นเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองไปสู่อัจฉริยะแห่งความเป็นเลิศ ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ (1) IQ = INTELLIGENCE QUOTIENT : 
ความฉลาดทางสติปัญญา ( 2) EQ = EMOTIONAL QUOTIENT : ความฉลาดทางอารมณ์  (3) AQ = AVERSITY 
QUOTIENT : ความฉลาดในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับอุปสรรค      (4) MQ = MORAL QUOTIENT : ความ
ฉลาดด้านจริยธรรม คุณธรรม (5) SQ : SOCIAL QUOTIENT : ความฉลาดทางสังคม การสื่อสารกับผู้คน การใช้ชีวิตอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนและ (6) PQ = Physical Quotient : ความฉลาดทางพลานามัย การเคลื่อนไหวและกีฬา โดยรูปแบบใน
การด าเนินการสอนไปตามลักษณะของการเรียนรู้สมัยใหม่ท่ีสร้างความประทับใจให้ความสนุกสนานผสมผสานการ
เรียนรู้เนื้อหาสาระทางวิชาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งจะท าให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถไปสู่อัจฉริยะแห่งความเป็นเลิศของมนุษย์ ทั้ง 6 ด้านดังกล่าว   
 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ตนเองและเข้าใจในศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ 
ความถนัดของตนเองตามธรรมชาติรวมไปถึงการเสริมสร้างจุดเด่นของตนเองเพ่ือพัฒนาไปสู่ความเลิศในด้านนั้น ๆ และ
ปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนาชีวิต 
 2 . เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ในเนื้อหาของวิชาต่าง ๆ ก่อนที่จะได้เรียนจริงในโรงเรียน ช่วงตอน  เปิดภาค
เรียนใหม่ในปีการศึกษา 2557 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. เพ่ือให้เด็กนักเรียนเกิดเจตคติที่ต่อการเรียน มีเทคนิคและทักษะในเรียนรู้ที่ถูกต้อง ได้แก่ เทคนิคการเรียนรู้
ด้วย Mind Map เทคนิคการจ าเนื้อหาวิชา เทคนิคการอ่านและฟังอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการ เตรียมตัวสอบ 
เทคนิคการพูดและการน าเสนอหน้าชั้นเรียนและเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับครูและเพ่ือนในชั้นเรียน 
 4 . เพ่ือแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน  

5. เพ่ือให้เด็กนักเรียนที่เข้ารับร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ 
กลุ่มเป้าหมายหลัก 

เด็กนักเรียน ชั้น ป.1-ป.4  (ในปีการศึกษา  2557)   
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สถานที่รับสมัคร 
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ   อาคารปฏิบัติการ    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตก าแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 73140  โทรศัพท์/โทรสาร  034-352793  

 
วิทยากร 

1. คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
2. คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสนฯ 
3. เป็นนิสิตที่เรียนสาขาวิชาชีพครู จากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
วิธีการอบรม 
  บรรยาย ระดมสมอง  อภิปราย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทัศนศึกษา ทดสอบทางจิตวิทยา  
(แบบวัดต่าง ๆ ทางจิตวิทยา)  โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาหัวข้อหลัก 6 ด้าน ได้แก่ 

IQ = Intelligence Quotient : ความฉลาดทางสติปัญญา  
EQ = Emotional Quotient : ความฉลาดทางอารมณ ์
AQ=Adversity Quotient : ความฉลาดในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับอุปสรรค 
MQ = Moral Quotient : ความฉลาดด้านจริยธรรม คุณธรรม 
SQ = Social Quotient : ความฉลาดทางสังคม การสื่อสารกับผู้คน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  
PQ = Physical Quotient : ความฉลาดทางพลานามัย การเคลื่อนไหวและกีฬา  

 
ระยะเวลา 

ระหว่างวันที่ 31  มีนาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 -16.00 น. 
 
หมายเหตุ หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
 

ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียน คนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 
สิ่งท่ีนักเรียนจะได้รับจากค่าลงทะเบียน 

1. ฟรี ! ชุดเครื่องเขียน (สมุด+ดินสอ+ปากกา+ยางลบ+ดินสอสี)    
2. วุฒิบัตร 
3. ฟรี ! กระเป๋าถุงผ้า 
4. ฟรี ! เสื้อ 
5. ฟรี ! อาหารกลางวัน   
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6. ฟรี ! อาหารว่าง  2  มื้อ (เช้า-บ่าย) 
7. ฟรี !  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  3 แห่ง   ในหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 
สถานที่อบรม  

ห้องสัมมนาและห้องบรรยาย อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
ก าหนดการอบรม 

08.30 - 09.00  น.  ลงทะเบียน  

09.00 - 09.30  น. สวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ  (MQ : ความฉลาดทางคุณธรรม) 

09.30 - 10.30  น. เรียนวิชาการ (5 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  

                                ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา  ตามระดับชั้นของนักเรียน ป.1-ป.4)  

