หลมักสรูตรการอบรมโครงการอบรมพมัฒนาศมักยภาพครรูประถมศศึกษาและมมัธยมศศึกษา
ประจอาเดลือน กรกฏาคม 2561
วมันทสีพื่

มมูลนนิธนิ ออุดมพร-สมศศักดนิ ด (เซซยซี่ งใชช) ศศักดนิ ดพรทรศัพยย์
อาคาร มมูลนนิธนิออุดมพร-สมศศักดนิ ด (เซซยซี่ งใชช) ศศักดนิ ดพรทรศัพยย์
เลขทซซี่ 89 ซอยรศัชฏภศัณฑย์ ถนนราชปรารภ แขวงมศักกะสศัน เขตราชเทวซ กรอุงเทพมหานคร 10400
โทร 063-212-2724, 084-438-4947 แฟกซย์ 02-248-2017 อซเมล info@sakdibhornssup.org เวว็บไซตย์ www.kusol.org
ใบสมมัคร
โครงการอบรมพมัฒนาศมักยภาพครรูผรูผู้สอนและบบุคลากรทางการศศึกษาระดมับชมัชั้นประถมศศึกษาและมมัธยมศศึกษา
โดยไมมเสสียคมาใชผู้จมายในการอบรม (อบรมเฉพาะวมันเสารร์และอาทท ตยร์)

หผู้องเรสียนทสีพื่ 2

หผู้องเรสียนทสีพื่ 3

สนนุกกกับคณณิต
วท ทยากร :
ผศ.เปรมฤดดี เนนนื้อทอง
และคณะ
จตานวน 60 ทชาน

ศาสตรร์พระราชากกับการ
พกัฒนาเดด็กปฐมวกัย
วท ทยากร:
ผศ.ดร.อรพรรณ
บนุตรกตกัญญญ
จตานวน 60 ทชาน

Skills and Techniques for
Making English Test Items by
Using Authentic Materials for
English Teachers
ทกักษะและเทคนณิคการสรร้าง
ขร้อสอบโดยใชร้สอนสื่ ตามสภาพจรณิง
สสาหรกับครญอกังกฤษ
วท ทยากร: ดร.ราเชน มดีศรดี
จตานวน 60 ทชาน

อบรมเชณิงปฏณิบกัตณิการ เทคนณิคการ
สอนโครงงานสะเตด็มศศึกษา(STEM)
ใหร้มดีประสณิทธณิภาพและสนนุก
วท ทยากร : อ.ฤทกัย จงสฤษดณิ ด
จตานวน 30 ทชาน

ฝศึกทกักษะการเขดียนดร้วย
กระบวนการคณิด: การเขดียน
ยย่อหนร้า การเขดียนเรดียงความ
และงานเขดียนเชณิงสรร้างสรรคร์
ครญภาษาไทยระดกับประถม
ศศึกษา
วว ทยากร:
อ.พณิรนุนเทพ เพชรบนุรดี
จสานวน 60 ทย่าน

การเรดียนรญร้เชณิงรนุกเพนอสื่
เสรณิมสรร้างการรญร้เรนสื่อง
ภญมณิศาสตรร์
วท ทยากร: อ.กนก จกันทรา
จตานวน 60 ทชาน

Teaching English
Sentence-Writing Techniques
and Combining with Speaking
Skill
เทคนณิคการสอนเขดียนประโยค
ภาษาอกังกฤษและใหร้ผสมผสาน
กกับทกักษะการพญด
วท ทยากร:
ดร.นณิสกัย แกร้วแสนไชย
จตานวน 60 ทชาน

กณิจกรรมตะลนุยโลกแมย่เหลด็ก
(สสาหรกับครญวทณิ ยาศาสตรร์ระดกับประถม
ศศึกษาถศึงระดกับมกัธยมศศึกษาตอนตร้น)
วท ทยากร: อ.รกัชดา ยาตรา
ดร.สนุจณินตร์ สนุวรรณะ
อ.สนุรกัชนร์ อณินทสกังขร์
จตานวน 80 ทชาน

การสรร้างรายวณิชาเพณิสื่มเตณิม
กกับการตรวจคนุณภาพดร้วยวณิจกัย
ผย่าน PLC
วท ทยากร:
รศ.ดร.พณิมพกันธร์ เดชะคนุปตร์และ
รศ.พเยาวร์ ยณินดดีสขนุ
จตานวน 60 ทชาน

การผลณิตสนสื่อสรร้างสรรคร์
เพนอสื่ พกัฒนาทกักษะการอย่าน
และสะกดคสาสสาหรกับครญ
ปฐมวกัยและครญระดกับประถม
ศศึกษา
วท ทยากร: อ.สนุจณิตรา แซย่ลณิสื่ม
จตานวน 60 ทชาน

