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สานักส่งเสริมและฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
9 เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “STEM Education สะเต็มศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC : Professional
Learning Community (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อน
วิทยฐานะของพนักงานครู สายงานการสอน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมช่วงเปลี่ยนผ่าน
และหลักเกณฑ์ใหม่”
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรม จานวน ๑ ชุด (สามารถดาวน์โหลดโครงการได้ทาง www.eto.ku.ac.th/dla )
๒. บัญชีรายการสิ่งของที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ จานวน ๑ ชุด
ด้วย สานักส่ งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทาโครงการอบรม หลั กสูตร “STEM
Education สะเต็มศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC : ProfessionalLearning Community (ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครู สายงานการสอน ในสังกัด
องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ตามหลั กเกณฑ์เ ดิมช่ ว งเปลี่ ยนผ่ านและหลั กเกณฑ์ ใหม่ ” ขึ้น จานวน ๗ รุ่ น เพื่อให้
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่น ได้ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพของตน
ทั้งนี้ ได้เชิญ ดร. ทวี พล จู ฑะพล ต าแหน่ง ครู เ ชี่ยวชาญ โรงเรี ย นสวนกุห ลาบวิทยาลัย มาบรรยายให้ ความรู้
จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟคิ โฮเทล (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ตึกเซียร์รังสิต) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการและพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว
โดยมี ค่า ลงทะเบี ย น ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท ซึ่งผู้ เข้ ารับการอบรมสามารถเบิ กค่าลงทะเบียนได้เต็ม ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ขอแสดงความนับถือ
(รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน)
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม
ฝ่ายฝึกอบรม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๐ ๑๑๒๑
โทรสาร ๐ ๒๙๔๒ ๘๘๓๐

บัญชีรายการสิ่งของที่มอบใหสําหรับผูเขารวมการอบรม
1. คูมือรวมกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

Power Point

สมุดปากกา

2. กระเปาหนังคุณภาพดี สวยหรู (สีดํา) ( จํานวน 1 ใบ/ทาน )

3. เสื้อแจ็คเก็ตแขนยาว (สีดํา) เนื้อผาดี ดานในซับดวยผารมสีดํา (ตามรูป) ( จํานวน 1 ตัว/ทาน )

***สําหรับ อปท. ใดที่มีผูสมัครลงทะเบียนเขารวมอบรม จํานวนตั้งแต 3 ทานขึ้นไป/รุน สถานที่เดียวกัน
(ตางหลักสูตร นับรวมกันได)
รับฟรี กระเปาเดินทาง สุดเก!!
เพิ่มอีกทานละ 1 ใบ

โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “STEM Education สะเต็มศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC : ProfessionalLearning Community
(ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครู
สายงานการสอน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมช่วงเปลี่ยนผ่านและหลักเกณฑ์ใหม่”
๑. หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสาคัญของการศึกษาไทย คือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ดี และสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
โดยเป้าหมายดังกล่าวได้ถูกกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๔๕ โดยกาหนด
ความมุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า “การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุ ข”
นอกจากนี้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังได้ระบุถึงเนื้อหาความรู้ที่จาเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี
มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยจะต้องบรรลุสมรรถนะที่สาคัญ ๕ ประการ
อันได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิดความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี รวมทั้งผู้เรียนทุกคนยังจะต้องบรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ของทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย STEM Education : สะเต็มศึกษาคือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้
ใน ๔ สหวิทยาการ ได้แก่ Science : วิทยาศาสตร์, Technology : เทคโนโลยี, Engineering : วิศวกรรม และ Mathematic :
คณิตศาสตร์ โดยเน้นการนาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินชีวิต และการทางาน ช่วยให้นักเรียนสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ๔ สหวิทยาการ การจัดการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษาเป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด
ตั้งคาถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนาข้อค้นพบนั้นไปใช้ บูรณาการกับชีวิต
ประจาวันได้ จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและเห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และเห็นว่าวิชาเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถนามาใช้ได้ทุกวัน
นอกจากนี้แล้วในมาตรา ๒๒ ยังระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษา
ที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ครูทุกท่านมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ครูสามารถนามาบูรณาการ การจัดการ
เรียนรู้ คือ PLC: Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง
ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร ภายในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ ความสาคัญของ PLC อีกทั้งกระทรวง
ศึกษาธิการ มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC : Professional Learning Community หรือ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนาคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้
และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาผู้เรียน
ประกอบกับ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ได้มีมติ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งครู
ให้มีขีดความสามารถในการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้โดยการประเมิ นจากคณะกรรมการการประเมิน
๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ
และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงาน (ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ) โดยกาหนดให้มีบทเฉพาะกาล กาหนดเงื่อนไขการดาเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านของการประกาศใช้
มาตรฐานทั่วไป โดยให้นาหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.ค.ศ.กาหนด มาปรับใช้ในลักษณะเดียวกัน นั่นหมายถึงโครงการ PLC :
ที่เชื่อมโยงกับการทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ) นั่นเอง
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็ งเห็นถึงความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดให้ มี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความสามารถในการจัดสร้างผลงานทางวิชาการอย่างเป็น
ลาดับขั้นตอน สามารถพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพได้อย่างเป็นระบบ ให้กับพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของท้องถิ่น
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๒. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๒.๑ เพื่อให้พนักงานครูมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ STEM Education สะเต็มศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การประเมินผลของการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดสามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ได้รับ การพัฒนา
ให้สอดคล้องกับกระบวนการ PLC : Professional Learning Community อย่างเต็มศักยภาพ
๒.๓ เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความก้าวหน้าในการจัดทา
ผลงานทางวิชาการให้สอดคล้องกับวิทยฐานะ สามารถนาเสนอผลงานทางวิชาการสู่ค วามก้าวหน้าทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
โดยอาศัยรูปแบบวิธีการที่ได้รับการอบรมจาก สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สร้างและพัฒนา
ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะได้อย่างมีคุณภาพ
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
๓.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ ผู้อานวยการสานัก/กอง การศึกษา
๓.๔ นักวิชาการศึกษา / บุคลากรในสังกัดกองการศึกษา
๓.๕ ข้าราชการครู / พนักงานครู / บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๖ บุคลากรอื่นๆ ในสังกัด อปท. ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
๔. ระยะเวลา / สถานที่จัดอบรม
รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ตึกเซียร์รังสิต) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

