รับจํานวนจํากัด
รอบละ 60 คน
เทานั้น

สมัครออนไลน
ใบสมัครเขารวมโครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) รุนที่ 8 ปการศึกษา 2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) http://bit.ly/2Pi1MMk

โปรดระบุขอมูล
ชื่อ – นามสกุล.............................................................................เบอรโทรนักเรียน...................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หองที่................. ผลการเรียนเฉลี่ยของภาคเรียนที่ผานมา............................................................
วิชาที่นักเรียนมีความถนัดเปนพิเศษ..........................................................................................................................................
ชื่อผูปกครอง.......................................................................เบอรโทรผูปกครองที่ติดตอได.........................................................
เรียนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอุปกรณทันสมัย กับ คณาจารยผูเชี่ยวชาญของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียนทุกวันเสาร เวลา 09.00-12.00 น. จํานวน 8 ครั้ง และ นําเสนอผลงาน 1 ครั้ง
เรียนรูดวยการปฏิบัติ และสรางผลงานในชั้นเรียนดังตอไปนี้
ครั้งที่

วิชาที่สอน

ทักษะสําคัญ

1

เรียนรูการออกแบบและสรางสื่อ Infographic เพื่อการเรียนยุคใหม (ครั้งที่ 1) ดวย Piktochart
รอบที่ 1 เรียน วันที่ 29 มิถุนายน 2562 / รอบที่ 2 เรียน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

2

เรียนรูการออกแบบและสรางสื่อ Infographic เพื่อการเรียนยุคใหม (ครั้งที่ 2) ดวย Prezi
รอบที่ 1 เรียน วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 /รอบที่ 2 เรียน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562

•
•
•
•
•

3

การลําดับภาพ และตัดตอภาพยนตรเบื้องตน
รอบที่ 1 เรียน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 /รอบที่ 2 เรียน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562

• การคิดสรางสรรค
• การนําเสนอผลงานขั้นสูง

4

การสรางภาพ 3 มิติ (Photoshop และ 3d Anaglyph Maker)
รอบที่ 1 เรียน วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 /รอบที่ 2 เรียน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
ทักษะสรางงาน Presentation อยางสรางสรรคเพื่อการเรียนรูในยุคศตวรรษที่ 21st (PowerPoint2013)
รอบที 1 เรียน วันที่ 3 สิงหาคม 2562 /รอบที 2 เรียน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

•
•
•
•

การสรางเว็บแอพพลิเคชั่นอยางงายดวย Google Site เพื่อการนําเสนอขอมูลออนไลน
รอบที่ 1 เรียน วันที่ 17 สิงหาคม 2562 /รอบที่ 2 เรียน วันที่ 7 ธันวาคม 2562

• การคิดสรางสรรค
• การออกแบบ

การเขียนโปรแกรมเบื้องตน (Basic Programming) และ Hour of Code Activities
เพื่อสงเสริมความคิดวิเคราะหและทักษะการแกปญหา
รอบที่ 1 เรียน วันที่ 24 สิงหาคม 2562 /รอบที่ 2 เรียน วันที่ 14 ธันวาคม 2562
8
การจัดระบบความคิด การวิเคราะหขอมูล และนําเสนอเปนภาพ ดวยโปรแกรม Mindmeister
(Mindmap) และศึกษาดูงาน หอพระราชประวัตสิ มเด็จพระบรมราชชนก ณ ศูนยการเรียนรู
มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 1 เรียนวันที่ 31 สิงหาคม 2562 /รอบที่ 2 เรียนวันที่ 21 ธันวาคม 2562)
9
พิธีมอบประกาศนียบัตร และวันแสดงผลงาน (Project Day)
รอบที่ 1 (ภายในเดือนกันยายน 2562) รอบที่ 2 (ภายในเดือน มกราคม 2563)
หมายเหตุ : กําหนดการอาจจะปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ตามกิจกรรมของทางคณะ และโรงเรียน

• การคิดแกปญ
 หา
• การคิดวิเคราะห

5
6
7

สมัครเขารวมโครงการ รุนที่ 8
รอบที่ 1
เรียน 29 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62
รอบที่ 2
เรียน 2 พ.ย. 62 - 21 ธ.ค. 62

การลําดับและสรุปความ
การคิดสรางสรรค
การออกแบบ
การคิดสรางสรรค
การออกแบบ

การคิดสรางสรรค
การออกแบบ
การนําเสนอผลงาน
การคิดสรางสรรค

• การคิดแบบองครวม
• การคิดวิเคราะห

คาลงทะเบียน คนละ 4,500 บาท (ไมรับเงินสด)
โอนคาลงทะเบียนที่เลขบัญชี 459-0-29242-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลายา
ชื่อบั ญชี น.ส.สมพิศ บัวงาม และนางจารรุพร ลิขิต ที่รุงเรือง (บัญชีของวิชาการ) ให
นักเรียนที่สนใจเขารวมโครงการ ดําเนินการสมัครทางออนไลน และสงเอกสารใบสมัครพรอม
หลั กฐานการโอนเงิน ไดที่กลุมบริห ารวิช าการ ระหวา งวั น ที่ 15–27 พฤษภาคม 2562
สอบถามรายละเอียดไดที่ ดร.กมลชนก ภาคภูมิ 084 –105-7321

