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หผู้องเรสียนทสีที่ 1

วศันเสารย์ทซซี่  การออกแบบกนิจกรรม
2 มนิถนอุ ายน การเรซยนรมูคข้ ณนิตศาสตรย์ สาระ
จตานวนและพซชคณนิต ตาม
หลศักสมูตรคณนิตศาสตรย์
(ฉบศับปรศับปรอุงพ.ศ. 2560)
วททยากร :
ดร. รอุงช ฟข้า จศันทย์จารอุภรณย์
วศันอาทนิตยย์ทซซี่ จตานวน 60 ทชาน
3 มนิถนอุ ายน

วศันเสารย์ทซซี่ หลศักภาษาไทย: มอุมมอง
9 มนิถนอุ ายน ใหมชและวนิธกซ ารสอน
วททยากร:
ผศ.ปรศัชญา ปานเกตอุ และ
อาจารยย์อรรถวนิทยย์ รอดเจรนิญ
จตานวน 60 ทชาน

ผรูผู้ออานวยการโรงเรสียน
อนบุมมัตทการสมมัครเขผู้าอบรม

kusol.org

facebook มมูลนนิธนิ

หผู้องเรสียนทสีที่ 3

หผู้องเรสียนทสีที่ 4

การผลนิตสชอซี่ ทตามชอและเทคนนิคการ
สอนหลศักภาษาไทยระดศับประถม
ศศึกษา
วททยากร:
อ.พนิรนอุ เทพ เพชรบอุรซ
จตานวน 60 ทชาน

ทตาอะไรใน English Camp:
ไอเดซยเพนิมซี่ สอุข สนอุก สรข้างสรรคย์
วททยากร:
อ.มณฑนิรา ดตารงมณซ
จตานวน 60 ทชาน

การใชข้เครชอซี่ งมชอทางดนิจทนิ ลศั ชชวย
จศัดการเรซยนการสอนในหข้องเรซยน
วททยากร : รศ.ยชน ภมูวช รวรรณ
จตานวน 60 ทชาน

จอุดเนข้นหลศักสมูตรการศศึกษาปฐมวศัย
วททยากร:
ผศ.ดร.อรพรรณ บอุตรกตศัญญมู
จตานวน 60 ทชาน

เทคนนิคการสอนศศัพทย์ภาษา
อศังกฤษขศันตั้ เทพใหข้เดว็กไทย:
เลนิกเรซยนแบบทชองจตา
วท ทยากร:
ดร.นนิสยศั แกข้วแสนไชย
จตานวน 60 ทชาน

อบรมเชนิงปฏนิบศัตนิการ เทคนนิคการ

เปลสียที่ นเปว็น
วมันเสารร์ทสีที่ 2 มทถนบุ ายน

วศันอาทนิตยย์ทซซี่
10
มนิถนอุ ายน
...............................................................

ลงชชซี่อผมูข้สมศัคร.............................................................
...................../................../..................

หผู้องเรสียนทสีที่ 2

ประทศับตราโรงเรซยน
(ถข้ามซ)

เงชซี่อนไขการสมศัครเขข้าอบรม
วศันเสารย์ทซซี่
1. มรูลนท ธทฯขอจอากมัดสท ทธทธ ในการสมมัครโรงเรสียนละ 2 ทมาน ตมอ 1 หลมักสรูตรเทมานมัชั้น
16 มนิถนอุ ายน
2. ผรูสผู้ มมัครทสีที่ไดผู้รมับสท ทธทธ ในการเขผู้ารมับการอบรม ตผู้องตท ดตมอกลมับมายมังมรูลนท ธทฯทาง email หรลือ โทรศมัพทร์กมอนการอบรม ภายใน 10 วมัน
ทอาการ เพลือที่ ยลืนยมันสท ทธทธ ในการเขผู้ารมับอบรม หากทมานไมมตทดตมอกลมับ ถลือวมาทมานสละสท ทธทธ ในการอบรม
3. ทมานทสีที่สมมัครเขผู้ารมับการอบรมเรสียบรผู้อยแลผู้ว และ มสีรายชลืที่อประกาศขศึชั้นหนผู้าเวว็บไซตร์มรูลนท ธทฯแลผู้ว แตม ทมานไมมสามารถเขผู้ารมับการ
อบรมไดผู้ หรลือ มสีความประสงคร์ทสีที่จะเปลสีที่ยนแปลงผรูผู้เขผู้ารมับการอบรม ทมานตผู้องแจผู้งใหผู้ทางมรูลนท ธทฯ ทราบลมวงหนผู้า กมอนการอบรม
ภายใน 5 วมันทอาการ มทฉะนมัชั้นทางมรูลนท ธทฯ ขอสงวนสท ทธทธ ในการเขผู้ารมวมอบรมในครมัชั้งตมอไป
4. ทางมรูลนท ธทฯขออนบุญาตทสีที่จะไมมรมับสมมัครลงทะเบสียนหนผู้างานและสงวนสท ทธทธ ไมมพทจารณาผรูผู้ไมมมสีรายชลืที่อทสีที่ประกาศในหนผู้าเวว็บไซตร์
5. ทมานสามารถตรวจสอบตารางหลมักสรูตรการอบรมและการลงทะเบสียนของทมานไดผู้ทสีที่ www.kusol.org และ Facebbook มรูลนท ธท
ศมักดทธพรทรมัพยร์ หรลือโทรสอบถามการลงทะเบสียนและรายละเอสียดเพทที่มเตท มไดผู้ทสีที่ 063-212-2724, 084-438-4947

