ที่ ศธ ๐๔๒๓๑.๕๘/ว.๐๖๖๒

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
๗๗ เพชรเกษม ๑๙
แขวงปากคลองภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ กทม. ๑๐๑๖๐
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดงานมหกรรมวิชาการ ๔๖ICT “ พัฒนา ก้าวล้้านวัตกรรม เทคโนโลยี ๔๖ ICT
”
(Developing Innovation Technology For the ๔๖ICT leader schools at Suvarnabhumi Land )
เรียน ผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มผูน้ า้ ๔๖ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ทุกโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ก้าหนดการ
จ้านวน ๑ ฉบับ
๒. รายละเอียดการประกวดแข่งขันฯ
จ้านวน ๑ ฉบับ
ด้วยกลุ่มโรงเรียนผู้น้า ๔๖ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย จะด้าเนินการจัดกิจกรรมวิชาการ ๔๖ICT
“ พัฒนา ก้าวล้้านวัตกรรม เทคโนโลยี ๔๖ ICT
” (Developing Innovation Technology For
the ๔๖ICT leader schools at Suvarnabhumi Land ) ภายใต้โครงการประกวดสื่อและนวัตกรรมของครูนักเรียน และ
โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน้าเสนอผลงานและการแข่งขันนวัตกรรม ที่เกิดจากการเรี ยนการสอน
ของนักเรียนด้าน ICT ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสงวนหญิง อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
กลุ่มโรงเรียนผู้น้า ๔๖ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย จึงขอเชิญชวนให้โรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรม โดย
พร้อมเพรียงกัน โดยการสมัคร พร้อมเงินสนับสนุนเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังนี้ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษ จ้านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก จ้า นวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท
ถ้วน) และขอเรียนเชิญท่านร่วมประชุมและร่วมพิธีเปิดงาน ตามก้าหนดการที่แจ้ง
อนึ่ง หากโรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนและครูน้าเสนอผลงาน เพื่อประกวดและแข่งขัน
ขอให้สมัครผ่านระบบ Online ที่ www. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. http://mreschool.net/46ict
๒. http://www.sysp.ac.th
และสามารถติดต่อผู้ประสานงานโรงเรียนสงวนหญิง อ้าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี คือ
๑. นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล เบอร์โทร ๐๘๑- ๗๓๔๕๔๔๐
๒. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ เบอร์โทร ๐๙๖-๒๙๔๙๒๔๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ
ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้น้า ๔๖ ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
ส้านักงานอ้านวยการ
โทร. ๐๒-๔๐๘-๒๘๑๘
โทรสาร ๐๒-๔๕๗–๑๑๖๗

แบบตอบรับเข้าร่วมประกวดแข่งขัน
มหกรรมวิชาการของกลุ่มโรงเรียนผู้นา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 9 - 11 กันยายน 2561
ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียน ...................................................................................................................
ผู้ประสานงาน ...................................................... โทรศัพท์ ....................................
รวมจานวนเข้าร่วม ................................ รายการ
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย / ลงในรายการที่มีความประสงค์
ที่
ประเภท
รายการ
1

ทุกกลุ่มสาระฯ
เดี่ยว/ครูผู้สอน ม.ต้น

การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ต้น

2

ทุกกลุ่มสาระฯ
เดี่ยว/ครูผู้สอน ม.ปลาย

การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ ม.ปลาย

3

ม.ต้น เดี่ยว/
ทีมไม่เกิน 3 คน

การประกวดการน้าเสนอนวัตกรรมและผลผลิต

ม.ปลาย เดี่ยว/
ทีมไม่เกิน 3 คน

การประกวดการน้าเสนอนวัตกรรมและผลผลิต

5

ม.ต้น ทีม 3 คน
น้าเสนอภาษาไทย

โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล
( STEM & IPST Microbox Project )

6

ม.ต้น ทีม 3 คน
น้าเสนอภาษาอังกฤษ

โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล
( STEM & IPST Microbox Project )

7

ม.ปลาย ทีม 3 คน

โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล
( STEM & IPST Microbox Project )

4

น้าเสนอภาษาไทย
8

ม.ปลาย ทีม 3 คน
น้าเสนอภาษาอังกฤษ

9

ม.ต้น ทีม 2 คน

ที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน

โครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล
( STEM & IPST Microbox Project )
เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน
(โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)

10 ม.ต้น ทีม 2 คน

เครื่องบินพลังยาง ประเภท 3D
(ปล่อยอิสระ)

