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ใบสมัคร

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยไมเสียคาใชจายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสารและอาทิตย)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................................................................................
Name Mr./Mrs./Miss (ตัวพิมพใหญ) .....................................................................................................................................................................
ตำแหนง.............................................................................................โรงเรียน..........................................................................................................
สังกัด.........................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท..............................................................................................โทรสาร..........................................................................................................
อีเมล...................................................................................................โทรศัพทมือถือ...............................................................................................
ที่อยู...........................................................................................................................................................................................................................
การศึกษา
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
สถาบันการศึกษา.......................................................................................................................................................................................................
วิชาเอก.................................................................................................วิชาโท..........................................................................................................
ประสบการณในการอบรมกับทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย
ไมเคย
เคย (โปรดระบุ).............................................................................................................................................
มีความประสงคจะเขารวมโครงการอบรมกับทางมูลนิธิ ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.00 น.
*** โปรดเลือกหลักสูตรการอบรมวันและเวลาตามตารางการอบรม
ลงชื่อผูสมัคร .......................................................................
........................./.................../........................

.................................................
ผูอำนวยการโรงเรียน
อนุมัติการสมัครเขาอบรม
ประทับตราโรงเรียน (ถามี)

เงื่อนไขการสมัครเขาอบรม
** หากอบรมไมครบตามหลักสูตรในวันและเวลาที่กำหนด ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไมออกวุฒิบัตรให
** การสมัครเขาอบรมตามโครงการของมูลนิธิฯ หากไดรับการยืนยันการลงทะเบียนแลว แตไมสามารถเขารวมอบรมไดตอง
แจงใหทางมูลนิธิฯทราบกอนลวงหนาการอบรม 3 วันทำการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสมัครเขาอบรม
กับ ทางมูลนิธิฯในครั้งตอไป
** ทางมูลนิธิฯขออนุญาตที่จะไมรับสมัครลงทะเบียนหนางานและสงวนสิทธิ์พิจารณาผูที่ไมมีชื่อในการลงทะเบียนเขาอบรม
** ทานสามารถตรวจสอบตารางหลักสูตรการอบรมและรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรมไดที่ www.kusol.org
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณลัชชาภรณ โทร. 063-212-2725 และคุณนันทนภัส โทร. 084-438-4947

วันที่

หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

หองเรียนที่ 1

กลวิธีการสรางแบบฝก
วันเสารที่
5 สิงหาคม และแบบทดสอบภาษาไทย
เพื่อสรางเสริมการคิดวิเคราะห
2560 วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ

หองเรียนที่ 2

หองเรียนที่ 3

จำนวน 80 ทาน

วันอาทิตยที่
6 สิงหาคม
2560

หองเรียนที่ 4

การจัดการเรียนการสอน
แบบสะเต็มศึกษา
วิทยากร : รศ.ยืน ภูวรวรรณ
จำนวน 30 ทาน

ครูพันธใหม : สอนอยางไร
ใหนักเรียนคิดเปน
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
จำนวน 40 ทาน

การผลิตสื่อการสอนจาก
ครูไทย 4.0 สอนครูสราง
มิติใหมของงานครู:
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19 สิงหาคม วิทยากร :
ระดับประถมศึกษา
(ครูคณิตศาสตรทุกระดับชั้น)
2560 รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซลิ่ม
วิทยากร :
และรศ.พเยาว ยินดีสุข
จำนวน 80 ทาน

จำนวน 40 ทาน

รศ.ดร.อัมพร มาคนอง
จำนวน 30 ทาน

วันอาทิตยที่
20 สิงหาคม
2560

เรียงรอยถอยคำ นำสูการ
เขียนรอยกรองของนักเรียน
ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา
จำนวน 40 ทาน

ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธี
วันเสารที่
นักเรียน
26 สิงหาคม สอนภาษาไทยให
"เกง ดี มีสุข"
2560 วิทยากร :

Better Pronunciation:
เรียนทฤษฎีและออกแบบ
กิจกรรมในหองเรียน (วิชา
ภาษาอังกฤษ)
วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี
จำนวน 40 ทาน

วิจัยในชั้นเรียนอยางไร
ใหเกิดผลแกเด็กปฐมวัยอยาง
แทจริง
วิทยากร :
ผศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ
จำนวน 30 ทาน

วันอาทิตยที่
27 สิงหาคม
2560

มาปดฝุนเรื่องการใช
Tenses ใหถูกตองและชัดเจน
(A Quick Review of the
Basic Tenses Used in
English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แกวแสนไชย
จำนวน 40 ทาน

สื่อสรางเสริมคณิตศาสตร
สรางสรรคสำหรับครูประถม
วิทยากร :
ผศ.รุงอรุณ ลียะวณิชย
จำนวน 30 ทาน

ผศ.สุทัศน คลายสุวรรณ และ
อ.สุทธา รัตนศักดิ์
จำนวน 80 ทาน

ครูอังกฤษเขียนแผนเปน
ดวยแนวคิด Active Learning
(English Teachers Must
Know How to Write a
Lesson Plan with Active
Learning)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
จำนวน 30 ทาน
ครูอังกฤษออกขอสอบ
เปนตามตัวชี้วัดการเรียนรู
(English Teachers Must
Know How to Make Test
Items Based on Learning
Indicators)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
จำนวน 30 ทาน
ฝกทำสื่อคณิตศาสตร
ดวยโปรแกรม powerpoint
วิทยากร :
รศ.ประพนธ จายเจริญ
จำนวน 30 ทาน
STEM: สนุกและเรียนรู
กับกิจกรรมรถพลังลูกโปง
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ
อ.สุรัชน อินทสังข
จำนวน 30 ทาน

กรุณาสงใบสมัครมาที่ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย
email: kusol.academic@gmail.com (แนะนำ) หรือ โทรสารอัตโนมัติ 02-613-9016
** ในกรณีสงทาง email จะมีการตอบกลับการไดรับใบสมัครภายใน 24 ชั่วโมง ในวันทำการ (วันจันทร-วันเสาร) **
หากมีขอสงสัยสอบถามไดที่ คุณลัชชาภรณ โทร. 063-212-2725 และคุณนันทนภัส โทร. 084-438-4947

