หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจําเดือนกันยายน 2560
เลือก





วันที่อบรม
2-3 ก.ย. 2560
ส 2 ก.ย. 2560
ส 2 ก.ย. 2560
ส 2 ก.ย. 2560



อา 3 ก.ย. 2560




อา 3 ก.ย. 2560
อา 3 ก.ย. 2560



9-10 ก.ย. 2560



9-10 ก.ย. 2560

ตําแหน่ง..........................................................................................................................................................................................................



ส 9 ก.ย. 2560

โรงเรียน........................................................................................................สังกัด.........................................................................................



ส 9 ก.ย. 2560



อา 10 ก.ย. 2560




อา 10 ก.ย. 2560
16-17 ก.ย. 2560



ส 16 ก.ย. 2560



ส 16 ก.ย. 2560



ส 16 ก.ย. 2560





อา 17 ก.ย. 2560
อา 17 ก.ย. 2560
อา 17 ก.ย. 2560



23-24 ก.ย. 2560










23-24 ก.ย. 2560
23-24 ก.ย. 2560
ส 23 ก.ย. 2560
อา 24 ก.ย. 2560
ส 30 ก.ย. 2560
ส 30 ก.ย. 2560
ส 30 ก.ย. 2560
ส 30 ก.ย. 2560

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ เลขที่ 89/1 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-642-6060 ต่อ 2016 โทรสาร 02-248-2017 อีเมล info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org

ใบสมัคร
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................................................
Name Mr./Mrs./Miss (ตัวพิมพ์ใหญ่) ..........................................................................................................................................................

ที่อยู่โรงเรียน...................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................................................โทรสาร.........................................................................................................
อีเมล์.........................................................................................โทรศัพท์มือถือ..............................................................................................
การศึกษา

 ปวส.

 อนุปริญญา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา............................................................................................................................................................................................
วิชาเอก.....................................................................................................วิชาโท...........................................................................................
ประสบการณ์ในการอบรมกับทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
 ไม่เคย  เคย (โปรดระบุ)..........................................................................................................................................................
มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมกับทางมูลนิธิ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.

***  โปรดเลือกหลักสูตรการอบรมวันและเวลาตามตารางการอบรม (ด้านขวามือ)
ลงชื่อผู้สมัคร .......................................................................
........................./.................../........................

.................................................
ผู้อํานวยการโรงเรียน
อนุมัติการสมัครเข้าอบรม
ประทับตราโรงเรียน (ถ้ามี)

เงื่อนไขการสมัครเข้าอบรม
** ทางมูลนิธิฯ ขอจํากัดสิทธิ์ในการสมัคร โรงเรียนละ 2 ท่าน ต่อ 1 หลักสูตร เท่านั้น
** หากอบรมไม่ครบตามหลักสูตรในวันและเวลาที่กําหนด ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกวุฒิบัตรให้
** การสมัครเข้าอบรมตามโครงการของมูลนิธิฯ หากได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องแจ้งให้ทางมูลนิธิฯ
ทราบล่วงหน้าการอบรม 3 วันทําการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการสมัครเข้าอบรมกับทางมูลนิธิฯในครั้งต่อไป
** ทางมูลนิธิฯขออนุญาตที่จะไม่รับสมัครลงทะเบียนหน้างานและสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้ที่ไม่มีชื่อในการลงทะเบียนเข้าอบรม
** ท่านสามารถตรวจสอบตารางหลักสูตรการอบรมและการลงทะเบียนของท่านได้ที่ หรือโทรสอบถามการลงทะเบียนและรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทเี่ จ้าหน้าที่มูลนิธิฯ โทร. 02-642-6060 ต่อ 2016 หรือ 084-438-4947

หลักสูตรอบรม/วิทยากร
จํานวนวัน
การใช้สมาร์ทโฟน ช่วยในการเรียนการสอนในโรงเรียน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
2 วัน
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลงในชั้นเรียนประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
1 วัน
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ด้วยสื่ออุปกรณ์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
1 วัน
STEM:สนุกกับทิชชู่มัดย้อม (กระบวนการทางคณิตศาสตร์) สําหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 1 วัน
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
การผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคํา สําหรับครูภาษาไทย ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 1 วัน
วิทยากร : อ.สุจติ รา แซ่ลิ่ม
สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
1 วัน
STEM:สนุกกับผ้ามัดย้อม (กระบวนการทางวิทยาศาสตร์) สําหรับครูระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 1 วัน
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
การใช้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
2 วัน
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
ทักษะ 7C กับกระบวนการ PLC พัฒนาครูเขียนแผนฯ
2 วัน
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข
การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วิทยากร 1 วัน
: ผศ.อัมพร อังศรีพวง
การเรียนรู้ด้วยโครงการในรูปแบบดิจิตัล (Digital Project Based Learning)
1 วัน
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
กลวิธีการสอนหลักภาษาตามแนวบรรทัดฐานภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อสร้างทักษะและกระบวนการคิด 1 วัน
เชิงสร้างสรรค์ วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี
Learning English by doing วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง
1 วัน
การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สําหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
2 วัน
วิทยากร : อ.สุจติ รา แซ่ลิ่ม
การเรียนการสอนโดยใช้ระบบนิเวศจําลองในขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology)
1 วัน
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม
1 วัน
เรียนรู้โปรแกรม GeoGebra ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะบนหน้าจอ (สําหรับครูคณิต คอมฯ ศิลปะ หรือ
ครูที่สนใจ โดยไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานการใช้โปรแกรมมาก่อน) วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
เครื่องมือดิจิตัลเพื่อการเรียนรู้ด้วยโครงการ (Digital Tools for Project Based Learning)
1 วัน
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกเพื่อเป็นครูชีววิทยามืออาชีพ วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์
1 วัน
ศิลปะการตั้งโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา และคณะ
1 วัน
ความสําคัญของภาษาห้องเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ:เสริมการฟังและพูดของนักเรียนและครู
1 วัน
(The Importance of Classroom Expressions in English : Enhancing Listening and Speaking
among Students and Teacher) วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย
ทักษะและสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)
2 วัน
วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง
การสอนภาษาไทยโดยการใช้การสื่อสารสองทาง วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชีวพันธ์
2 วัน
สนุกกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร
2 วัน
การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมสําหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
1 วัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
1 วัน
การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์(ระดับประถมศึกษา) ตามตัวชี้วัด วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
1 วัน
สอนภาษาอังกฤษให้เพลิดเพลิน (1) วิทยากร : อ.มณฑิรา ดํารงมณี (ยกเลิกการอบรม)
1 วัน
เข้าใจธรรมชาติเด็กปฐมวัยผ่านการสังเกต วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
1 วัน
สื่อวิทย์ คิดสร้างสรรค์ วิทยากร : อ.ศศิวิมล รอบคอบ
1 วัน

กรุณาส่งใบสมัครก่อนการอบรมอย่างน้อย 7 วันทําการ
โดยส่งมาที่ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ทางอีเมล์ : info@sakdibhornssup.org หรือ โทรสาร 02-248-2017

