โครงการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 3)
เพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จัดโดย
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
รวมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย
....................................
1. หลักการและเหตุผล
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจอันมากมายในทุกๆดาน เพื่อพัฒนาชีวิตความเปนอยูของประชาชนทุกคน เพื่อจะไดชวยใหประชาชนคน
ไทยทุกคนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีความสุขอยางพอเพียง พระองคทานทรงเสียสละและเปนแบบอยางที่ดีในทุกๆ
ดาน ดังจะเห็นเปนที่ประจักษชัดดวยโครงการในพระราชดําริที่มีมากมาย ซึ่งพสกนิกรทุกคนตางสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได
โรงเรี ยนสาธิ ตจุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย ฝ ายประถม และมู ลนิ ธิ ศั กดิ์ พรทรั พย ได สํ านึ กในพระมหา
กรุ ณาธิ คุ ณของพระองค ท านอย างหาที่ สุ ดมิ ได เช นเดี ยวกั บประชาชนคนไทยทั่ วไป และเพื่ อเป นการสนองต อ
พระราชดําริและพระราชกรณี ยกิ จของพระองคทานที่ ทรงให ความสํ าคั ญตอการพัฒนาการศึกษาของไทยมาโดย
ตลอด จึงไดรวมกันจัดโครงการบริการวิชาการใหกับครูทั่วประเทศ เพื่อเปนหนทางหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาไทย
ภายใตแนวคิดที่ วา การพั ฒนาครูจะมีผลไปถึงเด็ก เพราะครูที่มีแนวคิดที่ ถูกตอง มีเทคนิคการสอนที่ ดีก็จะนําไป
ถายทอดสูนักเรียน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาไดอยางกวางขวางออกไปไมจํากัด
การศึกษาเปนกุญแจสําคัญในการพัฒนาประเทศ เยาวชนเปนทรัพยากรที่มีคุณคา ควรไดรับโอกาสใน
การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ การพัฒนาที่ดีที่สุดสําหรับเยาวชนคือการไดรับการศึกษาที่ดี การศึกษาที่ดีคือการที่
ครู สามารถจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนให เด็ กได มีโอกาสพั ฒนาตนเองไดมากที่ สุ ด โรงเรียนสาธิ ตจุ ฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม เปนแหลงเรียนรูแหงหนึ่งที่มีการศึกษาคนควา วิจัย ทดลอง และพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย มาโดยตลอด มีความยินดีที่จะเผยแพร แบงปน และรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับคุณครูจากทั่วประเทศ เพื่อชวยกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาไทยใหเจริญกาวหนาตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูประจําการใหมีทักษะการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ฝายประถม และมีความสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อเปดโอกาสใหคณาจารยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถมไดมีโอกาสถายทอด
ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนการสอนใหกับครูโรงเรียนอื่นไดนําไปประยุกตใชและไดเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับประสบการณในการสอนที่แตกตางออกไปกับครูจากโรงเรียนอื่นที่มาเขา
รับการอบรม
3. ผูเขารวมโครงการ
ครู – อาจารยที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชวงชั้นที่ 1 และ ชวงชั้นที่ 2
4. สถานที่
หองประชุมชั้น 4 อาคารบริหาร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม
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5. ระยะเวลาการอบรม