กระบวนการทาง
วนิศวกรรมศาสตรย์สตาหรศับเดว็ก
ปฐมวศัย
วททยากร:
ผศ.ดร.อรพรรณ บอุตรกตศัญญมู
จตานวน 60 ทชาน

พศัฒนากนิจกรรม STEM Education
และสชอซี่ การเรซยนรมูข้ใน
ยอุค Thailand 4.0 โดยประยอุกตย์
ตศัวอยชางจากการเรซยนรมูขข้ อง NASA
พนิพนิธภศัณฑย์วนิทยาศาสตรย์ และ
โรงเรซยนชศัตั้นนตาจากนานาชาตนิ

วททยากร: อ.ฤทศัย จงสฤษดนิ ด
จตานวน 30 ทชาน

สอุนทรซยประสบการณย์สตาหรศับเดว็ก
ปฐมวศัย
วททยากร: ผศ.ดร.ศศนิลกศั ษณย์ ขยศันกนิจ
จตานวน 60 ทชาน

การออกแบบการสอนภาษา
อศังกฤษโดยใชข้นทนิ านอนิสปเปว็น
ฐาน สตาหรศับครมูองศั กฤษระดศับ
ประถมศศึกษาและมศัธยมศศึกษา
ตอนตข้น
วนิทยากร: ดร.ราเชน มซศรซ
จตานวน 60 ทชาน

บมูรณาการสชอซี่ คณนิตศาสตรย์และ
ภาษาไทย
วนิทยากร:
ผศ.รอุงช อรอุณ ลซยะวณนิชยย์
จตานวน 60 ทชาน

Building communication into
English lesson:การเสรนิมสรข้างเชนิง
การมซปฏนิสมศั พศันธย์ในชศันตั้ เรซยนภาษา
อศังกฤษ
วททยากร: อ.ปอุณทนิศา กลศัดทอง
จตานวน 60 ทชาน

PBL : กลวนิธกซ ารจศัดการเรซยน
รมูใข้ นรมูปแบบ Active Learning
เพชอซี่ การเรซยนรมูใข้ นศตวรรษทซซี่ 21
วททยากร:
รศ.ดร.บอุปผชาตนิ ทศัฬหนิกรณย์
จตานวน 60 ทชาน

Geogebra เบชอตั้ งตข้นสตาหรศับ
คนเรนิมซี่ ใหมช สตาหรศับครมูคณนิตศาสตรย์
ระดศับประถมศศึกษาถศึงระดศับ
มศัธยมศศึกษาตอนตข้น
วททยากร: อ.รศัชดา ยาตรา,
ดร.สอุจนนิ ตย์ สอุวรรณะ และ
อ.สอุรชศั นย์ อนินทสศังขย์
จตานวน 80 ทชาน

การผลนิตสชอซี่ การสอนสรข้างสรรคย์
จากงานกระดาษ สตาหรศับครมูภาษา
ไทย ระดศับประถมศศึกษา
วททยากร: อ.สอุจตนิ รา แซชลนิซี่ม
จตานวน 60 ทชาน

 กนิจกรรมสชงเสรนิมสมรรถนะ
ทางภาษาอศังกฤษสตาหรศับเดว็ก
ประถม
วท ทยากร:
รศ.ดร.ศนิตา เยซซี่ยมขศันตนิถาวร
จตานวน 60 ทชาน

คณนิตศาสตรย์รอบตศัว:สชอซี่
และการจศัดกนิจกรรมการเรซยนรมูข้
วททยากร:
ศั ณและ
ผศ.จนิณดนิษฐย์ ละออปกษนิ
ผศ.ดร.รตนินนศั ทย์ บอุญเคลชอบ
จตานวน 60 ทชาน
ตชอดข้านหลศัง -->

วมันทสีที่
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วศันอาทนิตยย์ทซซี่ อบรมเชนิงปฏนิบศัตนิการ
17 มนิถนอุ ายน Innovation STEM
Education for Smart
Classroom :ตอนสนอุกคนิด
นศักประดนิษฐย์รอุชนเยาวย์
วททยากร: อ.ฤทศัย จงสฤษดนิ ด
จตานวน 30 ทชาน

การผลนิตสชอซี่ การสอนสรข้างสรรคย์
จากงานกระดาษ สตาหรศับครมูภาษา
ไทย ระดศับประถมศศึกษา (ตชอ)
วท ทยากร: อ.สอุจนิตรา แซชลนิซี่ม
จตานวน 60 ทชาน

 กนิจกรรมสชงเสรนิมสมรรถนะ
ทางภาษาอศังกฤษสตาหรศับเดว็ก
ประถม (ตชอ)
วททยากร:
รศ.ดร.ศนิตา เยซซี่ยมขศันตนิถาวร
จตานวน 60 ทชาน

