โครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ภาคฤดูร้อน) ประจําปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ กําหนดจัดโครงการเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน (ภาคฤดูร้อน) ประจําปีการศึกษา 2560
ระหว่ า งวั นที่ 18 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2560 (เว้ น วัน หยุ ด ราชการ) เวลา 08.30-15.00 น. ณ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในด้าน
วิชาการและความถนัดต่างๆ พัฒนานักเรียนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มีความสามารถในการแข่งขัน และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ โดยรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560)
2. บุคคล (นักเรียน) ภายนอกที่สนใจ และมีอายุตามเกณฑ์ระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น
ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม
วันอังคารที่ 18 เมษายน - วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-15.00 น.
รายละเอียดกิจกรรม
1. ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
2. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. เรียนภาคเช้าและภาคบ่ายเวลา 08.30 - 15.00 น. (รวมค่านม และค่าอาหารกลางวัน)
- นักเรียนสาธิต และนักเรียนที่สนใจ 4,500 บาท
- นักเรียนสาธิต (บุตรบุคลากร มศว) 3,800 บาท
2. เรียนเฉพาะภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. (ไม่รวมอาหารกลางวัน)
- นักเรียนสาธิต และนักเรียนที่สนใจ 2,500 บาท
(ค่ากิจกรรมทีแ่ ตกต่างกันเป็นคําขอของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสวัสดิการของบุคลากร มศว)
ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย
2. ส่งใบสมัครที่อาจารย์ประจําชั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560 หรือส่งใบสมัครด้วยตนเอง
ที่ฝ่ายวิชาการ อาคารบริหาร ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มีนาคม 2560
3. ชําระเงินที่ฝ่ายการเงิน อาคารบริหารชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 มีนาคม 2560 (เวลา 08.30 - 16.00 น.)
4. รับใบเสร็จรับเงิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. เว็บไซต์ : http://erdi.swu.ac.th
2. Facebook : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
3. โทรศัพท์ 037 - 395384 - 6 ต่อ 1104, 063 - 9454758

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
นักเรียนสาธิต

ข้อมูลผูส้ มัคร

นักเรียนสาธิต (บุตรบุคลากร มศว)

บุคคลภายนอก

ชื่อนักเรียน.................................................................................................ระดับชั้น(ปีการศึกษา2560)…………………
เลขประจําตัว.........................ชื่อผู้ปกครอง..................................................................เบอร์ติดต่อ..........................................
เรียนภาคเช้าและภาคบ่าย 4,500 บาท/บุตรบุคลากร มศว 3,800 บาท (เวลา 08.30 - 15.00 น.)
สมัครเรียน
กิจกรรมภาคบ่าย เลือกเรียน.........................................................
เรียนเฉพาะภาคบ่าย 2,500 บาท (13.00 - 15.00 น.)
กิจกรรมภาคบ่าย เลือกเรียน.........................................................
ทําเครื่องหมาย  ในช่อง

เพื่อเลือกกิจกรรมภาคบ่ายเพียง 1 ช่องเท่านั้น

ประถมต้น ป.2 - ป.4
เลือก

รายละเอียด

ประถมปลาย ป.5 - ป.6 และมัธยมต้น ม.2 - ม.3
รับจํานวน

ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

เลือก

รายละเอียด

รับจํานวน

ด้านส่งเสริมสุขภาพและกีฬา

ฟุตซอล

30

บาสเกตบอล

30

เปตอง

30

แบตมินตัน

30

ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี

ด้านศิลปะการแสดง

นาฏศิลป์สร้างสรรค์

30

นาฏศิลป์ไทย (ระบํามาตรฐาน)

30

ดนตรีไทย (ขิม)

30

นาฏศิลป์สากล (Jazz Dance)

20

ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)

25

ด้านส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ด้านดนตรี
ดนตรีไทย (จะเข้ ซออู้ ซอด้วง)

30

ศิลปะภาพพิมพ์และปั้นเซรามิก

25

ดนตรีไทย (ระนาด ฆ้องวง)

25

ภาพวาดและงานประดิษฐ์
สร้างสรรค์

25

ดนตรีสากล (ไวโอลิน กีตาร์
เครื่องเป่า กลองชุด)

20

ด้านส่งเสริมทักษะอาชีพ
อาหาร (ไทย ฝรั่ง ญี่ปุ่น)

ด้านส่งเสริมทักษะอาชีพและเทคโนโลยี
25

คอมพิวเตอร์ (Animation)

30

หมายเหตุ
1. กิจกรรมภาคบ่าย แต่ละกิจกรรมรับจํานวนจํากัด โดยเรียงลําดับจากการส่งใบสมัคร ก่อน-หลัง
2. ทุกกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากผู้เรียนในกิจกรรมนั้นๆ มีจาํ นวนไม่ถึง 10 คน
3. ผู้ปกครองส่งนักเรียนก่อนเวลา 08.30 น. และรับนักเรียนกลับก่อนเวลา 15.30 น.
สําหรับนักเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ให้กับนักเรียนทุกคน โดยค่าเข้าร่วมกิจกรรมนั้นรวมอยู่ใน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