ระหวางเดือนกรกฎาคม 2560 – เดือนมกราคม 2561
6. กิจกรรมการอบรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหวางเดือน กรกฎาคม 2560 ถึง เดือน มกราคม 2561 รวม 12 ครั้ง
วัน เวลา
จํานวน จํานวน
สถานที่อบรม
กลุมสาระ
ที่จัดอบรม
ชั่วโมง ผูอบรม
1. วิทยาศาสตร (1)
หองประชุม
“การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร
15 ก.ค. 60
6
50
ชั้น4
สําหรับครูประถม”
2. สุขศึกษาและพลศึกษา
หองประชุม
“การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาระดับประถมศึกษาแบบมือ
29 ก.ค. 60
6
50
ชั้น4
อาชีพ”
3. ดนตรี-นาฏศิลป
หองประชุม
19 ส.ค. 60
6
50
“ดนตรี-นาฏศิลปเชิงสรางสรรคในระดับประถมศึกษา”
ชั้น4
4. ภาษาไทย
หองประชุม
9 ก.ย. 60
6
50
“อานใหรูดูใหเปน”
ชั้น4
5. ทัศนศิลป
หองประชุม
23 ก.ย. 60
6
50
“สนุกสาระศิลป”
ชั้น4
6. การงานและเทคโนโลยี
หองประชุม
14 ต.ค. 60
6
50
“การงานฯกับการบูรณาการแบบ steam”
ชั้น4
7. คณิตศาสตร (ป.ปลาย)
หองประชุม
28 ต.ค. 60
6
50
“สนุกกับกิจกรรมคณิตศาสตร (เรียนเพลิน Learn and Play)
ชั้น4
8. วิทยาศาสตร (2)
หองประชุม
4 พ.ย. 60
6
50
“Smart kid ดวยวิทยาศาสตร”
ชั้น4
9. ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
หองประชุม
“Primary Teaching and Learning Materials For
25 พ.ย. 60
6
50
ชั้น4
English”
10. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
หองประชุม
2 ธ.ค. 60
6
50
“กิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูสังคมศึกษา”
ชั้น4
11. โครงการการศึกษาพิเศษ
หองประชุม
“เทคนิควิธีฝกพฤติกรรมและสงเสริมพัฒนาการในเชิงบวก
16 ธ.ค. 60
6
50
ชั้น4
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ”
12. คณิตศาสตร (ป.ตน)
หองประชุม
20 ม.ค. 61
6
50
“เทคนิคและสื่อการสอนคณิตศาสตรสําหรับครูประถมตน”
ชั้น4
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7. การประเมินผล
1. ผูเขาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร เมื่อเขารับการฝกอบรมครบ 100 %
2. ประเมินผลการจัดโครงการโดยใชแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจที่ไดรับ ความสามารถนําไป
ประยุกตใช ตลอดจนความพึงพอใจตอการจัดอบรม และผลที่ไดรับของผูเขาอบรม
8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูเขาอบรมไดรับความรู ไดเพิ่มทักษะการจัดการเรียนการสอน และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. คณาจารยของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม ไดรับความรู และประสบการณจาก
การรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวมอาชีพ
3. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ฝายประถม ไดเผยแพรเทคนิคการสอน สื่อการจัดการเรียนรู
ตางๆ เพื่อเปนการแบงปนและขยายความรูสูชุมชน
9. ขั้นตอนการสมัครเขารวมการอบรม
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสมัครมีดังนี้
1) จากจดหมายประชาสัมพันธโครงการบริการวิชาการ ที่สงไปถึงผูอํานวยการโรงเรียนของทาน หรือ
สามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ www.kusol.org/satitchula
2) จากการสมัครทางออนไลนที่ www.kusol.org/satitchula (แนะนํา)
ขั้นตอนที่ 2 การกรอกใบสมัคร สามารถทําได 2 กรณี ดังนี้
1) กรอกรายละเอียดของผูสมัครลงในแบบฟอรมใบสมัครที่ทานไดจากโรงเรียน หรือจากการดาวนโหลดที่
www.kusol.org/satitchula
