
ก ำหนดกำรจัดอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูที่ผ่ำนเกณฑ ์
กำรรับรองโดยสถำบันคุรุพัฒนำ  

จัดโดยคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร  
หมำยเหต:ุ 1) ผู้เข้ำอบรมสำมำรถน ำเงินสดมำช ำระค่ำอบรมไดใ้นวันที่อบรม หรือ 2) โอนเงินค่ำอบรมได้ที่บัญชธีนำคำรทหำรไทย   
ชื่อบัญชี คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร บัญชี เลขที่  537-2-04447-8 แล้วส่งสลิปกำรโอนเงินตำมอีเมล์ที่ระบุใน
โครงกำรอบรมด้ำนล่ำงนี ้

ต้องกำรทรำบจ ำนวนผู้เข้ำร่วมและข้อมูลผู้เข้ำอมรม    
http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60208027&classNo=01 

 
 

ล ำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วันที่จัดอบรม รุ่นที ่ สถำนที่จัดอบรม จ ำนวนชั่วโมง 
1.  60000005 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) เพ่ือยกระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: sithchon@hotmail.com 

19 - 20 สิงหาคม 2560 1 ห้อง ศษ 4311  
ชั้น 3 

อำคำรโสมสวลี 
 

บรรยำย 6 ช.ม. 
ปฏิบัติ  6 ช.ม. 
นิเทศ   6  ช.ม. 
 

2.  60000072 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning เพ่ือส่งเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21 

สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: sithchon@hotmail.com 
 

2 - 3 กันยายน 2560 1 ห้อง ศษ 4311  
ชั้น 3 

อำคำรโสมสวลี 
 

บรรยำย 6 ช.ม. 
ปฏิบัติ  6 ช.ม. 
นิเทศ   6  ช. 

ใส่รหัสหลักสูตร 

ใส่รหัสรุ่น ถ้ำหน่วย

ฝึกอบรม จัดคร้ัง

เดียวใส่ “01” 

http://site.training.obec.go.th/obechrd/course/detail?courseNo=60208027&classNo=01
mailto:sithchon@hotmail.com


ล ำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วันที่จัดอบรม รุ่นที ่ สถำนที่จัดอบรม จ ำนวนชั่วโมง 
3.  60003007 การพัฒนาครูด้านการวัดและ

ประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของ
คร ูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: bamroongg@hotmail.com 

29 กรกฎาคม 2560 1 ห้องกิจกรรม
อำจำรย์ ช้ัน 2 
อำคำรศึกษำ 3 

บรรยำย  3  ช.ม. 
ปฏิบัติ 3 ช.ม. 

4.  60003007 การพัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของ
คร ูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: bamroongg@hotmail.com 

30 กรกฎาคม 2560 2 ห้องกิจกรรม
อำจำรย์ ช้ัน 2 
อำคำรศึกษำ 3 

บรรยำย  3  ช.ม. 
ปฏิบัติ 3 ช.ม. 

5.  60003007 การพัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของ
คร ูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: bamroongg@hotmail.com 

05 สิงหาคม 2560 3 ห้องกิจกรรม
อำจำรย์ ช้ัน 2 
อำคำรศึกษำ 3 

บรรยำย 3 ช.ม. 
ปฏิบัติ 3 ช.ม. 

6.  60003007 การพัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของ
คร ูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: bamroongg@hotmail.com 

06 สิงหาคม 2560 4 ห้องกิจกรรม
อำจำรย์ ช้ัน 2 
อำคำรศึกษำ 3 

บรรยำย  3 ช.ม. 
ปฏิบัติ 3 ช.ม. 

7.  60003007 การพัฒนาครูด้านการวัดและ
ประเมินระดับการคิดวิเคราะห์ของ
คร ูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชา
หลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail: bamroongg@hotmail.com 
 

13 สิงหาคม 2560 
 

5 ห้องกิจกรรม
อำจำรย์ ช้ัน 2 
อำคำรศึกษำ 3 

บรรยำย  3  ช.ม. 
ปฏิบัติ 3 ช.ม. 

mailto:bamroongg@hotmail.com


ล ำดับที่ รหัสหลักสูตร ชื่อโครงกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ วันที่จัดอบรม รุ่นที ่ สถำนที่จัดอบรม จ ำนวนชั่วโมง 
8.  60008031 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดค่ายและ

นันทนาการในศตวรรษท่ี 21 

สาขาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาควิชา
หลักสตูรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

E-mail: rin.eng@gmail.com 

11 - 14 สิงหาคม 2560 1 ห้องประชุมไทย
ประกันชีวิต ชั้น 4 
อำคำรโสมสวลี 

ปฏิบัติ  24 ช.ม. 

9.  60010075 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 
& STEAM เพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

E-mail: aimer_j@hotmail.com 

19 - 20 สิงหาคม 2560 1 ห้อง ศษ 4310 
ชั้น 3  

อำคำรโสมสวลี 

บรรยำย 6 ช.ม. 
ปฏิบัติ  6 ช.ม. 
นิเทศ   6  ช.ม. 
 

10.  60010075 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM 
& STEAM เพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พระราชวังสนามจันทร์ 

E-mail: aimer_j@hotmail.com 

2 - 3 กันยายน 2560 2 ห้อง ศษ 4310 
ชั้น 3  

อำคำรโสมสวลี 

บรรยำย 6 ช.ม. 
ปฏิบัติ  6 ช.ม. 
นิเทศ   6  ช.ม. 

11.  60010087 การบูรณาการเทคโนโลยีส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนส าหรับ
การศึกษา 4.0 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา               
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

E-mail: narert@hotmail.com 

8 - 11 สิงหาคม 2560 1 ห้องปฏิบัติกำรทำง
คอมพิวเตอร์ 

อำคำรศึกษำ 3  

บรรยำย  12  ช.ม. 
ปฏิบัติ  12  ช.ม. 
 

12.  60009052 จิตตปัญญาเพื่อการพัฒนาตน งาน 
และชีวิตของครู 

ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต                
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
E-mail:p.nakapew@hotmail.com 

7 - 11 สิงหาคม 2560 1 ห้องประชุม ดร.
ทัศนีย์ ไผทฉันท์ 

ชั้น 3 
อำคำรโสมสวลี 

บรรยำย  15  ช.ม. 
ปฏิบัติ  15  ช.ม. 
 

 