คณนิตศาสตรย์รอบตศัว:สชอซี่
และการจศัดกนิจกรรมการเรซยนรมูข้
(ตชอ)
วท ทยากร:
ศั ณและ
ผศ.จนิณดนิษฐย์ ละออปกษนิ
ผศ.ดร.รตนินนศั ทย์ บอุญเคลชอบ
จตานวน 60 ทชาน

วศันเสารย์ทซซี่ การเรซยนรมูเข้ ชนิงรอุกแบบรวม
23 มนิถนอุ ายน พลศังกศับ PLC เพชอซี่ พศัฒนาครมู
วททยากร:
รศ.ดร.พนิมพศันธย์ เดชะคอุปตย์
และรศ.พเยาวย์ ยนินดซสขอุ
จตานวน 60 ทชาน

การสอนภาษาไทยโดยใชข้แบบ
ฝศึกปฏนิบศัตนิการเพชอซี่ ลดการบข้าน
นศักเรซยนในระดศับประถมศศึกษา
วท ทยากร: ผศ.อศัมพร อศังศรซพวง
จตานวน 60 ทชาน

เทคนนิคการเรซยนการสอน
ภาษาอศังกฤษผชานการเลชนเปว็น
ละคร
วททยากร:
ผศ.เฉลนิมพล ดาวเรชอง
จตานวน 60 ทชาน

การสชงเสรนิมศศักยภาพการสอน
คนิดสรข้างสรรคย์ใหข้เดว็กไทย 4.0
วท ทยากร: ผศ.ดร.จงดดี โตอออิ้ม
จตานวน 60 ทชาน

วศันอาทนิตยย์ทซซี่
24 มนิถนอุ ายน

การจศัดการเรซยนการสอน
วนิทยาการคตานวณตามหลข้กสมูตร
ใหมช
วท ทยากร: รศ.ยชน ภมูวช รวรรณ
จตานวน 60 ทชาน

Activity-Based
Learning:Learning English
by doing some hands-on
experiments
การเรซยนภาษาอศังกฤษโดยวนิธซ
การกนิจกรรม และปฏนิบศัตจนิ รนิง
วททยากร:
ดร.นนิสยศั แกข้วแสนไชย
จตานวน 60 ทชาน

ศั
Geogebra กศับการแกข้ปญหา
ทางคณนิตศาสตรย์(ความรมูข้
Geogebra หรชอ GSP พชนตั้ ฐาน)
สตาหรศับครมูคณนิตศาสตรย์ระดศับ
ประถมศศึกษาถศึงระดศับ
มศัธยมศศึกษาตอนตข้น
วททยากร: อ.รศัชดา ยาตรา
ดร.สอุจนนิ ตย์ สอุวรรณะ และ
อ.สอุรชศั นย์ อนินทสศังขย์
จตานวน 80 ทชาน

วศันเสารย์ทซซี่ กระบวนการเรซยนรมูแข้ บบ
30 มนิถนอุ ายน สชบคข้น (Inquiry)ครบวงจร
(Q.U.E.S.T)
วททยากร: ผศ.ดร.จงดซ โตอนิมตั้
จตานวน 60 ทชาน

การสรข้างพชนตั้ ทซสซี่ รข้างสรรคย์เพชอซี่ การ
เรซยนรมูใข้ นหข้องเรซยน(Creative space
for learning)
วททยากร: ดร.อาทร นกแกข้ว
จตานวน 60 ทชาน

สอนคณนิตศาสตรย์อยชางไรใหข้
ประสบความสตาเรว็จ
วททยากร: รศ.ประพนธย์ จชายเจรนิญ
จตานวน 60 ทชาน

วศันอาทนิตยย์ทซซี่ การประยอุกตย์วธนิ สซ อนแบบ
1 กรกฏาคม เดนิมสมูวช ธนิ สซ อนแบบใหมชดวข้ ย
การใชข้เทคโนโลยซ : กข้าว
จาก PCK สมูช TPACK
วททยากร:
รศ.ดร.บอุปผชาตนิ ทศัฬหนิกรณย์
จตานวน 60 ทชาน

หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ
AQ PQ CQ)เพชอซี่ การพศัฒนาเดว็ก
ปฐมวศัยในยอุคไทยแลนดย์4.0
วททยากร:
ผศ.ดร.อรพรรณ บอุตรกตศัญญมู
จตานวน 60 ทชาน

กนิจกรรมการวศัดและประเมนิน
ผลภาษาอศังกฤษสตาหรศับเดว็ก
ประถม
วททยากร:
รศ.ดร.ศนิตา เยซยซี่ มขศันตนิถาวร
จตานวน 60 ทชาน

 อบรมเชนิงปฏนิบศัตนิการ เกมและ
กนิจกรรมการเรซยนรมูโข้ ลก และการ
เปลซซี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และ
โลกรข้อนสตาหรศับนศักเรซยน
วท ทยากร: อ.ฤทศัย จงสฤษดนิ ด
จตานวน 30 ทชาน

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