2) กรอกรายละเอียดของผูสมัครลงในระบบออนไลน (แนะนํา) ไดที่ www.kusol.org/satitchula**
**เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหผูสมัครตรวจสอบอีเมลที่แจงไวในระบบออนไลน แลวสั่งพิมพไฟลใบสมัครที่
แนบไปในอีเมล**
ขั้นตอนที่ 3 นําใบสมัครที่มีขอมูลครบถวนแลวจากขั้นตอนที่ 2 เสนอผูอํานวยการโรงเรียน (หรือผูมี
อํานาจแทน) ลงนามอนุมัติการเขารวมการอบรม พรอมประทับตราโรงเรียน
ขั้ น ตอนที่ 4 ส ง ใบสมั ค รมายั งมู ล นิ ธิ ศั ก ดิ์ พ รทรั พ ย ที่ E-mail: kusol.academic@gmail.com
(แนะนํา) หรือทางโทรสารอัตโนมัติหมายเลข 02-613-9016 ในกรณีสงทาง email จะมีการตอบกลับการ
ไดรับ ใบสมัครภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทําการ (วันจันทร-วันเสาร)
ขั้นตอนที่ 5 เจาหนาที่มูลนิธิฯ จะติดตอกลับไปยังผูสมัครทางโทรศัพท อยางนอย 5 วันทําการ กอน
วันที่มีการอบรม ตามลําดับการสงใบสมัครที่ไดรับอนุมัติจากตนสังกัด (ขั้นตอนที่ 3 และ 4) เพื่อยืนยันสิทธิ์การ
เขารวมการอบรม
ขั้นตอนที่ 6 กรุณาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรมอีกครั้งไดที่ www.kusol.org/satitchula
ภายในวันพุธของสัปดาหที่มีการอบรม
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หมายเหตุ :
1. หากจํานวนผูสมัครจริงเกินจํานวนผูเขาอบรมที่ทางมูลนิธิฯ กําหนดไว ทางมูลนิธิฯ จะสํารองชื่อของทาน
ตามลําดับกอนหลังจากการสงสมัครที่ไดรับอนุมัติของทานมายังมูลนิธิฯ โดยทางมูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์การจํากัด
จํานวนผูเขาอบรมไมเกิน 1 ทานตอสถานศึกษาตอหลักสูตรการอบรม
2. การยกเลิกการเขารวมการอบรมหรือการเปลี่ยนแปลงผูเขาอบรม ตองมีการแจงใหทางเจาหนาที่ มูลนิธิฯ
ทราบลวงหนากอนวันอบรมอยางนอย 3 วันทําการ หรือในวันที่เจาหนาที่ของมูลนิธิฯ โทรกลับไปเพื่อยืนยัน
สิทธิ์การอบรม ทั้ งนี้ การยกเลิ กการเข ารวมการอบรมจะต องดําเนิน ใหเสร็จสิ้ น กอนการประกาศรายชื่อที่
www.kusol.org/satitchula และการเปลี่ ย นแปลงผูเขาอบรมจะตอ งทํ าหนั งสื อทางราชการโดยไดรับ การ
อนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน (หรือผูมีอํานาจลงนามแทน) จึงจะไดรับสิทธิ์เขารวมการอบรมแทนและไดรับ
วุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
** การเปลี่ยนแปลงผูเขาอบรมจะไมรับแจงทางโทรศัพทหรือวันที่มีการอบรม ไมวากรณีใดๆ **
3. การตรวจสอบรายชื่อบนเว็บไซต หากทานตรวจสอบแลวไมพบชื่อของทาน ทานจะตองติดตอเจาหนาที่มูลนิธิฯ
กอนวันอบรม เพื่อตรวจสอบขอมูลการสมัครอีกครั้ง เนื่องจากจะมีผลตอการรับวุฒิบัตรเมื่อทานอบรมเสร็จสิ้น
** กรณีที่ทานเขามาอบรมแลวไมพบรายชื่อในการลงทะเบียน ทานจะตองแสดงหลักฐานการสมัครที่
ไดรับอนุมัติ เพื่อยืนยันการเขาอบรมแกเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ หากทานไมสามารถนําเอกสารมายืนยันได ทาง
มูลนิธิฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการเขารวมการอบรม **
4. ทางมูลนิธิฯ จะไมรับลงทะเบียนสําหรับผูที่ไมมีการสมัครมากอนการอบรม ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ติดตอ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม
คุณนันทนภัส หวังศรีโรจน
โทร. 08-4438-4947
E-mail: kusol.academic@gmail.com
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.kusol.org/satitchula
แผนที่สถานที่อบรม โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม

