รายชื่อคณะวิทยากร
การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2555
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
**********************
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2555
1. ดร.อรรถพล อนันตถาวรสกุล
2. นายอรัณย์ อัจฉรานิวัฒน์
3. นายวันชัย ตรีสงค์
4. นางจิราพร ชาดี
5. นายอานนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังสี
6. นางสาวอภิญญาณ บุญอุไร
7. นายจงภพ ชูประทีป
8. นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง
9. นายสุทธิพร ต้นเถา
10. นางสิริธร อมราภรณ์พิสุทธิ์
11. นายวิทยา ยาสาร
12. นางจรินทร์ ธงงาม
13. นายสุเทพ เลิศอุบล
14. นายประดิษฐ์ ไทยอุดม
15. นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าว
16. นายบุญไทย แสนอุบล
17. นายณัฐพงษ์ ไตรโยธี

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้าราชการบานาญ
ครู โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ครูโรงเรียนน้าพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครู โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครู โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ครู โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ผู้อานวยการ โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลแคนดง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
/17.นายสนธยา...

-217. นายสนธยา หลักทอง
18. นายปรีชา พาลุกา
19. นายเบลลา เมืองโคตร

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ครู โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา
จังหวัดมุกดาหาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2555
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ
ราชบัณฑิต สาขาภาษาไทย ประจาสานักศิลปกรรม
ดร.กาญจนา นาคสกุล
ราชบัณฑิตยสถาน กรุงเทพมหานคร
2. ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
อาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง ไคริรี ผู้อานวยการวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. ดร.บุญทอง บุญทวี
หัวหน้าสถาบันคณิตศาสตร์
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
5. ดร.รังสิพันธ์ แข็งขัน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. ดร.พรทิพย์ แข็งขัน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. ดร.สมพร สามทองกล่า
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
8. นางสาววิริยะ บุญยะนิวาสน์
ข้าราชการบานาญ
9. นางรัชนี วิเศษมงคล
ข้าราชการบานาญ
10. นางสาวจรินทร์ โฮ่สกุล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
11. นายสันติ ม่วงปาน
ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม จังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
12. นางหัทยา เข็มเพ็ชร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
13. นายวิทยา ทองสมจิตต์
ครู โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
14. นายเสกสรร ปัญญาแก้ว
รองผู้อานวยการ โรงเรียนนิคมน้าอูนเจริญวิทยา
จังหวัดสกลนคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
15. นายจงภพ ชูประทีป
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
16. นายวิรัตน์ คาขอด
ครู โรงเรียนเสด็จจนชยางค์กูลวิทยา จังหวัดลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
17. นายลือชัย ทิพรังศรี
ครูโรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
18. นายณัฐพงษ์ ไตรโยธี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
19. นายสนธยา หลักทอง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 2
/ 20. นายองอาจ....

-220. นายองอาจ ชาญเชาว์
21. นายพงษ์ศักดิ์ กาญจนภักดิ์
22. นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ
23. นางวรยา พลายเล็ก
24. นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย
25. นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน
วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 9
พฤษภำคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 10
พฤษภำคม 2555
วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555
วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555
วันอำทิตย์ที่ 13
พฤษภำคม 2555
วันจันทร์ที่ 14
พฤษภำคม 2555
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555
วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ “กำรขับเคลื่อน
บทบำทของศูนย์ฯ กับกำร
โรงเรียนในฝันสู่กำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 2”
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(เลขำธิกำร กพฐ.)
(ดร.อรทัย มูลคำ)
รุ่นที่ 1 : แยกกลุ่มสัมมนำ
1) ศูนย์ฯ ICT 2) ศูนย์ฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ 3) ศูนย์ฯ ภำษำอังกฤษ
4) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อกำรเรียนรู้อิงถิ่นฐำน 5) ศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้
แยกกลุ่มสัมมนำ (ต่อ)
ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ “กำรขับเคลื่อน
บทบำทของศูนย์ฯ กับกำร
โรงเรียนในฝันสู่กำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 2”
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(เลขำธิกำร กพฐ.)
(ดร.อรทัย มูลคำ)
รุ่นที่ 2 : แยกกลุ่มสัมมนำ
1) ศูนย์ฯ คณิตศำสตร์ 2) ศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์ 3) ศูนย์ฯ ภำษำไทย
4) ศูนย์ฯ กำรงำนฯ 5) ศูนย์ฯสังคมศึกษำฯ 6) ศูนย์ฯ ศิลปะ
7) ศูนย์กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แยกกลุ่มสัมมนำ (ต่อ)

หมายเหตุ 1) ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
รำยงำนตัว
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงในยุค
ประชำคมอำเซียน
(ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ,อำจำรย์ดุลยภำค ปรีชำรัชช์)

19.00-21.00 น.

กำรจัดเก็บข้อมูล
บนเว็บไซต์ Lab Schools

(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)

แยกกลุ่มสัมมนำฯ (ต่อ)
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

วัน/เวลา

กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์ ปี 2555

นำเสนอแผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม /พิธีปิด
ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
รำยงำนตัว
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงในยุค
ประชำคมอำเซียน
(ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ,อำจำรย์ดุลยภำค ปรีชำรัชช์)
แยกกลุ่มสัมมนำฯ (ต่อ)

กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์ ปี 2555

นำเสนอแผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม /พิธีปิด

2) พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ 14.30 น.

คณะทำงำนส่วนกลำง
ประชุมสรุปงำน
กำรจัดเก็บข้อมูล
บนเว็บไซต์ Lab Schools

(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)

สำหรับคณะทำงำนส่วนกลำง

การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน
วันที่ 10 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 9
พฤษภำคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 10
พฤษภำคม 2555
วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555
วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555
วันอำทิตย์ที่ 13
พฤษภำคม 2555
วันจันทร์ที่ 14
พฤษภำคม 2555
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ “กำรขับเคลื่อน
บทบำทของศูนย์ฯ กับกำร
โรงเรียนในฝันสู่กำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 2”
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(เลขำธิกำร กพฐ.)
(ดร.อรทัย มูลคำ)
รุ่นที่ 1 : แยกกลุ่มสัมมนำ
1) ศูนย์ฯ ICT 2) ศูนย์ฯ สุขศึกษำและพลศึกษำ 3) ศูนย์ฯ ภำษำอังกฤษ
4) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อกำรเรียนรู้อิงถิ่นฐำน 5) ศูนย์ฯ แหล่งเรียนรู้

พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ “กำรขับเคลื่อน
บทบำทของศูนย์ฯ กับกำร
โรงเรียนในฝันสู่กำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 2”
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
(เลขำธิกำร กพฐ.)
(ดร.อรทัย มูลคำ)
รุ่นที่ 2 : แยกกลุ่มสัมมนำ
1) ศูนย์ฯ คณิตศำสตร์ 2) ศูนย์ฯ วิทยำศำสตร์ 3) ศูนย์ฯ ภำษำไทย
4) ศูนย์ฯ กำรงำนฯ 5) ศูนย์ฯสังคมศึกษำฯ 6) ศูนย์ฯ ศิลปะ
7) ศูนย์กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

แยกกลุ่มสัมมนำ (ต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 17
พฤษภำคม 2555
วันศุกร์ที่ 18
พฤษภำคม 2555

คณะทำงำนส่วนกลำงประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน
และจัดทำรำยงำน (ต่อ)
คณะทำงำนส่วนกลำงประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน
และจัดทำรำยงำน (ต่อ)

หมายเหตุ 1) ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

15.15-17.00 น.

19.00-21.00 น.

กำรจัดเก็บข้อมูล
บนเว็บไซต์ Lab Schools

(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)

แยกกลุ่มสัมมนำฯ (ต่อ)

แยกกลุ่มสัมมนำ (ต่อ)
ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร

13.00-15.00 น.

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
รำยงำนตัว
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงในยุค
ประชำคมอำเซียน
(ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ,อำจำรย์ดุลยภำค ปรีชำรัชช์)

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

วัน/เวลา

กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์ ปี 2555

นำเสนอแผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม /พิธีปิด
ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
รำยงำนตัว
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลีย่ นแปลงในยุค
ประชำคมอำเซียน
(ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ,อำจำรย์ดุลยภำค ปรีชำรัชช์)

คณะทำงำนส่วนกลำง
ประชุมสรุปงำน
กำรจัดเก็บข้อมูล
บนเว็บไซต์ Lab Schools

(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)

แยกกลุ่มสัมมนำฯ (ต่อ)
กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์ ปี 2555

นำเสนอแผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม /พิธีปิด

คณะทำงำนส่วนกลำง
ประชุมสรุปผลกำร
ดำเนินงำนและจัดทำรำยงำน

คณะทำงำนส่วนกลำงประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน
และจัดทำรำยงำน (ต่อ)
คณะทำงำนส่วนกลำงประชุมสรุปผลกำรดำเนินงำน
และจัดทำรำยงำน (ต่อ)

2) พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ 14.30 น.

การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันพุธที่ 9
พฤษภำคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 10
พฤษภำคม 2555

วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555

วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ
บทบำทของศูนย์ฯ
“กำรขับเคลื่อน
กับกำรพัฒนำ
โรงเรียนในฝัน
คุณภำพกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 2”
(ดร.อรทัย มูลคำ)
(เลขำธิกำร กพฐ.)
แยกกลุ่มสัมมนำ
1) ศูนย์พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรเรียนรู้ (ICT)
2) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนสุขศึกษำและพลศึกษำ
3) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
4) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อกำรเรียนรู้อิงถิ่นฐำน
5) ศูนย์พัฒนำแหล่งเรียนรู้
แยกกลุ่มสัมมนำ (ต่อ)

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

19.00-21.00 น.

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
รำยงำนตัว
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
กำรจัดเก็บข้อมูล
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงในยุคประชำคมอำเซียน
บนเว็บไซต์
(ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ,
Lab Schools
อำจำรย์ดุลยภำค ปรีชำรัชช์)
(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

วัน/เวลา

แยกกลุ่มสัมมนำฯ (ต่อ)

กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์
ปี 2555

หมายเหตุ 1) ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2) ขอให้ทุกศูนย์สรุปผลกำรดำเนินงำนปี 2554 ประมำณ 3-5 หน้ำ เพื่อใช้ประกอบกำรสัมมนำกลุ่ม
3) พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ 14.30 น.

นำเสนอ
แผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม /
พิธีปิด

วัน/เวลา

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

13.00-15.00 น.

วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555

นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ศูนย์ ICT ปี 2554/
แนวทำงกำรพัฒนำศูนย์ ICT
โรงเรียนในฝัน ปี 2555
(นำยอภิชำต พุทธเจริญ)

แนะนำเทคโนโลยี
Augmented Reality
(Virtual Reality
3 มิติ แบบ Real Time)

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ICT) โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555

กำรกำหนดกำรเคลื่อนไหวและเสียงในงำน
Augmented Reality

15.15-17.00 น.

18.00-21.00 น.

กำรใช้
Augmented Reality .
ในกำรเรียนกำรสอน/

กำรสร้ำง
Augmented Reality

กำรใช้โปรแกรม 3 มิติ
สำหรับสร้ำง
Augmented Reality

กำรรวมภำพ 3 มิติ
และเสียงในโปรแกรม
Augmented Reality

นำเสนอผลงำน
สรุป อภิปรำย ซักถำม/
พิธีปิด

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555

ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554/
แนวทำงกำรจัดกำรอบรม
ปีงบประมำณ 2555

กำรสร้ำงสื่อผสมด้วย
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(ICT)

วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555

ปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อ

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00
พักรับประทำนอำหำร
กลำงวัน

วัน/เวลา

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

กำรสร้ำงสื่อผสมด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
ปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อ

นำเสนอผลงำน
สรุป อภิปรำย ซักถำม/
พิธีปิด

18.00-21.00 น.

ปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้อิงถิ่นฐาน โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555
วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554

กำรสร้ำงสื่อผสม
“อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่อำชีพ”
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(ICT)

ปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อ (ต่อ)/
นำเสนอผลงำนกำรสร้ำงสื่อ

12.0013.00
พักรับประทำนอำหำร
กลำงวัน

วัน/เวลา

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

กำรสร้ำงสื่อผสม
“อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่อำชีพ”
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ICT) (ต่อ)
กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนของศูนย์ฯ
ปีงบประมำณ 2555

18.00-21.00 น.

ปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อ

สรุป อภิปรำย ซักถำม/
พิธีปิด

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ศูนย์พัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา
วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555
วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

นำเสนอผลกำรดำเนินงำน ปีงบประมำณ 2554
กระบวนกำรใช้แหล่งเรียนรู้
กำรใช้ ICT กับแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน
(นำยอำนนท์ วงศ์วิศิษฐ์รังสี)
(ดร.อรัณย์ อัจฉรำนิวัฒน์)

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

สิ่งแวดล้อมกับแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
(ดร.อรรถพล อนันถำวรสกุล)
แนวทำงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
ปีงบประมำณ 2555

สรุป
อภิปรำย ซักถำม/
พิธีปิด

18.00-21.00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้

ศูนย์สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 1 : วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา

08.30-10.30 น.

วันศุกร์ที่ 11
พฤษภำคม 2555

นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554 และ
แนวทำงกำรจัดอบรมใน
ปีงบประมำณ 2555
กำรเขียนหน่วยกำรเรียนรู้
สุขศึกษำและพลศึกษำ

วันเสำร์ที่ 12
พฤษภำคม 2555

10.45-12.00 น.
กำรสร้ำงสื่อด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ (ICT)

กำรเขียนหลักสูตรฝึกอบรม

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

กำรผลิตภำพยนตร์เรื่องสั้น (สื่อผสม)
สำหรับวิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ
ปฏิบัติกำร
สร้ำงหลักสูตรฝึกอบรม

นำเสนอผลงำน /สรุป
อภิปรำย ซักถำม/
พิธีปิด

18.00-21.00 น.
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้

การประชุมสัมมนาเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันอำทิตย์ที่ 13
พฤษภำคม 2555
วันจันทร์ที่ 14
พฤษภำคม 2555

วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555

วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
พิธีเปิดและบรรยำยพิเศษ
บทบำทของศูนย์ฯ
“กำรขับเคลื่อน
กับกำรพัฒนำ
โรงเรียนในฝัน
คุณภำพกำรศึกษำ
สู่กำรปฏิรูปในทศวรรษที่ 2”
(ดร.อรทัย มูลคำ)
(เลขำธิกำร กพฐ.)
แยกกลุ่มสัมมนำ
1) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
2) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์
3) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนกำรงำนอำชีพฯ
4) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนศิลปะ
5) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
6) ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ ฯ
7) ศูนย์กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
แยกกลุ่มสัมมนำ (ต่อ)

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

19.00-21.00 น.

ประชุมคณะทำงำนและวิทยำกร
รำยงำนตัว
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
กำรจัดเก็บข้อมูล
ในยุคประชำคมอำเซียน
บนเว็บไซต์
(ดร.ชำญวิทย์ เกษตรศิริ,
Lab Schools
อำจำรย์ดุลยภำค ปรีชำรัชช์)
(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

วัน/เวลา

แยกกลุ่มสัมมนำฯ (ต่อ)

กำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์
ปี 2555

หมายเหตุ 1) ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
2) ขอให้ทุกศูนย์สรุปผลกำรดำเนินงำนปี 2554 ประมำณ 3-5 หน้ำ เพื่อใช้ประกอบกำรสัมมนำกลุ่ม
3) พักรับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ 14.30 น.

นำเสนอ
แผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม /
พิธีปิด

ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555
วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนวิทยำศำสตร์
โดยใช้ Social Media
ฝึกปฏิบัติกำรใช้
Social Media (ต่อ)

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสอนวิทยำศำสตร์
โดยใช้ Social Media (ต่อ)
แนวทำงกำรพัฒนำ
นำเสนอผลงำน
ครูวิทยำศำสตร์
สรุป อภิปรำย ซักถำม/
ปีงบประมำณ 2555
พิธีปิด

นำเสนอผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554

18.00-21.00 น.
ฝึกปฏิบัติกำรใช้
Social Media

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555

วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

แนวทำงพัฒนำบทเรียนออนไลน์เชิงปฏิสัมพันธ์
(นำยองอำจ ชำญเชำว์)

ภำษำอังกฤษสำหรับครูคณิตศำสตร์
เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เรื่อง
กำหนดกำรเชิงเส้น (Linear Programming)
เพื่อใช้วำงแผนงำนธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(ผศ.ดร.กรองทอง ไคริรี และคณะ)
นำเสนอผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกิจของศูนย์ฯ
(ดร.บุญทอง บุญทวี)

สรุป
อภิปรำย
ซักถำม/
พิธีปิด

18.00-21.00 น.
กำรสร้ำง
ภำพเคลื่อนไหวสกุล gif
จำกภำพที่สร้ำงด้วย
โปรแกรม GSP
(ดร.ไพจิตร สดวกกำร)

