
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าบริการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

------------------------------------------ 
เพ่ือให้การด าเนินการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นหลักเกณฑ์ในการให้บริการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ. 2547        
จึงประกาศการก าหนดอัตราค่าบริการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลัย            
ราชภัฏก าแพงเพชร ดังนี้ 
                ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง การก าหนดอัตรา
ค่าบริการการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร” 

                ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดไปจากประกาศนี้ 
                ข้อ 3 ให้ยกเลิก ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  การก าหนดอัตราค่าบริการการ
จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร พ.ศ. 2558 

                ข้อ 4 ในกรณีที่โรงเรียนติดต่อผ่านทางโปรแกรมวิชา ให้คิดอัตราตามที่ท้ัง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกัน 

                ข้อ 5 ให้รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดนั้นให้ถือเป็นที่สุด 
               

ประกาศ ณ วันที่ 28   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

28   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F6Mfid+dXqtMMbD9lVWi 

 
 
 
 
 



 
บัญชีแนบทายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เร่ือง  การกำหนดอัตราคาบริการการจัดคายวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
 1. อัตราคาใชจาย คาใชจายนี้ครอบคลุมถึง คาสาธารณูปโภค คาถายภาพกิจกรรมพรอมแผนซีดี คาเลมบท
ปฏิบัติการ คาสรุปเลมรายงานกิจกรรม คาเกียรติบัตร 

อัตราคาบริการ โรงเรียนท่ีบันทึกขอตกลงทาง
วิชาการกับคณะฯ (MOU) 

โรงเรียนท่ัวไป 

ระดับอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1-6 50-119 คนๆ ละ 220 บาท 
120 คนข้ึนไป คนละ 180 บาท 

50-119 คนๆ ละ 220 บาท 
120 คนข้ึนไป คนละ 180 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 50-119 คนๆ ละ 270 บาท 
120 คนข้ึนไป คนละ 220 บาท 

50-119 คนๆ ละ 320 บาท 
120 คนข้ึนไป คนละ 260 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4-6 50-119 คนๆ ละ 290 บาท 
120 คนข้ึนไป คนละ 240 บาท 

50-119 คนๆ ละ 350 บาท 
120 คนข้ึนไป คนละ 300 บาท 

คาอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต คนละ 80 บาท/แบบขาวกลอง คนละ 50 บาท (ถามี) 
คาอาหารวาง จำนวน 2 ม้ือๆ ละ 30 บาท (ถามี) 

 
2. เนื้อหาหลักสูตร (โรงเรียนสามารถเลือกเนื้อหาจากตารางดานลาง วันละไมเกิน 3 หลักสูตร) 

เนื้อหา
หลักสูตร 

ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 1-6 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

เคมี 1. การสื่อสาร 
2. การแยกสาร 
3. การตกผลึก 
 
  

1. การแยกสารละลาย 
2. สมบัติของสาร 
3. วิทยาศาสตรรอบตัว 

1. การสกัดน้ำมันหอมระเหย 
2. เทคนิคหองปฏิบัติการ 
3. กรดเบส 
4. การหาปริมาณวิตามินซีโดย
วิธีการไทเทรต 
5. เคมีไฟฟา 
6. ความกระดางของน้ำ 
7. การเตรียมแกสไฮโดรเจนและ
การหาคาคงท่ีของแกส (R) 
8. การหา pH ของสารละลายโดย
ใชอินดิเคเตอร 
9. การสังเคราะหสารดวย
ปฏิกิริยา  Esterification 
10. การสังเคราะหสารดวย
ปฏิกิริยา sponification 



เนื้อหา
หลักสูตร 

ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 1-6 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

11. สารละลายบัฟเฟอร         
12. อัตราการเกิดปฏิกิริยา 
13.  ติว PAT1 
14. ติว O-Net 

ชีววิทยา 1. แมงและแมลง 
2. วงจรชีวิตของสัตว 
3. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต
ในระบบนิเวศและ 
สิ่งแวดลอม(หวงโซอาหาร/
สายใยอาหาร 
4. ระบบยอยอาหารสัตว 
5. ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิต 

1. รงควัตถุในพืช     
2. กระบวนการหมักของ
จุลินทรีย 
3. คายเทคนิคปลอดเชื้อ (รับไม
เกิน 30 คน)  
  

 1. คายเทคนิคปลอดเชื้อ (เหมาะ
สำหรับโรงเรียนท่ีมีศูนยความเปน
เลิศดานวิทยาศาสตร เวลาท่ีใชใน
การจัดคาย 1 วันเต็ม บรรยายชวง
เชาทำปฏิบัติการชวงบาย
รายบุคคล) 
2.คายเทคนิคปลอดเชื้อ (รับไมเกิน 
30 คน) 

ฟสิกส 1. ไฟฟาแมเหล็กมหาสนุก 
2. ของเลนของใช 
3. การผสมแสงสี 
4. อุปราคา 
5. ไฟฟาอยางงาย 

1. แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

1. พลังงาน 
2. การเคลื่อนท่ีแบบโปรเจ็คไทล 
3. การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโม
นิค 
4. ไฟฟาสถิต(แวนเดอรกราฟ
และอิเล็กโตรสโคป) 
5. ไฟฟากระแส (ความสิ้นเปลือง
พลังงาน) 
6. แมเหล็กไฟฟา (สนามแมเหล็ก
โลก) 
7. วงจรไฟฟากระแสตรง 
8. กฎของโอหม 
9. การแบงแรงดันและ
กระแสไฟฟา 
10. เลนสและทัศนูปกรณ 
11. คลื่น แสงและทัศนูปกรณ 
12. แรงและการเคลื่อนท่ีแบบ
ตางๆ 

