ที่ ศสคม.1/2561

ศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
เลขที่ 5 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชัย เขตบางบอน
กรุงเทพฯ 10150

18 สิงหาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรม เรื่อง “ฝึกทักษะเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพิ่มชั่วโมง PLC สร้างครูดี
สู่ความพอเพียง”
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา/ศึกษาธิการจังหวัด
สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารการจัดอบรม จานวน 1 ชุด
ด้ วยศู นย์ สร้างสรรค์ ครู มื ออาชี พ องศ์ กรเครื อข่ ายของสมาคมพั ฒนาวิ ชาชี พครู แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งมีนโยบายในการปฏิรูปการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพครู มีโครงการจัดอบรมครู เรื่อง
“ฝึกทักษะเพ้นท์กระเป๋า เพิ่มชั่วโมง PLC สร้างครูดี สู่ความพอเพียง” ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม
2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ.สุโขทัย กรุงเทพ ฯ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1.พัฒนาทักษะการสร้างงานอาชีพของครูนาไปพัฒนาผู้เรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2.พัฒนาทักษะการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional Leaning
community) นาไปเพิ่มชั่วโมง PLC และเสนอผลการพัฒนาผู้เรียนสู่ Logbook ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาทั้งตัวครูและตัวผู้เรียน สู่การเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว.21 ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความกรุณาแจ้งให้โรงเรียนและครูทราบ โดยสามารถ
สมัครเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 นี้ ทั้งนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาส
นี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(นายปัญญา ทรงเสรีย์)
ผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ

ใบสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร
“ฝึกทักษะเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพิ่มชั่วโมง PLC สร้างครูดี สู่ความพอเพียง”
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ
เขียนที่.........................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ..............
เรียน ผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
ข้าพเจ้า (ชื่อ,สกุล)...........................................ตาแหน่ง/วิทยฐานะ...............................................
สังกัดโรงเรียน..................................................................เลขที.่ ...................ถนน.......................................
ตาบล(แขวง)......................................อาเภอ(เขต)....................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทร........................................อีเมล........................................................
มีความประสงค์จะส่งรายชื่อครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพิ่มชั่วโมง PLC
สร้างครูดตี ามรอยพ่อ สู่ความพอเพียง” ค่าลงทะเบียนคนละ 2,600 บาท ดังนี้
ลาดับ

ชื่อ,สกุล

ตาแหน่ง/วิทยฐานะ

โทรศัพท์

ค่าลงทะเบียน

รวมจานวน.............คน...........รวมค่าลงทะเบียนเป็นเงิน.................บาท
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 0541037773
เป็นเงิน.....................บาท ตัง้ แต่วนั ที่.........เดือน.............................พ.ศ......................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).......................................
(....................................)
ตาแหน่ง/วิทยฐานะ.....................................
หมายเหตุ: 1.ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินและสลิป ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ทางอีเมล Portercher@gmail.com หรือโทรสาร 02 898 1616
2.สอบถามรายละเอียด โทร02 898 1616มือถือ 089 825 3976

ศู นย์ สร้ างสรรค์ ครู มืออาชี พ
เครื อข่ ายสมาคมพัฒนาวิชาชี พครู แห่ งประเทศไทย
เลขที่ 5 ซ.เอกชัย 50 ถ.เอกชัย เขตบางบอน กทม.10150
E-mail : Proteacher47@gmail.com โทรศัพท์/โทรสาร 02 898 1616
มือถือ 089 825 3976

โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุ งไทย 0541037773 / ส่ งหลักฐานทางอีเมลล์/โทรสาร
เชิญครูเข้าอบรมหลักสูตรเบ็ดเสร็จ จบใน 1 วัน

“ฝึกทักษะเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพิ่มชั่วโมง PLC
สร้างครูดี สู่ความพอเพียง”
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ

ค่ าลงทะเบียน
คนละ 2,600
บาท
1. ฝึกทักษะการเพ้นท์กระเป๋าผ้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อนาไปพัฒนางานอาชีพของ
นักเรียน โดย ครูวรีวรรณ โขนงนุช ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และรับ VCD เทคนิคการ
เพ้นท์กระเป๋า
2. ฝึกระดมความคิด PLC (Professional Leaning Community) นาเทคนิคการเพ้นท์กระเป๋า
ไปขยายผลต่อเพื่อนครูเพิ่ม “ชั่วโมง PLC” ร่วมกันพัฒนานักเรียนและรายงานผลลง
Log Book สะสมผลงานทางออนไลน์ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ โดย ครู
ปัญญา ทรงเสรีย์ ผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
3. รับแจกสื่อต้นแบบ “ตามรอยเท้าพ่อ สู่ความพอเพียง” 1 เล่ม
4. รับแจกกระเป๋าสาหรับเพ้นท์พร้อมสีสกรีน พู่กัน กรวย ฯลฯ ครบชุด
พร้อมนาไปจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมายเหตุ: 1.ส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินและสลิป ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ทางอีเมล Portercher@gmail.com หรือโทรสาร 02 898 1616
2.สอบถามรายละเอียด โทร02 898 1616 มือถือ 089 825 3976

กาหนดการจัดอบรมหลักสูตร
“ฝึกทักษะเพ้นท์กระเป๋าผ้า เพิ่มชั่วโมง PLC สร้างครูดี สู่ความพอเพียง”
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ถ.สุโขทัย กรุงเทพฯ

07.30น.-08.30น. ลงทะเบียน รับกระเป๋าเอกสาร/อุปกรณ์
08.30น.-08.40น. กล่าวต้อนรับสมาชิกและกรอบแนวคิดการอบรม โดย ครูปัญญา ทรงเสรีย์
ผู้อานวยการศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพ
08.40น.-09.10น. นาเสนอวีดิโอแสดงเทคนิคการเพ้นท์กระเป๋า และการแนะนาวิธีการใช้
อุปกรณ์
09.10น.-10.30น. 1.ฝึกปฏิบัติการเพ้นท์กระเป๋าผ้า พื้นสีขาว โดย ครูวรีวรรณ โขนงนุช ครู
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
10.30น.-10.50น. รัปทานอาหารว่าง
10.50น.-12.00น. 2.ฝึกปฎิบัติการเพ้นกระเป๋าผ้า พื้นสีเข้ม โดย ครูวรีวรรณ โขนงนุช (ต่อ)
12.00น.-13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น.-14.30น. เส้นทางสู่ดวงดาว ของนักเรียนและครู การพัฒนาต่อยอดในโรงเรียนสู่การ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว.21 โดย ครูปัญญา ทรงเสรีย์ และครูวรีวรรณ
โขนงนุช
14.30น.-14.50น. รับประทานอาหารว่าง
14.50น.-16.30น. ระเบิดภายใน ด้วยกลไก PLC แบ่งกลุ่มระดมความคิดกิจกรรม PLC
(Professional Leaning community) (แจกแบบฟอร์มการบันทึกผล PLC
เพื่อเพิ่มชั่วโมง และแบบฟอร์มผลงานการพัฒนาผู้เรียนเพื่อบันทึกลง
Logbook) โดย ครูปัญญา ทรงเสรีย์
16.30น.-17.00น. - ประเมินผลความพึงพอใจ
- มอบวุฒบิ ัตร
- ปิดการอบรม