                                (IQ : ความฉลาดทางสติปัญญา) 

  10.30 - 10.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

  10.45 - 12.00  เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (เรียนรู้ด้วยสาระบันเทิงจากกิจกรรม/ 

                                           เกมส์/เพลง/VDO./แสดงละคร/เล่านิทาน  เป็นต้น) 

  12.00 - 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

  13.00 - 13.45  น.    พัฒนาทักษะชีวิต /กิจกรรมต่างๆ ทั้ง  6Q    

14.30 - 14.45  น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.00  น.  ออกก าลังกายและกีฬา  (PQ : ความฉลาดทางพลานามัยและกีฬา) 

16.00 - 16.30 น. เลิกเรียน/เตรียมตัวกลับบ้าน  

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
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รายละเอียดของกิจกรรม 
1. IQ = Intelligence Quotient : ความฉลาดทางสติปัญญา    

1.1 วิชาการ 5 วิชาหลัก (ตามระดับชั้นเรียน ป.1 - ป.6) ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษและสังคมศึกษา 

1.2 ทักษะการสื่อภาษาอังกฤษ (เรียนรู้ด้วยสาระบันเทิงอย่างสนุกสนานจาก กิจกรรม/เกมส์/เพลง/
VDO./การแสดงละคร/การเล่านิทาน) 

1.3 กิจกรรมความรู้ทั่วไป ได้แก่ เทคนิคการเรียนดี เทคนิคการจ า เทคนิคการอ่าน เทคนิคการฟัง การ
เขียน Mind map ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 3 แห่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2. EQ = Emotional Quotient : ความฉลาดทางอารมณ ์
 2.1 ลมปราณบ าบัด 

2.2 หัวเราะบ าบัด 
2.3 ศิลปกรรมและดนตรีบ าบัด 

3. AQ = Adversity Quotient: ความฉลาดในการแก้ปัญหาและการเผชิญกับอุปสรรค  
3.1 กิจกรรมฝึกทักษะการคิดชีวิตพิชิตปัญหา 
3.2 กิจกรรมการวางเป้าหมายในการเรียน 
3.3 กิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิตพิชิตปัญหา 

4. MQ = Moral Quotient : ความฉลาดด้านจริยธรรม คุณธรรม 
4.1 กิจกรรมจิตภาวนา 
4.2 กิจกรรมสวดมนต์ภาวนา 
4.3 กิจกรรมสมาธิภาวนา 

5. SQ : Social Quotient : ความฉลาดทางสังคม การสื่อสารกับผู้คน การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
5.1 กิจกรรมกระจกชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ตนเองและผู้อ่ืน 
5.2 กิจกรรมการสื่อสารกับบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.3 กิจกรรมผู้น าผู้ตามและการท างานกับผู้อื่น 

6. PQ = Physical Quotient : ความฉลาดทางพลานามัย การเคลื่อนไหวและกีฬา  
6.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและกีฬา 
6.2 กิจกรรมศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย 
6.3 กิจกรรมศิลปะการป้องกันตัวเทควนโด 

 

 
 



ใบสมัครเข้าร่วม “โครงการค่ายอัจฉริยะ 6 Q: Summer Camp” 
ระหว่างวันที่ 31  มีนาคม 2557 - 16 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 -16.00 น.  

(หยุดเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
------------------------------------ 

(โปรดพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง เพื่อความสะดวกในการจัดท าเอกสาร) 

(1) ข้อมูลผู้สมัครและผู้ปกครอง 

ชื่อ (เด็กชาย / เด็กหญิง).....................................................สกุล...............................................................ชั้น ป........./........   

ที่อยู่ปัจจุบัน...........................................ต าบล................................ อ าเภอ...................................จังหวัด............................

รหัสไปรษณีย.์..............................เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................………E mail…………………..…………… 

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว………………………………..……………………….นามสกุล............................................................... 

เป็น (บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง) ของ (เด็กชาย / เด็กหญิง) ............................................................................................... 

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.....................................................………E mail…………………………………………....…………… 

(2). อาหาร  
    สามารถรับประทานได้ทุกอย่างตามปกติ 
    มีข้อจ ากัดในการรับประทานอาหาร (โปรดระบุ) ............................................................................................. 

(3). อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................................................................
        
 
                 ลงชื่อ..............................................................ผู้สมัคร 
                (......................................... ......................) 

        วันที่ .........กุมภาพันธ์  2557  
 
 การช าระค่าลงทะเบียน : คนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

  1. ช าระเป็นเงินสดได้ท่ี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์           
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
  2. ช าระโดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
คุณอัญชรี  แสงพฤกษ์ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์มือถือ 08-63299115  หรือ โทรศัพท์ 034-352793    

หรือ อ.ดร.ชูวิทย์  รัตนพลแสนย์  087-0471314, อ.ดร.กุลธิดา  นุกูลธรรม 086-6203329, อ.ดร.ฐณัฐ  วงศ์สายเชื้อ 081-9230303 
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