คณิตศาสตร 1. คายคณิตศาสตรมหาสนุก 
   - กิจกรรม Math Rally 
   - กิจกรรมพิชิต Math 
   - กิจกรรมเทคนิคคิดเลข
เร็ว 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร 
   - กิจกรรมผจญภัยกับ
คณิตศาสตร 
   - กิจกรรมปริศนา RC 

1. บรรยายทฤษฎีทางคณิตศาสตร 
  - ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร 1 
เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห  (ม.4) 
  - ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ



เนื้อหา
หลักสูตร 

ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 1-6 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

   - กิจกรรมประลองปญญา    - กิจกรรมเทคนิคคิดเลขเร็ว 
   - กิจกรรมประลองปญญา 
2. ติว O-Net 

กระบวนการทางคณิตศาสตร 2 
เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน 
(ม.5) 
2. อบรมการเตรียมสอบตางๆ 
   - ติว 9 วิชาสามัญ 
   - ติว PAT1 
   - ติว O-Net 

วิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม 

1. การจัดการขยะชุมชน  
2. คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม (นักสำรวจ
สายน้ำ/นักสืบสิ่งแวดลอม) 
 
  

1. คายเยาวชนอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
2. การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม 
(Environmental Monitoring) 
   - การทดสอบคุณภาพ
อากาศ (Air Testing 
Capabilities) 
   - การทดสอบคุณภาพน้ำ 
(Water Testing Capabilities) 
3. เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ี
ในการเชื่อมโยงขอมูล
สิ่งแวดลอม โดยใช Google 
Map  

1. คายเยาวชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 
2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม (Environmental 
Monitoring) 
   - การทดสอบคุณภาพอากาศ 
(Air Testing Capabilities) 
   - การทดสอบคุณภาพน้ำ 
(Water Testing Capabilities) 
3. เทคโนโลยีสำรวจคุณภาพ
สิ่งแวดลอม “การจัดทำแผนท่ีใน
การเชื่อมโยงขอมูลสิ่งแวดลอม 
โดยใช Google Map 
4. สำรวจคุณลักษณะสิ่งแวดลอม
ระยะไกล "อากาศยานไรคนขับ” 

วิทยาศาสตร
และ
เทคโนโลยี
การอาหาร 

 1. วิทยาศาสตรในหองครัว  1. วิทยาศาสตรในหองครัว 1. การพัฒนาผลิตภัณฑทาง
อาหาร 
2. การใหคำปรึกษาระบบคุณภาพ 
มาตรฐานการการผลิตผลิตภัณฑ
อาหาร 
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
4. การประยุกตใชสารสกัดจาก
ธรรมชาติเพ่ือยืดอายุการเก็บ
อาหาร 
5. การแปรรูปอาหาร 
6. การประเมินอายุการการเก็บ
รักษาอาหาร 
7. การสงเสริมและการอบรม



เนื้อหา
หลักสูตร 

ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 1-6 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

ความปลอดภัยทางอาหาร 
8. การวางแผนการผลิตอาหาร 
9. วิศวกรรมและเครื่องมือในการ
ผลิตอาหาร 
10. การทดสอบอาหาร 
11. เครื่องมือวิเคราะหอาหาร 
12. การปรับปรุงกระบวนการผลิต
อาหาร 
13. การตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม
ตามมาตรฐาน 
14. การสรางโมเดลธุรกิจอาหาร 
15. การยืดอายุการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑทางอาหาร 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

1. ความรูเบื้องตน Micro Bit  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการดูแล
รักษาคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง 
  

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
พัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน 
2. การประยุกตใช Micro Bit 
สำหรับพัฒนานวัตกรรม 
3. การบริหารจัดการขอมูลดวย
โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการ
ประยุกตใชงานข้ันพ้ืนฐาน 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประกอบคอมพิวเตอรการเรียน
การสอนข้ันสูง 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง IOT  
2. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการ
เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต AI  
3. การบริหารจัดการขอมูลดวย
โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการ
ประยุกตใชงานข้ันสูง 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.การสรางเกมดวยโปรแกรม 
Scratch 
2.การสรางภาพการตูน
เคลื่อนไหวสำหรับเด็ก 

1. การตัดตอวีดีโอ 
2. การพัฒนาสื่อสรางสรรค
อินโฟกราฟก  
3. การสรางเกมดวยโปรแกรม 
Scratch 
4. การสรางและจัดการเอกสาร
ออนไลน ดวย Google 
Application 

1. การตัดตอวีดีโอ 
2. การพัฒนาสื่อสรางสรรคอินโฟ
กราฟก 
3. การสราง portfolio ดวย
เทคนิคอินโฟกราฟก 
4. การสรางสื่อสรางสรรคดวย
เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR)  
5. การสรางและจัดการเอกสาร
ออนไลน ดวย Google 
Application  
6. การวิเคราะหขอมูลและสราง
กราฟรายงาน ดวย Google Data 



เนื้อหา
หลักสูตร 

ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาปที่ 1-6 

ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระดับมัธยมศึกษาปที่ 4-6 

Studio 
7. การติดตั้งระบบเครือขาย
เบื้องตน 

สาธารณสุข
ศาสตร 

1. คายนักวิทยาศาสตรนอย 
(ระดับอนุบาล)  
2. อวัยวะภายนอกรางกาย 
(ป.1) 
3. การทำงานของอวัยวะ
ภายในรางกาย (ป.2) 
3. โภชนาการท่ีดี (ป.3) 

1. การทำการชวยชีวิตเบื้องตน 
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เม่ือมีบาดแผลในลักษณะ
ตางๆ   
4. ยาสามัญประจำบาน และ
หลักการใชยาเบื้องตน  
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https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190806156510035469.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190806156510035469.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190806156510035469.pdf
https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/190806156510035469.pdf