๕. รูปแบบการจัดอบรม
๕.๑ เป็นการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน ๑๒ ชั่วโมง ประกอบการยกตัวอย่างตามเนื้อหาของการ
ดาเนินกิจกรรมตลอดหลักสูตร
๕.๒ การออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน เทคนิคการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education สะเต็มศึกษา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC : Professional Learning Community
(ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)
๕.๓ การบรรยายเกี่ยวกับการจัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะของ พนักงานครูสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่าน และหลักเกณฑ์ใหม่ ที่สอดคล้องกับกระบวนการ PLC : Professional
Learning Community (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)
๕.๔ การอบรม ที่เน้นทั้ง ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ประกอบการดาเนินงาน เอกสารประกอบการอบรมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ รวมถึงฐานข้อมูลที่จาเป็นในการจัดทาในรูปแบบ VCD
๖.วิทยากรในการฝึกอบรม
บรรยายโดย ดร. ทวีพล จูฑะพล ตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๘. คณะทางาน
๑. รศ.ชูเกียรติรักซ้อน
๒. รศ.สุวสิ า พัฒนเกียรติ
๓. นางสาวจุฑามาศ รักชุม
๔. บุคลากรฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
๕. บุคลากรฝ่ายวิเคราะห์โครงการฯคณะ
๖. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริมฯ
๗. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
๘. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการ

๙. การรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมัครและชาระค่าลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายฝึกอบรม
อาคารวิทยบริการ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือ
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ และ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)
๑๐. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เต็มจานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางข้อกาหนดไว้ว่า “การฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นของรัฐจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ และมีหน้าที่หนึ่งในการให้บริการความรู้ทางวิชาการอปท.จึงสามารถเบิก
ค่าลงทะเบียนได้เต็มจานวน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือคู่มือ กระเป๋าหนั ง อาหารกลางวันอาหารว่างเครื่องดื่ม
ค่าตอบแทนและค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ฯลฯ
สาหรับค่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม
๑๑. การชาระค่าลงทะเบียน
เมื่อสมัครแล้วกรุณาชาระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ณ ที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
“เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
รุ่นที่ ๑ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๔ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๕ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๖ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๗ กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
เมื่อโอนเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงินใบนาฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน
ผ่านตู้ ATM มาที่หมายเลขโทรสาร หรือ E-mail เดียวกับที่ส่งใบสมัคร พร้อมระบุชื่อผู้สมัคร สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ.
และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายชื่อและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย ๑ ฉบับ
ในวันลงทะเบียน

กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตร
ชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย
กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระค่าลงทะเบียน
ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ และ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕
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๑๒. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่า ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กาหนดการ โครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “STEM Education สะเต็มศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC : ProfessionalLearning Community
(ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครู
สายงานการสอน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมช่วงเปลี่ยนผ่านและหลักเกณฑ์ใหม่”
…………………………………………………………………………..
วันที่หนึ่ง
๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. - รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคู่มือประกอบการฝึกอบรม
- พิธีเปิดการฝึกอบรม โดยผู้อานวยการสานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่สอง

