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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27210
24 มกรำคม 2562

เรื่อง กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูผู้สอนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. ตำรำงกำรอบรม
2. ใบสมัครอบรม

จำนวน 1 ชุด
จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะดำเนินโครงกำรบริกำรด้ำนวิชำกำรแก่ชุมชน โครงกำร
อบเชิงปฏิบัติกำรให้กับครูวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
ควำมสำมำรถของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำง
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ในกำรนี้ได้ขอควำมร่วมมือให้ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรแก่
โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับสมัครครูผู้สอนทีส่ นใจสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
1. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูสำขำวิชำ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ และจุลชีววิทยำ วันที่
16 มีนำคม 2562 รับสมัครสำขำวิชำละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน
2. กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูสำขำวิชำ เคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ วันที่ 9-10 มีนำคม 2562 รับสมัคร
สำขำวิชำละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องวัสดุศำสตร์และธรณีวิทยำ ระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน – 5 เมษำยน 2562
รับสมัครจำนวน 45 คน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้วเขต 2 จึงใคร่ขอควำมร่วมมือทำงโรงเรียนได้ประชำสัมพันธ์
ให้ครูที่สนใจสมัครเข้ำรับกำรอบรม โดยส่งใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม ที่ prsrsr@hotmail.com ภำยในวันที่ 2 มีนำคม
2562 รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

(นายชนิด ปาปะโลม)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
โทร 0-3723-2263 ต่อ 41
โทรสำร 0-3723-3381

กำหนดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูจังหวัดสระแก้ว
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
--------------1. หลักสูตรที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูสำขำวิชำ คณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
และจุลชีววิทยำ วันที่ 16 มีนำคม 2562
เวลำ
08.00-08.30 น.
08.30-12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร แยกตำมสำขำ
คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
จุลชีววิทยำ

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
อบรมเชิงปฏิบัติกำร แยกตำมสำขำ
คณิตศำสตร์
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
จุลชีววิทยำ

16.00-16.30
หมำยเหตุ

หัวข้อกำรอบรม
กำรสร้ำงนวัตกรรม โครงงำนทำงคณิตศำสตร์โดย
ใช้แนวทำงสะเต็มศึกษำ
Learning Internet of Thing (IoT) Concepts
and Tools for Building Smart Systems
Fantastic microbes and where to find
them จุลินทรีย์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่
กำรสร้ำงนวัตกรรม โครงงำนทำงคณิตศำสตร์โดย
ใช้แนวทำงสะเต็มศึกษำ
Learning Internet of Thing (IoT) Concepts
and Tools for Building Smart Systems
Fantastic microbes and where to find
them จุลินทรีย์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่

สรุปและประเมินผลกำรอบรม
1. รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
2. ตำรำงนี้อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

ใบสมัคร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์
โดยคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------

หลักสูตรที่ 1 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูสำขำวิชำคณิตศำสตร์ คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ
และจุลชีววิทยำ วันที่ 16 มีนำคม 2562 รับสมัครสำขำวิชำละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน
ที่

1.1 วิชำคณิตศำสตร์ รับสมัคร 30 คน
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เบอร์โทร

ที่

1.2 วิชำคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ รับสมัคร 30 คน
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เบอร์โทร

ที่

1.2 วิชำจุลชีววิทยำ รับสมัคร 30 คน
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เบอร์โทร

ลงชื่อ...............................................................ผู้กรอกใบสมัคร
(................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................
เบอร์โทร..............................................................

ส่งใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม ที่ prsrsr @hotmail.com ภำยในวันที่ 2 มีนำคม 2562
โทรสอบถำมรำยละเอียดที่ 081-9254388 หรือ 098-2643881

กำหนดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูจังหวัดสระแก้ว
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
--------------หลักสูตรที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูสำขำวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ วันที่ 9-10 มีนำคม 2562
รับสมัครสำขำวิชำละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน
วันที่ 9 มีนำคม 2562
เวลำ
08.00-08.30 น.
08.30-12.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม
อบรมเชิงปฏิบัติกำร แยกตำมสำขำ
เคมี
ชีววิทยำ
ฟิสิกส์

12.00-13.00 น.
13.00-16.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
อบรมเชิงปฏิบัติกำร แยกตำมสำขำ
เคมี
ชีววิทยำ
ฟิสิกส์

วันที่ 10 มีนำคม 2562
เวลำ
กิจกรรม
08.30-12.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติกำร แยกตำมสำขำ
เคมี
ชีววิทยำ
ฟิสิกส์

