สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
THE PARENT - TEACHER ASSOCIATION OF KASETSART UNIVERSITY LABORATORY SCHOOL : MULTI – LINGUAL PROGRAM
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โทร 038 458 701-5

3 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

การสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ

เรียน

ท่านผู้ปกครอง

ด้วยทางโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ
สมาคมผู้ ป กครองและครูโรงเรีย นสาธิ ต แห่ งมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จะจั ด โครงการส่ ง เสริม ความถนั ด ความสนใจ และ
ความสามารถพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ สาหรับ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กิจกรรม
1.1 กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาการ ได้แก่ เสริมพื้นฐานทางวิชาการ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน )
1.2 กิจกรรมฝึกทักษะทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และทักษะปฏิบัติ ได้แก่ ศิลป์หรรษา
สนุก Kids สนุก Click และ Robotics for Kids I
2. ระยะเวลาการฝึก
ระหว่างวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ดังกาหนดวันเวลาตามตารางราย
กิจกรรมที่แนบ
3. กาหนดการสอบถามข้อมูลและการลงทะเบียน
3.1 การแจกเอกสารรายละเอียดกิจกรรมและการสอบถามข้อมูล
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอานวยการ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
3.2 กาหนดวันและเวลาลงทะเบียน
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 – 08.00 น.
และ 16.00 – 17.00 น. ณ ชั้นล่างอาคารอานวยการ และห้องธุรการ ชั้น 2 อาคารอานวยการ
3.3 สถานที่ลงทะเบียน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมได้แนบรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ และใบแจ้งความประสงค์มาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว
หากท่านผู้ปกครองไม่ลงนามในใบสมัคร ทางโครงการฯ จะไม่พิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ลิมพะสุต)
กรรมการฝ่ายโรงเรียน
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ข้อแนะนา
1. การเลือกกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ของนักเรียนและผู้ปกครองควรปฏิบัติดังนี้
1.1 โปรดอ่านรายละเอียดตารางกิจกรรมที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนก่อนตัดสินใจเลือก
1.2 การเลือกกิจกรรม ควรเลือกตามที่นักเรียนสนใจ และเหมาะกับนักเรียน
1.3 ผู้ปกครองโปรดลงนามในใบสมัคร ทางโครงการฯ จะไม่พิจารณารับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
หากไม่มีการลงนามของผู้ปกครอง
1.4 เมื่อสมัครแล้วทางโครงการฯ จะไม่อนุญาตให้ยกเลิกกิจกรรม หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
1.5 เมื่อสมัครแล้ว ขอความร่วมมือให้นานักเรียนเข้าฝึกอย่างสม่าเสมอ ตรงตามวัน– เวลาที่กาหนด เพื่อฝึกให้
นักเรียนมีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง
2. การแต่งกาย กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาการ แต่งกายชุดสุภาพเหมาะกับกิจกรรม
โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้แสดงกับผู้สอนในวันแรกของการมาเรียนว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
ตารางกาหนดการฝึกกิจกรรมภาคต้น ปีการศึกษา 2563
เดือน
วันที่
หมายเหตุ
กรกฎาคม 2563

-

-

-

18

25

สิงหาคม 2563

1

8

15

22

29(งด)

กันยายน 2563

5 (งด)

12

19

26

-

ตุลาคม 2563

3

10

17

- 18 เริ่มฝึกกิจกรรม
- 29 ทาความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและฉีดพ่นควันไล่ยุง
- 5 กิจกรรมบรรยายพิเศษเพื่อลูกและศิษย์
- 17 ประเมินผล

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครเรียนกิจกรรม โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ชื่อ ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.………………………………………...นามสกุล …………………………………………………………….ชั้น/ห้อง………..….....….
เป็นนักเรียน  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา เลขประจาตัว ………………….…………
 โรงเรียนอื่นๆ โปรดระบุชื่อโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………
ขอสมัครกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. ลาดับกิจกรรม …………...ชื่อกิจกรรม ………………………………………………….................................... ค่าสมัคร..……………………บาท
2. ลาดับกิจกรรม …………...ชื่อกิจกรรม ………………………………………………….................................... ค่าสมัคร..……………………บาท
รวมเงินค่าสมัคร …………………… บาท
ลงชื่อ ………………………………………..ผู้สมัคร (ผู้ปกครอง)
วันที่ ………../…………../………….
ชื่อผู้ปกครอง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกบ้าน โทร ………………ที่ทางาน โทร ………………มือถือ โทร ……...........………….
 ไม่ประสงค์ให้นักเรียนสมัครโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
เนื่องจาก ............................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ

ขอความกรุณาผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา 13.00 น. หากมีเหตุจาเป็น กรุณาแจ้งอาจารย์ผู้สอน
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โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
วันและเวลาที่ฝึกกิจกรรม ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
 หมายเหตุ หากจานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนมีจานวนน้อยกว่า 4 คน อาจมีการเปลี่ยนแปลงวิชาที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
กิจกรรมฝึกทักษะทางวิชาการ
ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

ระดับชั้น

ลักษณะกิจกรรม

เวลา

จานวน

1

ป.1

15 คน

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

8

เสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ม.2

เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมความรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมความรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมความรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมความรู้วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริ ม เนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม ความรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริ ม เนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม ความรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร
เสริมเนื้อหาเพิ่มเติมความรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร

ภาคเช้า
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เสริ ม พื้ น ฐานภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษ
เสริ ม พื้ น ฐานภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษ
เสริ ม พื้ น ฐานภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษ
เสริ ม พื้ น ฐานภาษาไทย คณิ ต ศาสตร์ แ ละ
ภาษาอังกฤษ
เสริม พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
เสริม พื้ น ฐานคณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ
เสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ค่าลง
ทะเบียน
2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

2
3
4
5
6

ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1

4

ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

9

สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น#1

10

สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น#2

11

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

12

สังคม (ศึกษา) กับชีวิต

ระดับชั้น

ลักษณะกิจกรรม

ป.4 – ป.6 สร้างความคุน้ เคยทางภาษาโดยการรู้จักการอ่านพินอินเบื้องต้น วิธีการ
เขียนตัวอักษรที่ถูกต้องตามลาดับขีดต่างๆ คาศัพท์ภาษาจีนเบื้องต้น
รับเฉพาะนักเรียนสาธิตเกษตรฯที่เลือกภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3
ม.1 – ม.3 สร้างความคุ้ น เคยทางภาษาจี น กั บ อาจารย์ เจ้ า ของภาษา ได้ แ ก่ การ
สนทนาในชีวิตประจาวันเสริมพื้นฐานโดยฝึกเขียนและการออกเสียง
รับเฉพาะนักเรียนสาธิตเกษตรฯที่เลือกภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3
ม.4 - ม.6 ฝึกสนทนาด้วยภาษาจีนกับอาจารย์เจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาจีน ให้ มีป ระสิท ธิภาพมากยิ่งขึ้น รับ เฉพาะนักเรียนสาธิต
เกษตรฯที่เลือกภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3
ป.3 - ป.6 เป็นการเรียนรู้บูรณาการทางสังคมศึกษา วิถีชีวิตไทย การดาเนินชีวิต
ภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสามารถ
นามาประยุกต์กับการดาเนินชีวิตได้ รับเฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร

เวลา

จานวน

ค่าลง
ทะเบียน

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

ภาคเช้า

15 คน

2,700 บาท

เวลา

จานวน

ภาคเช้า

10 คน

ค่าลง
ทะเบียน
3,000 บาท

ภาคเช้า

10 คน

3,500 บาท

ภาคเช้า

10 คน

3,500 บาท

กิจกรรมฝึกทักษะทางดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และทักษะปฏิบัติ
ลาดับที่

ชื่อกิจกรรม

13

ศิลป์หรรษา

14

สนุก Kids สนุก Click

15

Robotics for Kids I

ระดับชั้น

ลักษณะกิจกรรม

ป.1 – ป.6 ฝึกทักษะการวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคต่างๆ ประดิษฐ์ชิ้นงานทาง
ศิลปะเป็นต้น รับนักเรียนสาธิตฯเกษตร
ป.1 – ป.6 ฝึกทักษะการใช้เมาส์ แป้นพิมพ์การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การสืบค้น
ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สร้างชิ้นงานโดยประยุกต์ใช้ข้อมูลจากInternet
ส าหรับ สร้างสื่ อ การเรีย นรู้ที่ ห ลากหลายและเป็ น พื้ น ฐานในการเรีย น
โปรแกรมต่างๆ รับนักเรียนสาธิตฯเกษตร
ป.5 – ม.5 ปู พื้ น ฐานความรู้ อุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ สนุ ก กั บ การใช้ ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ป ระดิ ษ ฐ์หุ่น ยนต์ พร้อมเรีย นรู้การเขียนโปรแกรมหุ่ น ยนต์
บังคับผ่านโปรแกรม mBlock5 รับเฉพาะนักเรียนสาธิตฯเกษตร ที่เคย
ลงทะเบียนแล้วและมีหุ่นยนต์เป็นของตนเอง

