ที่ ศธ 04235/4209

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
บริเวณโรงเรียนสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี
จ.สิงห์บุรี 16000
3 สิงหาคม 2560

เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา
อ้างถึง หนังสือโรงเรียนห้วยกรดวิทยา ที่ ศธ 04235.303/193 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ตามหนั งสื อที่อ้า งถึง โรงเรี ยนห้ ว ยกรดวิท ยา ขออนุญาตให้ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไปราชการ (รายชื่อตามหนังสือที่อ้างถึง) เพื่อเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาครู Training OBEC
ดังหนังสือแนบความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 พิจารณาแล้วอนุญาตให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปราชการตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ขอแสดงความนับถือ

(นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0-3650-7454
โทรสาร 0-3650-7445

ที่ ศธ ๐๔๒๓๕.๓๐๓/๑๙๓

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ตาบลห้วยกรด อาเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ๑๗๑๔๐
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง

ขออนุญาตไปราชการ

เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
อ้างถึง หนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ที่ ศธ ๐๔๒๓๕/๓๕๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการครูขออนุญาตไปราชการ

จานวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ แจ้งว่า ขอให้โรงเรียน
แจ้งข้าราชการครูประจาการ ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมตามระบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่
โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ โดยกาหนดเปิดระบบลงทะเบียนในวันที่
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ขอส่งรายชื่อครูขออนุญาตไปราชการตามบัญชีสรุปรายชื่อ
รายละเอียดตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต
ขอแสดงความนับถือ

(นายสง่า โพธิ์กลีบ)
ผู้อานวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
โทร. ๐๕๖ ๔๓๘๐๒๖
โทรสาร ๐๕๖ -๔๓๘๐๗๘

บัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการครูขออนุญาตไปราชการเพือ่ เข้ารับการอบรมตามระบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่
ที่
ชื่อ-สกุล
หลักสูตร
1 นายสุเมธ ราชประชุม การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพือ่ ส่ งเสริ มการแก้ปัญหาผ่านการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุน่ ยนต์ทสี่ อดคล้องต่อองค์ประกอบแห่งการเรียนรู้ในศตวรรตที่ 21

วันทีอ่ บรม
9-16 กันยายน 2560

สถานที่
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ผ่านการผลิตภาพยนตร์ส้ นั ที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 :
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบตั ิ
19-26 สิงหาคม 2560 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2 นางกันยา โพธืกล่่า

21 Century Skills in English Language Teaching
หลักสู ตร สุ ดยอดทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

3 นายพลรบ บุญคงมา

หลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการเรี ยนการสอนกีฬาดาบไทย
กีฬาเซปั กตะกร้อ

4 น.ส.นารถลัดดา คิดการ ต่อยอดแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ STEM สู่ STREAM Approach

9-10 กันยายน 2560
2-ก.ย.-60
5-6 สิงหาคม 2560

ม.ราชภัฎนครสวรรค์
โรงเรียนสิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

9-ก.ย.-60

โรงเรียนท่ายางวิทยา จ.เพชรบุรี

17-ก.ย.-60

อาคารนานมีบคุ๊ กทม.

หมายเหตุ

บัญชีสรุปรายชื่อข้าราชการครูขออนุญาตไปราชการเพือ่ เข้ารับการอบรมตามระบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่
ที่
ชื่อ-สกุล
หลักสูตร
5 นางวัฒนา สุนิมิตร
การบริ หารจัดการโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยน

วันทีอ่ บรม
สถานที่
18-20 สิงหาคม 2560 ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

6 นางณัฐณิชาช์ บุญมาก การบริ หารจัดการโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยน

18-20 สิงหาคม 2560 ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

7 นางจรุญลักษณ์ บุตรศรี การบริ หารจัดการโครงการพัฒนาผูเ้ รี ยน

18-20 สิงหาคม 2560 ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

8 นางสาวบุษกร พืชพันธ์ หลักสู ตร สุ ดยอดทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

2-ก.ย.-60

โรงเรียนสิงห์บุรี

เทคนิ คการสอนสาระศิลปะ (ทัศนศิลป์ ) แบบ BBL

26 -27 สิงหาคม 2560 บริษัทอัมรินทร์บคุ๊ จ.นนทบุรี

Game-based Learning เพือ่ ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้

19-20 สิงหาคม 2560

9 นางนงนุช จันทร์สวาท หลักสู ตร สุ ดยอดทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

ม.ราชภัฐนครปฐม

2-ก.ย.-60

โรงเรียนสิงห์บุรี

เทคนิ คการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย สาหรับครู มธั ยมต้น

10-ก.ย.-60

บริษัทอัมรินทร์บคุ๊ จ.นนทบุรี

ต่อยอดแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ STEM สู่ STREAM Approach

17-ก.ย.-60

อาคารนานมีบคุ๊ กทม.