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555

ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554

กลุ่มที่ 1 : เทคนิคกำรสอน
สังคมศึกษำฯให้น่ำสนใจ

12.0013.00

กลุ่มที่ 1 : กำรใช้ ICT
ในกำรสอนสังคมศึกษำ
กลุ่มที่ 2 : เทคนิคกำร
สอนสังคมศึกษำฯ
ให้น่ำสนใจ
กำรวำงแผนพัฒนำครู
สังคมศึกษำ
ปีงบประมำณ 2555

กลุ่มที่ 2 : กำรใช้ ICT
ในกำรสอนสังคมศึกษำ
วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

13.00-15.00 น.

กำรออกแบบกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ/
นำเสนอผลงำน

15.15-17.00 น.

18.00-21.00 น.

เศรษฐศำสตร์
ในโรงเรียน

กำรใช้โปรแกรม
กำรบริหำรจัดกำร
สหกรณ์โรงเรียน

นำเสนอผลงำน
สรุป อภิปรำย ซักถำม/
พิธีปิด

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555
วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

ภำษำไทยกับควำมเป็นไทย
( ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ ดร.กำญจนำ นำคสกุล )
ICT เพื่อกำรเรียนรู้ภำษำไทย
( อำจำรย์จรินทร์ โฮ่สกุล )

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

หลักภำษำไทย สำหรับครูภำษำไทย
( ดร.อนันต์ เหล่ำเลิศวรกุล )
วำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์
ปี 2555

นำเสนอ
แผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม

18.00-21.00 น.
สัมมนำกลุ่ม
เสนอผลงำนศูนย์
ปี 2554

ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนศิลปะ โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555
วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

12.0013.00

Art Project and Creativity
(ดร.รังสิพันธ์ แข็งขัน และ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน)
ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

Art Project and Creativity (ต่อ)

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดอบรม
ปี 2555

วำงแผน
กำรดำเนินงำนศูนย์
ปี 2555

18.00-21.00 น.
สัมมนำกลุ่ม
เสนอผลงำนศูนย์
ปี 2554

นำเสนอ
แผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำยซักถำม

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา

08.30-10.30 น.

10.45-12.00 น.

วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555

ผลกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ 2554 และ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดอบรมปี 2555

ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำร
ขำยสินค้ำผ่ำนเครือข่ำย
อินเทอร์เน็ต

วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

ปฏิบัติกำรถ่ำยทำสินค้ำและนำขึ้นสู่เว็บไซต์
(นำยจงภพ ชูประทีป)

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

เทคนิคกำรถ่ำยภำพเบื้องต้น และกำรตกแต่งภำพ
เพื่อนำเข้ำสู่เว็บไซต์
(นำยอนนท์ ศรีพิพัฒน์)
นำเสนอสินค้ำ
ที่นำขึ้นสู่เว็บไซต์
(นำยจงภพ ชูประทีป)

นำเสนอ
แผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำย ซักถำม/พิธีปิด

18.00-21.00 น.
เรียนรู้กำรใช้เว็บไซต์
OSOP labschool
(นำยจงภพ ชูประทีป)

ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนในฝัน
รุ่นที่ 2 : วันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2555 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
วัน/เวลา
วันอังคำรที่ 15
พฤษภำคม 2555

วันพุธที่ 16
พฤษภำคม 2555

08.30-10.30 น.
08.00-09.00
-กลุ่มสัมพันธ์
-เล่ำสู่กันฟัง
ด้วยGraphic
Review

10.45-12.00 น.

กิจกรรมกลุ่ม
พัฒนำผู้เรียนกับกำรพัฒนำคุณภำพ

กิจกรรมกลุ่มพัฒนำผู้เรียน (ต่อ)

หมายเหตุ ตำรำงนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12.0013.00

13.00-15.00 น.

15.15-17.00 น.

กิจกรรมกลุ่มพัฒนำผู้เรียน
(กิจกรรมแนะแนว,กิจกรรมรักเรียน,
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์)
กิจกรรมกลุ่ม
พัฒนำผู้เรียน
(ต่อ)

นำเสนอ
แผนกำรดำเนินงำน
อภิปรำย ซักถำม/พิธีปิด

18.00-21.00 น.
กิจกรรมกลุ่ม
พัฒนำผู้เรียน
(ต่อ)