11 ม.ปลาย ทีมละ 3 คน

โดรน
(อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด(Quad Rotor))

12 ม.1 – ม.6 ทีมละ 3 คน

จรวดขวดน้้า ประเภทแม่นย้า ระยะจากฐานยิง
ถึงเป้า 70 เมตร

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

ที่

ประเภท

รายการ

13 ม.1 – ม.6 ทีมละ 3 คน

ภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน

14 ม.1 – ม.6 ทีมละ 3 คน

ภาพยนตร์สั้น น้าเสนอด้วยภาษาไทย

15 ม.1 – ม.6 ทีมละ 2 คน

ตัดต่อภาพยนตร์

16 ม.1 – ม.3 ทีมละ 3 คน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์

17 ม.4 – ม.6 ทีมละ 3 คน

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์
ประเภทซอฟต์แวร์

18 ม.ต้น ทีมละ 2 คน

หุ่นยนต์วิ่งเร็ว

19 ม.ปลาย ทีมละ 2 คน

หุ่นยนต์วิ่งเร็ว

20 ม.ต้น ทีมละ 3 คน

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

21 ม.ปลาย ทีมละ 3 คน

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

22 ม.ต้น ทีมละ 3 คน

การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม

23 ม.ปลาย ทีมละ 3 คน

การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม

24 ม.ต้น ทีมละ 2 คน

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์
โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น

25 ม.ต้น ทีมละ 2 คน

การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์
( A-MATH) ม.ต้น

26 ม.ปลาย เดี่ยว

การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์
( A-MATH) ม.ปลาย

เข้าร่วม

ไม่เข้าร่วม

ลงชื่อ...................................................
(...............................................................)
ตาแหน่ง .........................................................................
หมายเหตุ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันในเว็ปไซต์
มหกรรมวิชาการ 46ICT ที่ เว็บไซด์ http://mreschool.net/46ict
ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2561
email : msjai44@hotmail.com / dollada@sysp.ac.th
ผู้ประสานงานรายการการแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT
นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล 081-7345440 / นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ 096-2949242

มหกรรมวิชาการ 46ICT
ของกลุ่มโรงเรียนผู้น้า 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
ระหว่าง 9 - 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
**************************************************
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
เวลา 13.00 – 16.30 น.
ลงทะเบียน / รายงานตัว ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมจัดนิทรรศการกลุ่มโรงเรียน ผลงานครู นักเรียน (โดมหน้าเสาธง)
เวลา 17.00 – 18.00 น.
ประชุมคณะกรรมการผู้บริหารกลุ่มผู้บริหารกลุ่ม 46ICT (ผู้บริหารโรงเรียน)
ณ ห้องประชุมอาคาร 72 ปี
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 (ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี)
เวลา 08.30 – 10.15 น.

พิธีเปิด /บรรยายพิเศษ โดยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ

เวลา 08.30 - 09.00 น.
เวลา 09.00 – 16.30 น.
เวลา 10.20 – 12.00 น.

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
วีดิทัศน์ “ ผลการด้าเนินงานกลุ่มโรงเรียน 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย”
ชุดการแสดงพิธีเปิด “ วัฒนธรรมถิ่นฐานสุวรรณภูมิ” จากโรงเรียนอู่ทอง
น้าเสนอโครงงานภาคภาษาอังกฤษ จากนักเรียนโรงเรียนสงวนหญิง
ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานครู นักเรียน
การประกวด แข่งขันผลงานครู ผลงานนักเรียนและทักษะนักเรียน
ประธานในพิธีเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานกลุ่มโรงเรียน 46ICT
โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประกวด แข่งขันผลงานครู ผลงานนักเรียนและทักษะนักเรียน (ต่อ)
งานเลี้ยงมุทิตาจิต ผู้อ้านวยการเกษียณอายุราชการ

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 15.00 น.
เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
เวลา 09.00 – 12.00 น.
เสร็จ)
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.30 น.
เวลา 14.30 – 16.00 น.

การประกวด แข่งขันผลงานครู ผลงานนักเรียนและทักษะนักเรียน (ต่อวันที่ 2 ถ้าไม่
พักรับประทานอาหารกลางวัน
สรุปผลการประกวด แข่งขันผลงานครู ผลงานนักเรียนและทักษะนักเรียน
มอบรางวัล
พิธีปิด
*****************************************************

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงก้าหนดการตามความเหมาะสม