10 นางบังเอิญ ก้อนทอง

ภาษาอังกฤษเพือ่ การจัดค่ายและนันทนาการในศตวรรษที่ 21

11-14 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร

11 นายวศิน คล้ายแก้ว

เทคนิ คการสอนภาษาไทยและวรรณคดีไทย สาหรับครู มธั ยมต้น

10-ก.ย.-60 บริษัทอัมรินทร์บคุ๊ จ.นนทบุรี

ต่อยอดแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ STEM สู่ STREAM Approach

17-ก.ย.-60 อาคารนานมีบคุ๊ กทม.

หมายเหตุ

12 นางน้ าฝน อินทร์แสง

หลักสู ตร สุ ดยอดทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

13 นายพุฒ ก้อนทอง

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การสร้างสื่อการเรี ยนการสอนในศตวรรษที่ 21 "สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริ ง "

2-ก.ย.-60 บริษัทสล๊อต

22-23 กรกฎาคม 2560 ม.ราชภัฎนครสวรรค์

(Augmented Reality : AR ด้วยโปรแกรม Zappar"

14 นางสาวชญานี สุย่ หนองไผ่

การสร้างสื่ อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล (E-Book & E-Magazine)

2-3 กันยายน 2560

ม.ราชภัฎนครสวรรค์

การใช้เทคนิค Concept Mapping ในการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

29-30กันยายน 2560

ม.เกษตรศาสตร์

สร้างสรรค์เพือ่ ยกระดับการเรียนรู้
ต่อยอดแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ STEM สู่ STREAM Approach

15 นายศรัณย์ เทพพักทัน หลักสู ตร สุ ดยอดทักษะที่จาเป็ นสาหรับครู ไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0

17-ก.ย.-60 บริษัทนานมีบคุ๊ กทม.

2-ก.ย.-60 โรงเรียนสิงห์บุรี

16 นางวันทนา บัวทอง

การวิเคราะห์กลยุทธ์องค์กรเชิงเปรี ยบเทียบ

9-10 กันยายน 2560

ม.เกษตรศาสตร์

17 นายจักรินทร์ บุญหนัก

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนในโรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยนวัตกรรม

12-14 สิงหาคม 2560

ม.ราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี

18 นายมานพ พลับเทีย่ ง การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ผ่านการผลิตภาพยนตร์ส้ นั ที่ส่งเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
: หลักการ แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ

19-26 สิงหาคม 2560

ม.พระจอมเกล้าธนบุรี

19 นายกฤษณะ ภูห่ ้อย

5-6 สิงหาคม 2560

ม.เกษตรศาสตร์

หลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการเรี ยนการสอนกีฬาดาบไทย

โครงการ “สะเต็มศึกษาเพือ่ การจัดการเรี ยนรู้และพัฒนานวัตกรรมหรื อแก้ปัญหา”

20 นายเสกสรร ไทยยิ้ม

หลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการเรี ยนการสอนกีฬาดาบไทย

2-ก.ย.-60
5-6 สิงหาคม 2560

รร.แจ๊สโฮเทล กทม.
ม.เกษตรศาสตร์

โครงการ “สะเต็มศึกษาเพือ่ การจัดการเรี ยนรู้และพัฒนานวัตกรรมหรื อแก้ปัญหา”

21 น.ส.สราลี สุทธิศาสตร์ การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตรเพือ่ ส่ งเสริ มความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยการเขียนโปรแกรม Scratch

2-ก.ย.-60
รร.แจ๊สโฮเทล กทม.
29-30 กรกฎาคม 2560 ม.ราชภัฎนครสวรรค์

22 นางรสสุคนธ์ ขันกสิกร ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบด้วยเทคโนโลยี AR camera และ VR camera

23-24 กันยายน 2560 จ.ชลบุรี

23 นายชัยณรงค์ เขียวแก้ว ก้าวไกลด้วยสื่อการสอนนอกกรอบด้วยเทคโนโลยี AR camera และ VR camera

23-24 กันยายน 2560 จ.ชลบุรี