หัวข้อกำรอบรม
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำกิจกรรมสตีมศึกษำ
( STEAM Education) สำหรับครูเคมี
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ชีววิทยำ
กิจกรรม มหัศจรรย์พันธ์ปักษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ฟิสิกส์
กิจกรรมฮำโมโนกรำฟ
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำกิจกรรมสตีมศึกษำ
( STEAM Education) สำหรับครูเคมี
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ชีววิทยำ
กิจกรรม มหัศจรรย์พันธ์ปักษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ฟิสิกส์
กิจกรรมฮำโมโนกรำฟ
หัวข้อกำรอบรม
กำรพัฒนำ กำรพัฒนำกิจกรรมสตีมศึกษำ
( STEAM Education) สำหรับครูเคมี
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ชีววิทยำ
กิจกรรม มหัศจรรย์พันธ์ปักษำ
กิจกรรมกำรเรียนรู้ ฟิสิกส์
กิจกรรมฮำโมโนกรำฟ

12.00-13.00 น.
รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.30
สรุปประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
หมำยเหตุ
1. รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
2. ตำรำงนี้อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

ใบสมัคร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์
โดยคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------

2. หลักสูตรที่ 2 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูสำขำวิชำเคมี ชีววิทยำ ฟิสิกส์ วันที่ 9-10 มีนำคม 2562
รับสมัครสำขำวิชำละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน
1.1 วิชำเคมี รับสมัคร 30 คน
ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
เบอร์โทร

ที่

1.2 วิชำฟิสิกส์ รับสมัคร 30 คน
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เบอร์โทร

ที่

1.2 วิชำชีววิทยำ รับสมัคร 30 คน
ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เบอร์โทร

ลงชื่อ...............................................................ผู้กรอกใบสมัคร
(................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................
เบอร์โทร..............................................................

ส่งใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม ที่ prsrsr @hotmail.com ภำยในวันที่ 2 มีนำคม 2562
โทรสอบถำมรำยละเอียดที่ 081-9254388 หรือ 098-2643881

กำหนดกำรอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครูจังหวัดสระแก้ว
ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระแก้ว เขต 2
-------หลักสูตรที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องวัสดุศำสตร์และธรณีวิทยำ ระหว่ำงวันที่ 1 - 5 เมษำยน 2562 รับ
สมัครจำนวน 45 คน
วันที่ 1 เมษำยน 2562
เวลำ
กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม
08.00-08.30 น.
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม
08.30-09.00 น.
พิธีเปิดกำรอบรม
09.00-12.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง วัสดุรอบตัว สมบัติของวัสดุ และกำรจำแนกชนิดของวัสดุ
12.00-13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-14.45 น.
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องโลหะและสมบัติของโลหะ
14.45-16.45 น.
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง เซรำมิก และสมบัติของเซรำมิก
วันที่ 2 เมษำยน 2562
เวลำ
กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม
08.00-08.30 น.
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม
09.00-12.00 น.
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่องพลำสติกและสมบัติของพลำสติก
12.00-13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.45 น.
ชีวมวล
15.45-16.45 น.
สรุปกิจกรรมและเตรียมจัดทำสื่อกำรสอนด้ำนวัสดุศำสตร์
วันที่ 3 เมษำยน 2562
เวลำ
กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม
08.00-08.30 น.
ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม
09.00-12.00 น.
บรรยำยและฝึกปฏิบัติกำร เรื่องแร่น่ำรู้ สมบัติของแร่และกำรจำแนกแร่
12.00-13.00 น.
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-16.00 น.
บรรยำยและฝึกปฏิบัติกำร เรื่องหิน กำรจำแนกหินและหินมีค่ำ
16.00-16.30 น.
สรุปกิจกรรม กำรเก็บตัวอย่ำงหินกำร และกำรเตรียมตัวออกภำคสนำม
วันที่ 4 เมษำยน 2562
เวลำ
กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม
07.30 น.
ออกเดินทำงจำก สพป.สระแก้ว เขต 2 โดยสำรรัถบัสปรับอำกำศ
เพื่อศึกษำธรณีวิทยำท้องถิ่นของจังหวัดสระแก้ว(กิจกรรมนอกสถำนที่)
08.30-09.00 น.
เดินทำงถึงวัดทุ่งเจริญ (หนองผำวนำวำส) ต. ท่ำเกวียน อ. วัฒนำนคร
ศึกษำหินภูเขำไฟแอนดีไซด์
09.30-10.00 น.
เดินทำงถึงอ่ำงเก็บน้ำเขำสำมสิบ ต. เขำสำมสิบ อ. เขำฉกรรจ์
ศึกษำหินกรวดภูเขำไฟ
10.30-11.30 น.
เดินทำงถึง เขำสิงโต ศึกษำหินปูนยุคเพอร์เมียนและอยู่ในเขต Kart topography ที่
เป็นภูเขำโดด ( Monadnock) ตั้งอยู่บนพื้นที่รำบและศึกษำซำกดึกดำบรรพ์ที่พบใน
หินปูน

