มูลนิธิหวั แหลมเพื.อสังคม

Thailand - The Gifted and Talented Foundation (TGT)

เป็ นคนดี มีปัญญา สร้ างคุณประโยชน์
“เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล ลําดับที. _•[ ของประกาศกระทรวงการคลังฯ”

ค่ายหัวแหลม - ตุลาคม 2019 HUALAEM OCTOBER CAMPS 2019
(A – CD ตุลาคม และ CD -CF ตุลาคม 2562)
มูลนิธิหวั แหลมเพื.อสังคม มีปรัชญาการพัฒนาหัวแหลม ให้ พวกเราได้
พัฒนาเป็ นคนดี มีปัญญา และสร้ างแต่สงิ. ที.เป็ นคุณ มีประโยชน์ทงต่
ั J อตนเอง ต่อ
ผู้อื.น และ ต่อทุกสิง. ที.แวดล้ อมทังที
J .มีชีวิตและไม่มีชีวิต
ค่ายหัวแหลมให้ ความสําคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม ให้ นกั เรี ยนเป็ น
ผู้ลงมือทํา เรี ยนรู้ลกึ ซึ Jงด้ วยตนเอง ฝึ กการใช้ ชีวิตร่วมกับผู้อื.น เพิ.มความสามารถใน
การใช้ ภาษาอังกฤษให้ สงู ขึ Jน มีความรอบรู้ และมีความสามารถในการเรี ยนที.สงู ขึ Jน
อย่างแท้ จริ ง
ค่ายหัวแหลม ตุลาคม WXYZ นี J จะจัดที.บ้านหัวแหลม อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที. [-YX และ YX-Y] ตุลาคม W^[W
กําหนดการรับสมัคร
รับสมัคร
วันพุธที. _ สิงหาคม W^[W หมดเขต วันพุธที. W` สิงหาคม W^[W
ประกาศผล
วันจันทร์ ที. Z กันยายน W^[W
ยืนยันการเข้ าค่าย วันศุกร์ ที. WX กันยายน W^[W
กําหนดวันเข้ าค่าย ค่าย-Y วันที. [ -YX ตุลาคม W^[W /ค่าย-W วันที. YX - Y] ตุลาคม W^[W

หลักสูตรที.เปิ ด ได้ แก่
หลักสูตร Hualaem Development-1 (HD-1) ช่วง ค่าย-1 ระหว่างวันที. [-YX ตุลาคม W^[W
สําหรับนักเรี ยนใหม่ทกุ คน ให้ ค้นพบตัวเองและปรับสูก่ ารเรี ยนรู้แบบหัวแหลม
หลักสูตร Hualaem English Enhancement-1 (HE-1) ช่วง ค่าย-2 ระหว่างวันที. YX-Y] ตุลาคม W^[W
สําหรับนักเรี ยนใหม่ทกุ คน เรี ยนต่อจาก HD-1 เป็ นหลักสูตรแรกสําหรับการเพิ.มศักยภาพและความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษแบบหัวแหลม
หลักสูตร Hualaem Academy Preparation (HA-Prep) ช่วง ค่าย-1 ระหว่างวันที. [-YX ตุลาคม W^[W
สําหรับนักเรี ยนหัวแหลมตังแต่
J ชนั J ม.• ขึ Jนไป เพื.อตรี ยมความพร้ อมสําหรับการไปเรี ยน Hualaem Academy (HA) ใน
Summer Camps 2020
หลักสูตร “เป้าหมายสูก่ ารเรี ยนที.สงู ขึ Jนและการสอบทุน” ช่วง ค่าย-2 ระหว่างวันที. YX-Y] ตุลาคม W^[W
สําหรับพี.หวั แหลมมัธยมปลายที.จะฝึ กการตังเป้
J าหมาย
การวางแผน เพื.อการเรี ยนต่อ เพื.อการสอบเข้ ามหาวิทยาลัยในสาขา
ต่าง ๆ และการหาทุนการศึกษาเพื.อการศึกษาต่อในหรื อ
ต่างประเทศ เป็ นต้ น

