โครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2017
วันที่ 7-9 กันยายน 2560 และ 12 กันยายน 2560
ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 กันยายน 2560
ช่องทางการสมัคร
Ø   ผ่านทางเว็บไซต์ etraining.kku.ac.th หรือ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
เนื้อหาในการอบรมและการส่งผลงานเข้าประกวด
Ø  การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing เข้ามาใช้งานกับโดเมน G
Suite (Google Apps)
Ø  การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ Cloud Technology ของ Office 365 (O365)
รูปแบบการประกวดผลงาน
Ø   ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่
1. G Suite (Google Apps)
2. Office 365
คุณสมบัติผู้สมัคร
Ø  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี จำนวน 100 คน
สถานที่จัดกิจกรรม
Ø  สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6
สวัสดิการ
-   ชิงเงินรางวัลมากมาย
-   มีอาหารหลัก 7 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ
-   มีท่ปี รึกษาเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Google, Microsoft Office และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-   มีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการจัดกิจกรรม
-   ได้หน่วยกิจกรรม ILP ทั้งหมด 21 หน่วย

กำหนดการ
KKU Smart Learner HACKFEST 2017
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4
เวลา
08.30-09.0   น.
ลงทะเบียน
09.00-09.30 น.
พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
09.30-10.30 น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดยุคใหม่ Smart Learner
โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร
10.30-10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45-12.00 น.
Smart Collaboration Activity
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และทีมวิทยากร
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ G Suite for Education (workshop)
โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
16.00--18.00 น.
ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ Office 365 (workshop)
โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.00-19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00-19.30 น.
Finding Future Smart Learner
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช และทีมวิทยากร
19.30-21.00 น.
ฝึกปฏิบัติและสร้างโจทย์ในการใช้งาน G Suite for Education และ Office 365
โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (workshop)

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4
เวลา
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
ระดมสมองการออกแบบแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing
โดยใช้ G Suite และ Cloud Technology ของ Office 365
ให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มละ 3 คน (workshop)
โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.
การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing โดยใช้ G Suite
และ Cloud Technology ของ Office 365 (ให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มๆละ 3 คน)
โดยเลือกเครื่องมือได้แก่ 1. G Suite 2. Office 365 (workshop)
โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
17.00-18.00 น.
Smart Collaboration Activity
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช
รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และทีมวิทยากร
18.00-19.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
19.00-21.00 น. (ต่อ) การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing โดยใช้ G Suite
และ Cloud Technology ของ Office 365 (workshop)
โดยเลือกเครื่องมือได้แก่ 1. G Suite 2. Office 365
โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
วันเสาร์ที่ 9 กันยายน
เวลา
08.30-09.00 น.
09.00-12.00 น.
12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.
16.00-16.30 น.
16.30-17.00.น.

2560 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6
ลงทะเบียน
นำเสนอผลงาน หัวข้อ การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ G Suite (15 กลุ่ม)
รับประทานอาหารกลางวัน
นำเสนอผลงาน หัวข้อ การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดย Cloud Technology
ของ Office 365 (15 กลุ่ม)
วิพากษ์/ สะท้อน และประกาศผู้เข้ารอบ 10 ทีม
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล มอบรางวัล และถ่ายรูปร่วมกัน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องโถง สำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 1
เวลา
13.00-13.30 น .
13.30-14.00 น.
14.30-15.30 น.
15.30-16.30 น.
16.30-17.00 น.
17.00 น.

ลงทะเบียน
วิดีทัศน์นำเสนอกิจกรรม และชี้แจงรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม
นำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 10 กลุ่ม
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล
มอบเงินรางวัล, ใบสัมฤทธิบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน
พิธีปิด

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

