วันที่

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย อาคาร ว.วิโรจน เลขที่ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 063-212-2725 โทรสารอัตโนมัติ 02-613-9016 email: kusol.academic@gmail.com website: www.kusol.org

ใบสมัคร

วันเสารที่
1 กรกฎาคม
2560

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยไมเสียคาใชจายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสารและอาทิตย)

วันอาทิตยที่
2 กรกฎาคม
2560
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

วันเสารที่
15 กรกฎาคม
2560
วันอาทิตยที่
16 กรกฎาคม
2560

หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

หองเรียนที่ 1

หองเรียนที่ 2

การสอนแบบโครงงาน
(Project Based Teaching)
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
จำนวน 40 ทาน

หองเรียนที่ 3

Make it Happen:
Joyful ways to Teach
Young children
การสงเสริมการคิดอยาง
วิทยากร : อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษผล
มีวิจารณญาณโดยบูรณาการ
จำนวน 30 ทาน
กลุมสาระการเรียนรู
การสอนการอานและ
การใช Google Earth
วิทยากร :
ผศ.สุทัศน คลายสุวรรณ และ การเขียนเพื่อพัฒนาทักษะและ ในการสอนภาษาอังกฤษ:
กระบวนการคิด
การผสมผสานระหวางภูมิศาสตร
อ.สุทธา รัตนศักดิ์
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี กับภาษาอังกฤษ (Using Google
จำนวน 80 ทาน
จำนวน 40 ทาน
Earth to teach English: A
good Combination of
Geography and English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แกวแสนไชย
จำนวน 30 ทาน
การสรางกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษแบบ 3 มิติ
ครูไทย 4.0 สอนเด็ก
ที่มีอิทธิพลตอผูเรียนระดับ
สรางนวัตกรรมดวยการทำ
ประถมศึกษา
การสอนภาษาไทยโดยใช
โครงงาน จำแนกตามกลุมสาระ
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
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จำนวน 30 ทาน
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วิทยากร :
เทคนิคการสอนโครงงาน
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ธ
รศ.ดร.พิมพันธ เดชะคุปต และ
สะเต็ม (STEM) ใหมี
จำนวน 40 ทาน
รศ.พเยาว ยินดีสุข
ประสิทธิภาพและสนุก
จำนวน 80 ทาน
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
จำนวน 30 ทาน

การสรางสรรคสื่อเกม
วันเสารที่
ประกอบการเรี
ชา
22 กรกฎาคม ภาษาไทยในระดัยนการสอนวิ
สนุกคิดกับกิจกรรม
บประถมศึกษา คณิตศาสตร (ครูคณิตศาสตร
2560 วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง
ป.4- ม.6)
จำนวน 80 ทาน
ภาษาไทยเรียนไดไมเบื่อ
วันอาทิตยที่
วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา
23 กรกฎาคม จำนวน 80 ทาน
2560
วันเสารที่
29 กรกฎาคม การผลิตสื่อการสอน
างสรรคจากงานกระดาษ
2560 สร
สำหรับครูภาษาไทย ระดับ
กษา
วันอาทิตยที่ ประถมศึ
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซลิ่ม
30 กรกฎาคม จำนวน 80 ทาน
2560

กิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร ตามแนวคิด
STEM Education
วิทยากร :
ดร. รุงฟา จันทจารุภรณ
จำนวน 30 ทาน

Communicative
English : Speaking and
Writing (พูด-เขียนภาษา
อังกฤษ เพื่อการสื่อสาร)
วิทยากร :
Aj.Mathew & Aj.Itthi
จำนวน 30 ทาน

วิทยากร :
รศ.ดร.อัมพร มาคนอง
จำนวน 40 ทาน

การสงเสริมความคิด
สรางสรรคแกเด็กปฐมวัย
วิทยากร :
ผศ.ดร.ศศิลักษณ ขยันกิจ
จำนวน 40 ทาน

หองเรียนที่ 4

ศิลปะการพับกระดาษ
กับการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ
อ.สุรัชน อินทสังข
จำนวน 30 ทาน
STEM: สนุกและเรียนรูกับ
กิจกรรมทิชชูมัดยอม
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และ
อ.สุรัชน อินทสังข
จำนวน 30 ทาน
(สำหรับครูคณิตศาสตรวิทยาศาสตร)

กิจกรรมภาษาอังกฤษ
สำหรับเด็กประถม
(ฟง-พูด-อาน-เขียน)
วิทยากร :
รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
จำนวน 30 ทาน

สื่อการสอนคณิตศาสตร
อยางงาย
วิทยากร : รศ.ประพนธ จายเจริญ
จำนวน 30 ทาน
การสอน STEM ในระดับ
ประถมศึกษา
วิทยากร : อ.ภีมวัฒน ธรรมใจ
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