ดร. ทวีพล จูฑะพล ตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - STEM Education (สะเต็มศึกษา) กับกระบวนการเรียนรู้
- รูปแบบการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education (สะเต็มศึกษา) สู่การปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้
- กระบวนการ PLC : Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
- การนากระบวนการ PLC เข้าสู่กระบวนการปฏิบัติ
วันที่สาม

ดร. ทวีพล จูฑะพล ตาแหน่งครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. - PLC : Professional Learning Community ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ที่มีความเชื่อมโยง
กับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ของครูในสังกัด อปท.
- หลักเกณฑ์การประเมินผลงานทางวิชาการ การจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีและหรือเลื่อน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์เดิม (ช่วงเปลี่ยนผ่าน) และหลักเกณฑ์ใหม่ ของครูในสังกัด อปท.
(ตามหนังสือสานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๑๓๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กาหนดให้มีบทเฉพาะกาล กาหนดเงื่อนไขการดาเนินการในระยะเปลี่ยนผ่านของการประกาศใช้
มาตรฐานทั่วไป โดยให้นาหลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.ค.ศ.กาหนด มาปรับใช้ในลักษณะเดียวกัน)
- องค์ประกอบการจัดทาผลงานทางวิชาการ การจัดเตรียม เอกสารหลักฐานข้อมูล และ Logbook
- ข้อสังเกตของการจัดทาผลงานทางวิชาการ ของครูในสังกัด อปท.

หมายเหตุ : ๑) กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒) พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เช้า เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บ่าย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
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ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
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หลักสูตร “STEM Education สะเต็มศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC : ProfessionalLearning Community
(ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ให้สอดคล้องกับการจัดทาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของพนักงานครู
สายงานการสอน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์เดิมช่วงเปลี่ยนผ่านและหลักเกณฑ์ใหม่”
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ..............................................................................ตาบล................................................................
อาเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหั สไปรษณีย์.......................................
โทรศัพท์........................................................ โทรสาร............................................................(โปรดระบุรุ่นที่สมัคร)
 รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี โทร. ๐๔๒ - ๓๔๗๔๔๔
 รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล (พัทยากลาง) อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. ๐๓๘-๔๒๐๒๘๑
 รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท (ตึกเซียร์รังสิต) อ.ลาลูกกา จ.ปทุมธานี โทร. ๐๒-๙๙๒๖๙๙๙
 รุ่นที่ ๔ วันที่ ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบุษราคัม อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร. ๐๔๓ - ๓๓๓๖๖๖
 รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕ - ๒๖๔๒๗๑
 รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร. ๐๔๔ - ๓๐๗๒๒๒-๓
 รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไดม่อนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทร. ๐๗๔ - ๒๓๐๑๓๙
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ (กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร)
๑. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail...................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๒. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๓. ชื่อ.............................................................................ตาแหน่ง................................................โทรศัพท์มือถือ....................................
e–mail..................................................................................Size เสื้อแจ็คเก็ต.................
๔. ......(รายชื่อตามเอกสารแนบ).............................................................................................................................................................
ในการอบรมครั้งนี้ ผู้จัดได้แจกของที่ระลึก เป็นเสื้อแจ็คเก็ต โปรดระบุ Size เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการอบรมเอง
(Size M รอบอก 40 นิ้ว) (Size L รอบอก 42 นิ้ว) (Size XL รอบอก 44 นิ้ว) (Size 2XL รอบอก 46 นิ้ว)
อาหาร  อาหารมุสลิม  อาหารทั่วไป

( ลงชื่อ )...............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ
(...............................................................)
ตาแหน่ง.................................................................
การชาระเงิน
โอนเงิน : สั่งจ่ายธนาคารกรุงไทย ประเภท บัญชีออมทรัพย์ สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชื่อบัญชี “เพิ่มความรู้ทักษะบุคลากรท้องถิ่นปี ๒๕๖๑” เลขที่บัญชี ๙๘๖-๒-๙๖๐๗๒-๘
หมายเหตุ : การชาระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง
กรณีมีเหตุขัดข้อง ไม่สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาเงินสดมาชาระ
ค่าลงทะเบียน ณ สถานที่อบรมได้ (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไม่รับเช็ค)
กรอกใบสมัคร และ ส่งใบสมัครทางโทรสาร มาที่หมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๒๗๕ หรือทาง ไอดีไลน์ (ID line) : @ks-training
หรือ E-mail : kasetsart.training@gmail.com พร้อมแจ้งการส่งที่หมายเลข ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๗ และ ๐๙ ๔๒๑๙ ๖๗๙๕
ได้ทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (เบอร์โทรติดต่อหน้างานเฉพาะในวันจัดอบรม ๐๖๓ ๘๕๐ ๘๗๐๘)