หลักสูตร Hualaem Service (HS) หัวแหลมสร้ างคุณประโยชน์ ทังJ ค่าย-1 และ ค่าย-2 ระหว่างวันที. [-Y] ตุลาคม W^[W
สําหรับพี.ๆ และ นักเรี ยนหัวแหลม ได้ มาเรี ยนรู้ที.ลกึ ขึ Jนในบทบาท พี.จดั ค่าย พี.ทีม ผู้ชว่ ยพี.ทีม ผู้ชว่ ยครู พี.ทีมใน
ห้ องเรี ยน และ ผู้ชว่ ยพี.ทีมในห้ องเรี ยน และเป็ นโอกาสสร้ างความสํานึกการทําประโยชน์ให้ กบั ผู้อื.น (Community
service) ได้ แก่
หลักสูตร พี.จดั ทีมจัดบ้ าน Camp Organizer ช่วงก่อนเปิ ดค่าย ^–[ ตุลาคม W^[W
พี.ๆ มาจัดทีมจัดบ้ านให้ น้องๆ ใน ค่าย-1 และ ค่าย-2 และเตรี ยมความพร้ อมค่าย
หลักสูตร พี.ทีมค่าย หรื อ ผู้ชว่ ยพี.ทีมค่าย
พี.ๆ หัวแหลม มาเป็ น พี.ทีม หรื อ ผู้ชว่ ยพี.ทีม ในค่าย-Y และ ค่าย-W

หลักสูตร TA ผู้ชว่ ยครู
สําหรับพี.หวั แหลมที.พร้ อมมาช่วยครู ฝึ กบทบาทผู้ชว่ ยครูตามแต่ละหลักสูตร
TA-HD-1, TA-HE-1, TA-HA-Prep, TA-เป้าหมายสูก่ ารเรี ยนที.สงู ขึ Jนและการสอบทุน
หลักสูตรที. พี.ทีมในชันเรี
J ยน (Group Leader - GL)
สําหรับพี.หวั แหลมมาช่วยครูในชันเรี
J ยน ในบทบาทพี.ทีมชันเรี
J ยนในหลักสูตร GL-HD-1, GL-HE-1,
GL-HA-Prep, GL-เป้าหมายสูก่ ารเรี ยนที.สงู ขึ Jนและการสอบทุน
หลักสูตรที. ผู้ชว่ ยพี.ทีมในชันเรี
J ยน (Assistant Group Leader - AGL)
สําหรับนักเรี ยนหัวแหลมมาช่วยครูในชันเรี
J ยน ในบทบาทผู้ชว่ ยพี.ทีมชันเรี
J ยนในหลักสูตร
GL-HD-1, GL-HE-1, GL-HA-Prep, GL-เป้าหมายสูก่ ารเรี ยนที.สงู ขึ Jนและการสอบทุน

ผู้มีสทิ ธิŽสมัครค่ายหัวแหลม ค่ายตุลาคม WXY9 จะรับสมัครนักเรี ยนหัวแหลมรุ่นใหม่เพื.อคัดเลือกเข้ ารับทุนพัฒนาหัวแหลม และ
นักเรี ยนหัวแหลมปั จจุบนั เพื.อคัดเลือกเข้ ารับทุนพัฒนาหัวแหลมต่อเนื.อง ดังต่อไปนี J
1. นักเรี ยนหัวแหลมปั จจุบนั หมายถึง นักเรี ยนหัวแหลมที.เคยเข้ าค่ายหัวแหลม-เชียงของ หรื อ ค่ายระยะยาว ]-^ วันที.เคยจัด
ที.โรงเรี ยน สามารถสมัครได้ Y หรื อ W ค่าย ในหลักสูตรต่าง ๆ
- กรณี นักเรี ยนหัวแหลม ม.W ที.มีความพร้ อมด้ านการใช้
ภาษาอังกฤษและด้ านวิชาการ แต่ยงั ไม่ได้ สทิ ธิŽสมัคร เข้ า HAPrep หรื อ “เป้าหมาย....” ก็สามารถติดต่อปรึกษาครูเป็ น
เฉพาะรายบุคคลเพื.อขออนุญาตลงในหลักสูตรที.เหมาะสมได้
- กรณี นักเรี ยนหัวแหลมที.ได้ เรี ยน HD-1 และ HE-1 แล้ ว แต่ยงั
ไม่ได้ สทิ ธิŽสมัครเข้ า HA-Prep หรื อ “เป้าหมาย....” ก็ให้ สมัครใน
หลักสูตร หัวแหลมสร้ างคุณประโยชน์ ในบทบาท พี.ทีมในชันJ
เรี ยน หรื อ ผู้ชว่ ยพี.ทีมในชันเรี
J ยน ในหลักสูตร HD-1, HE-1 ได้