วันที่ 4 เมษำยน 2562 (ต่อ)
เวลำ
11.30-13.00 น.

กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม
-เดินทำงถึงน้ำตกปำงสีดำ ศึกษำหินทรำย ในกลุ่มหินโครำช ชื่อหมวดเขำพระวิหำร
รวมทั้งลักษณะกุมภลักษณ์หรือหลุ่มรูปหม้อ (Pothole) ที่เกิดจำกกำรกระทำของ
น้ำกัดเซำะบนหินทรำย
-รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-13.45 น. เดินทำงถึงปล่องภูเขำไฟ แซออร์ บริเวณ ศำลสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ใกล้กับ
กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 12 รักษำพระองค์ ใกล้บ้ำนแซร์ออ ลง
ศึกษำ ลักษณะภูมิประเทศที่น่ำจะเป็นปล่องภูเขำไฟ ศึกษำหินภูเขำไฟ (บะซอลต์)
ยุคควอเทอร์นำรี (Qbs) รวมทั้งลักษณะฟองในหิน ( Amygdaloidal) และแร่ที่เกิด
แบบพวงองุ่น (Botryoidal) ในโพรงหินบะซอลต์
14.30-16.00น.
เดินทำงมุ่งสู่ทำงหลวงหมำยเลข 348 ถึง ละลุ ต. ทัพรำช อ. ตำพระยำ ลงศึกษำ
กำรผุพังอยู่กับที่และกำรกร่อน ใน Colluvial and residual deposits (gravel,
sand, silt, laterite, and rock fragments)
16.30-17.30น.
เดินทำงมุ่งสู่ปรำสำทสด๊กก๊อกธม: อำรยธรรมขอมบนแผ่นดินไทย ศึกษำศิลปะขอม
และทรัพยำกรธรณีที่นำมำสร้ำงปรำสำท เช่น หินทรำย และศิลำแลง
18.00 น.
เดินทำงกลับถึง สพป.สระแก้ว เขต 2
วันที่ 5 เมษำยน 2562
เวลำ
กิจกรรม/หัวข้อกำรอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมกิจกรรม
09.00-10.30 น. บรรยำยเรื่อง กำรจัดทำสื่อกำรเรียนกำรสอน
10.30-12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรออกแบบสื่อกำรเรียนกำรสอน/ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ กลุ่ม
สำระที่ 3 เรื่องสำรและสมบัติของสำร หรือ สำระที่ 5 เรื่องพลังงำน หรือสำระที่ 6
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของโลก (เรื่องแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยำท้องถิ่นของจังหวัด
สระแก้ว) (5 กลุ่มย่อย)
12.00-13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00-15.00 น. นำเสนอชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิทยำกรให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประเมินผลงำนและ
คัดเลือกเพื่อมอบรำงวัลผลงำนดีเด่น มอบเกียรติบัตร มอบรำงวัล และปิดกำรอบรม
หมำยเหตุ

1. รับประทำนอำหำรว่ำง เวลำ 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.
2. ตำรำงนี้อำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสม

ใบสมัคร
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรสำหรับครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์
โดยคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
--------------------------

3. หลักสูตรที่ 3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องวัสดุศำสตร์และธรณีวิทยำ ระหว่ำงวันที่ 1 – 5 เมษำยน 2562
รับสมัครจำนวน 45 คน
ที่

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

เบอร์โทร

ลงชื่อ...............................................................ผู้กรอกใบสมัคร
(................................................................................)
ตำแหน่ง......................................................
เบอร์โทร..............................................................

ส่งใบสมัครเข้ำรับกำรอบรม ที่ prsrsr @hotmail.com ภำยในวันที่ 2 มีนำคม 2561
โทรสอบถำมรำยละเอียดที่ 081-9254388 หรือ 098-2643881