การจกัดกณิจกรรมเพนอสื่ สย่งเสรณิม
พฤตณิกรรมความปลอดภกัย
สสาหรร้บเดด็กอนนุบาล
วท ทยากร:
ผศ.ดร.ศศณิลกกั ษณร์ ขยกันกณิจ
จตานวน 60 ทชาน

การออกแบบกณิจกรรมการเรดียนรญร้
คณณิตศาสตรร์ สาระสถณิตณิและความนย่า
จะเปด็น ตามหลกักสญตรคณณิตศาสตรร์
(ฉบกับปรกับปรนุงพ.ศ. 2560)
วท ทยากร:
ดร.รนุย่งฟร้า จกันทร์จารนุภรณร์
จตานวน 60 ทชาน

วมันอาทท ตยร์ทสีพื่
15 กรกฏาคม

การผลณิตสนสื่อแผย่นพกับเพนอสื่
พกัฒนาทกักษะการอย่านและ
สะกดคสาสสาหรกับครญปฐมวกัย
และครญระดกับประถมศศึกษา
วท ทยากร: อ.สนุจณิตรา แซย่ลณิสื่ม
จตานวน 60 ทชาน

อบรมเชณิงปฏณิบกัตณิการ เทคนณิค
การสอนสะเตด็มศศึกษาแสนสนนุก
ผย่านการเลย่นกกับฟองสบญย่
วท ทยากร: อ.ฤทกัย จงสฤษดณิ ด
จตานวน 30 ทชาน

กณิจกรรมการแกร้ปญกั หาทาง
คณณิตศาสตรร์ผาย่ นการใชร้ตกัวแบบแทย่ง
(Bar Model)
วท ทยากร:
ดร.รนุย่งฟร้า จกันทร์จารนุภรณร์
จตานวน 60 ทชาน

วมันเสารร์ทสีพื่ กระบวนการคณิดเชณิง
21 กรกฏาคม ออกแบบนวกัตกรรมการสอน
(Child-Centered Design
Thinking)
วท ทยากร:
อ.สนุภารกัตนร์ เชนนื้อโชตณิ
จตานวน 60 ทชาน

การสรร้างแบบฝศึกทกักษะ
ภาษาไทยใหร้นกักเรดียนใน
ระดกับประถมศศึกษา
วท ทยากร:
ผศ.อกัมพร อกังศรดีพวง
จตานวน 60 ทชาน

 สนอสื่ รอบตกัวกกับการสอน
คณณิตศาสตรร์
วท ทยากร:
รศ.ประพนธร์ จย่ายเจรณิญ
จตานวน 60 ทชาน

เรดียนรญร้แบบโครงงาน โดยใชร้ขวด
พลาสตณิก (Learning through
Bottle Biology)
วท ทยากร: ผศ.ดร.จงดดี โตอณิมนื้
จตานวน 60 ทชาน

วมันเสารร์ทสีพื่
7 กรกฏาคม

ชชซี่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................................................................................................................................................
Mr./Mrs./Miss (ตศัวพนิมพย์ใหญช) ....................................................................................................................................................................... วมันอาทท ตยร์ทสีพื่
ตตาแหนชง....................................................................................................................................................................................................... 8 กรกฏาคม
โรงเรซยน...........................................................................................................สศังกศัด....................................................................................
โทรศศัพทย์............................................................................................................โทรสาร...............................................................................
อซเมลย์..................................................................................................................มชอถชอ.................................................................................
ทซซี่อยมูช..............................................................................................................................................................................................................
การศศึกษา
 ปวส
 อนอุปรนิญญา
 ปรนิญญาตรซ
 ปรนิญญาโท
 ปรนิญญาเอก
สถาบศันการศศึกษา................................................................................................................................................................................
วนิชาเอก......................................................................... วนิชาโท..............................................................................................................
ประสบการณย์ในการอบรมกศับทางมมูลนนิธนิศศักดนิ ดพรทรศัพยย์
วมันเสารร์ทสีพื่
 ไมชเคย
 เคย (โปรดระบอุ).................................................................................................................................................. 14 กรกฏาคม
มซความประสงคย์จะเขข้ารชวมโครงการอบรมกศับทางมมูลนนิธนิประจตาเดชอน....................................... ตศังตั้ แตชเวลา 8.30 – 16.00 น.
**โปรดเลลือกหลมักสรูตรการอบรมวมันและเวลาตามตารางการอบรม**
ลงชชซี่อผมูข้สมศัคร.............................................................
...................../................../..................