2. นักเรี ยนใหม่ หมายถึง นักเรี ยนที.สมัครมาค่ายหัวแหลม-เชียงของเป็ นครังJ แรก
ให้ สมัครทังJ W ค่าย ระหว่างวันที. [-Y] ตุลาคม W^[W ในหลักสูตร Hualaem Development-1 (HD-1) และ Hualaem English
Enhancement-1 (HE-1)

เอกสารการสมัคร (Y คน สมัครได้ มากกว่า Y หลักสูตร)
1. ใบสมัครค่ายหัวแหลม YA (สําหรับทุกคนที.สมัครค่าย)
2. ใบสมัครค่ายหัวแหลม 2A (นักเรียนใหม่ใช้ WA-นร.ใหม่, หัวแหลมปัจจุบนั ใช้ 2A-นร.หัวแหลมเก่า)
3. หนังสือคํายินยอมจากพ่อ หรือ แม่ หรือ ผู้ปกครอง (อยูท่ ้ ายใบสมัคร WA)
4. รูปถ่าย (รูปนักเรียนปัจจุบนั ) ติดในใบสมัคร 2A
5. ใบข้ อเขียน (แยกตามหลักสูตรที.สมัคร หลักสูตรละ Y ใบ)
6. ใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.Y) สําเนา

การสมัคร
1. สมัครทาง website: hualaem.or.th
2. สมัครทางอีเมล์ มาที. contact@hualaem.or.th พร้ อม attach ไฟล์ YA, 2A (สแกนได้ ), ไฟล์ข้อเขียนตามหลักสูตร,
สําเนาใบปพ.Y (สแกนได้ )
การตอบยืนยันการได้ รับเอกสาร – จะมีการตอบยืนยันให้ ผ้ สู มัครว่า “ได้ รับเอกสารสมัคร” หากไม่ได้ รับตอบให้ ทําการสมัครซํ Jา
หรื อสอบถามทางอีเมล์หรื อโทร พี.ตาล 092-4289112 หรื อ 02-2593570
สําหรับผู้ที.ไม่สามารถส่งทางอีเมล์ จะสมัครทางไปรษณีย์ EMS หรื อ โทรสาร ต้ องแจ้ งให้ ทราบด้ วยเพื.อเตรี ยมผู้รับเอกสาร
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ EMS มา
ที. มูลนิธิหวั แหลมเพื.อสังคม
YZ_ สุขมุ วิท •Y (สวัสดี) เขต
วัฒนา กรุงเทพ YXYYX หรื อ ส่ง
โทรสารมาที. มูลนิธิหวั แหลมเพื.อ
สังคม โทรสาร: 02-2593570

ค่าใช้ จา่ ย
นักเรี ยนที.ได้ รับการคัดเลือกจะเป็ นนักเรี ยนได้ รับทุนสนับสนุนเพื.อพัฒนาให้ เป็ นคนดี มีปัญญา สร้ างคุณประโยชน์ให้ กบั
ส่วนรวม จากมูลนิธิหวั แหลมเพื.อสังคม จึงไม่มีการคิดค่าใช้ จา่ ยที.ใช้ ในการเข้ าค่าย เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสารอุปกรณ์ ค่าที.
พัก ค่าอาหารตลอดค่าย เป็ นต้ น
ให้ นกั เรี ยนเตรี ยมเงินส่วนตัวที.จะเป็ นค่าขนม ค่าซักรี ดเสื Jอผ้ า หรื อเพื.อซื Jอของส่วนตัวอื.น ๆ

การเดินทางมาค่าย การเดินทางเป็ นส่วนหนึง. ของการเรี ยนรู้
นักเรี ยนจะเดินทางไป-กลับระหว่างบ้ านกับค่าย โดยมากับผู้ปกครอง หรื อ ครูที.โรงเรี ยน หรื อ มาพร้ อมเพื.อน ๆ (เดินทางด้ วย
ตัวเอง) นักเรี ยนที.เดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ให้ ตดิ ต่อกับโรงเรี ยนซึง. จะสามารถจัดรถและครูมาส่งและรับกลับได้