...............................................................
ผรูผู้ออานวยการโรงเรสียน
อนบุมมัตทการสมมัครเขผู้าอบรม

kusol.org

facebook มมูลนนิธนิ

ประทศับตราโรงเรซยน
(ถข้ามซ)

เงชซี่อนไขการสมศัครเขข้าอบรม
1. มมูลนนิธนิฯขอจตากศัดสนิทธนิ ดในการสมศัครโรงเรซยนละ 2 ทชาน ตชอ 1 หลศักสมูตรเทชานศัตั้น
2. ผมูข้สมศัครทซซี่ไดข้รศับสนิทธนิ ดในการเขข้ารศับการอบรม ตผู้องตท ดตมอกลมับมายมังมรูลนท ธทฯทาง email หรลือ โทรศมัพทร์กมอนการอบรม ภายใน 10 วมัน
ทอาการ เพลืพื่อยลืนยมันสท ทธทธ ในการเขผู้ารมับอบรม หากทมานไมมตทดตมอกลมับ ถลือวมาทมานสละสท ทธทธ ในการอบรม
3. ทชานทซซี่สมศัครเขข้ารศับการอบรมเรซยบรข้อยแลข้ว และ มซรายชชซี่อประกาศขศึตั้นหนข้าเวว็บไซตย์มมูลนนิธนิฯแลข้ว แตม ทมานไมมสามารถเขผู้ารมับการ
อบรมไดผู้ หรลือ มสีความประสงคร์ทสีพื่จะเปลสีพื่ยนแปลงผรูผู้เขผู้ารมับการอบรม ทมานตผู้องแจผู้งใหผู้ทางมรูลนท ธทฯ ทราบลมวงหนผู้า กมอนการอบรม
ภายใน 5 วมันทอาการ มทฉะนมัชั้นทางมรูลนท ธทฯ ขอสงวนสท ทธทธ ในการเขผู้ารมวมอบรมในครมัชั้งตมอไป
4. ทางมมูลนนิธนิฯขออนอุญาตทซซี่จะไมชรศับสมศัครลงทะเบซยนหนข้างานและสงวนสนิทธนิ ดไมชพนิจารณาผมูข้ไมชมซรายชชอซี่ ทซซี่ประกาศในหนข้าเวว็บไซตย์
5. ทมานสามารถตรวจสอบตารางหลมักสรูตรการอบรมและการลงทะเบสียนของทมานไดผู้ทสีพื่ www.kusol.org และ Facebbook มรูลนท ธท
ศมักดทธพรทรมัพยร์ หรลือ โทรสอบถามการลงทะเบสียนและรายละเอสียดเพทพื่มเตท มไดผู้ทสีพื่ 063-212-2724, 084-438-4947
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ตมอดผู้านหลมัง -->

วมันทสีพื่

หผู้องเรสียนทสีพื่ 1

วมันอาทท ตยร์ทสีพื่ การใชข้เครชซี่องมชอออนไลนย์
22 กรกฏาคม ชชวยในการจศัดการเรซยนรมูข้ใน
หข้องเรซยน
วททยากร:
รศ.ดร.บนุปผชาตณิ ทกัฬหณิกรณร์
จตานวน 60 ทชาน
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สนอสื่ และเทคนณิคการจกัด
กณิจกรรมการสอนภาษา
ไทย (ระดกับประถมศศึกษา)
วท ทยากร:
อ.นพมาศ วย่องวณิทยสกนุล
จสานวน 60 ทย่าน

 Techniques and Games
for Teaching Spelling
English Words Focusing on
Critical Thinking
เทคนณิค และเกมสร์ตย่างๆสสาหรกับ
การสอนสะกดคสาภาษาอกังกฤษ
ทดีสื่เนร้นการคณิดวณิเคราะหร์
วท ทยากร:
ดร.นณิสกัย แกร้วแสนไชย
จตานวน 60 ทชาน

การเลนอกใชร้สอนสื่ ดณิจณิทกัล
(Geogebra)ประกอบการเรดียนการ
สอนคณณิตศาสตรร์ สสาหรกับครญ
คณณิตศาสตรร์ระดกับประถมศศึกษาถศึง
ระดกับมกัธยมศศึกษาตอนตร้น
วท ทยากร: อ.รกัชดา ยาตรา
ดร.สนุจนณิ ตร์ สนุวรรณะ
อ.สนุรกัชนร์ อณินทสกังขร์
จตานวน 80 ทชาน

กรบุณาสมงใบสมมัครมาทสีพื่ มรูลนท ธทศมักดทธพรทรมัพยร์
email : info@sakdibhornssup.org (แนะนอา) หรลือ โทรสารอมัตโนมมัตท 02-248-2017
** ในกรณสีสมงทาง email จะมสีการตอบกลมับการไดผู้รมับใบสมมัครภายใน 24 ชมัพื่วโมง ในวมันทอาการ (วมันจมันทรร์ - วมันเสารร์) **
หากมสีขอผู้ สงสมัยสอบถามไดผู้ทสีพื่ คบุณณมัฏฐานบุช โทร 063-212-2724 คบุณสมพร โทร 084-438-4947

