โดย สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

training.ku.ac.th
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายกําหนดกรอบวงเงินให้

ครู ประจําการของสํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
เพื่อใช้เป็ นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการรายบุคคล และมอบหมาย
ให้ สพฐ. ดําเนินการให้สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เสนอโครงการหรื อหลักสูตรอบรม
เพื่อพัฒนาครู ประจําการในทุกระดับชั้น และทุกสาขาวิชา โดยหลักสูตรที่เสนอจะต้องผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการพัฒนาครู ของ สพฐ. และเปิ ดให้ครู ประจําการ
ได้เลือกหลักสูตรที่ตอ้ งการเข้ารับการอบรม ได้ที่ http://hrd.obec.go.th/index1.html

สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

เสนอหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูประจําการ และผ่านเกณฑ์การรับรอง 4 หลักสูตร
คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม : ครูทุกระดับชั้น ทุกสาขา
รับสมัคร : 60 คน / หลักสู ตร

อบรม : เสาร์ – อาทิตย์ (พร้ อมอาหาร ที่พกั (เคยู โฮม))
ค่าลงทะเบียน : 10,000 บาท / หลักสู ตร

รหัสหลักสู ตร : 60410002 การเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และการสร้ างโครงงาน
สร้ างสรรค์ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ IoT ตามนโยบาย Thailand 4.0

วันที่อบรม : 21-24 กันยายน 60

การเรี ยนรู ้ แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) เป็ นกระบวนการบูรณาการ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
เทคโนโลยี ร่ วมกับกระบวนการทางวิศวกรรม โดยมีเทคโนโลยีเป็ นองค์ประกอบ มีเป้ าหมายมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สามารถคิ ด
วิเคราะห์เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับศตวรรษที่ 21 แนวคิดการเรี ยนการสอนแบบ
ค่ายจึงเป็ นวิธีหนึ่ ง ค่ายเป็ นการบูรณาการวิชาการด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน โดยเน้นการนําความรู ้ไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีดิ จิ ทัลที่ทัน สมัย เพื่อวางรากฐานการสร้ างสรรค์ด ้ว ย Internet of Things เพื่อสนับสนุ น แนวนโยบาย
Thailand 4.0 อีก ทั้งยังเสริ มการสร้ างทักษะการแก้ปัญหาในชี วิตจริ ง รวมทั้งการพัฒ นากระบวนการหรื อผลผลิต ใหม่ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และการทํางาน
นอกจากนี้ ยังเน้น ในเรื่ อ งการสร้ า งสรรค์น วัต กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ก ับสังคม เพราะการประยุก ต์ใ นเรื่ องการใช้
ไมโครคอนโทรเลอร์ สามารถสร้างระบบอัตโนมัติ ที่นกั เรี ยนจะออกแบบสร้างขึ้นเอง ตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ จนถึงระบบควบคุม
ในบ้าน ในสวน ไร่ นา ในที่ถนน ห้องทํางานหรื ออื่นๆ ได้
วัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งคือพัฒนาการทางสังคมที่จะตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 เยาวชนรุ่ นใหม่ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ได้ถูก หล่อหลอมจากสิ่ งแวดล้อมสมัยใหม่หลายอย่าง เป็ นผูใ้ ช้นวัตกรรมและผลิตภัณ ฑ์
ทางด้านไอซีที ตลอดจนองค์ความรู ้ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มากมาย การพัฒนากําลังคนที่ดียอ่ มสร้างขีด
ความสามารถของการแข่งขันของประเทศ โดยในยุคใหม่น้ ี ต้องพัฒนากําลังคนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ส่ิ งประดิษฐ์
และการเรี ยนรู ้และสามารถนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

รหัสหลักสู ตร : 60010254 การพัฒนาทักษะสะเต็มศึกษา สํ าหรับครู ด้วยหลักการ Gamification

วันที่อบรม : 29-30 ก.ค. , 5-6 ส.ค. 60
โครงการค่ า ยทัก ษะสะเต็ ม ศึ ก ษาสํา หรั บ ครู อาจารย์ โดยใช้ห ลัก การ Gamification เน้น พัฒ นาครู ให้มี ทัก ษะ มี
ประสบการณ์ ในเรื่ องกระบวนการ เพื่อ จัด กิ จ กรรมบู ร ณาการทางด้านวิ ทยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยใช้
กระบวนการทางวิศวกรรมที่ สร้างสรรค์ และสนุ กแก่การเรี ย นรู ้ให้ก ับนักเรี ยน เพื่อให้ครู ที่เข้าค่ายได้มีประสบการณ์ สนุ กกับ
กิจกรรมและเสริ มสร้างทักษะกระบวนการต่างๆ ทางด้านการเรี ยนรู ้แบบสะเต็มศึกษา และใช้เวลาการเรี ยนรู ้แบบหลากหลายมิติ
ซึ่งจะเป็ นการส่งเสริ มการใช้ความรู ้ จะเป็ นกลไกสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ที่มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อ
เยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยงั่ ยืนและต่อเนื่อง
รู ปแบบกิจกรรม เน้นการบูรณาการความรู ้จากศาสตร์หลายศาสตร์ เพื่อสร้างแนวคิด สะเต็มศึกษาให้กบั ครู ผรู ้ ่ วมกิจกรรม
โดยบูรณาการร่ วมกันของวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการทางวิศวกรรม เป็ นกิจกรรม ร่ วมกับ 4 ทักษะ
ที่จาํ เป็ นซึ่งได้แก่ "ทักษะชีวิต", "ทักษะการแก้ปัญหา","ทักษะความคิดสร้างสรรค์" และ “ทักษะการใช้เทคโนโลยี” คือเป้ าหมาย
สําคัญที่อยากให้เกิดการเรี ยนรู ้ และได้แนวคิด ประสบการณ์ การจัดกิจกรรม ที่จะนําไปปรับใช้ ค่ายฝึ กอบรมแห่งนี้ จึงได้มีการ
สร้างสรรค์ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้และบรรยากาศต่างๆ อย่างตั้งใจ เพื่อให้ครู ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ประโยชน์ การวางรู ปแบบ
กิจกรรมมีความหลากหลายอย่างลงตัว และพิถีพิถนั

รหัสหลักสู ตร : 60010245 การใช้ แอปและทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด
เพื่อการจัดการเรียนการสอนในห้ องเรียน

วันที่อบรม : 19-20, 26-27 ส.ค. 60
กิจ กรรมอบรมสําหรั บครู โดยใช้ OER Open Education Resource เป็ นการนําเสนอวิธีก าร หาเครื่ องมือสมัย ใหม่ทาง
เทคโนโลยี มาใช้ช่วยในการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน ช่วยการเรี ยนรู ้ของเด็กนักเรี ยน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่โรงเรี ยนส่วน
ใหญ่มีความพร้อมที่จะใช้ได้ เป็ นเทคโนโลยีที่ใช้ได้ต้งั แต่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรื อคอมพิวเตอร์ที่มอี ยูใ่ นโรงเรี ยน
รู ปแบบกิจกรรมเน้นให้ครู ได้ทาํ การทดลองและปฏิบตั ิ โดยใช้สมาร์ ทโฟนของครู เองช่วย พร้อมอุปกรณ์ที่จาํ เป็ นจาก
สํานักบริ การคอมพิวเตอร์ การเรี ยนรู ้เน้นการบูรณาการความรู ้จากศาสตร์ หลายศาสตร์ เพื่อใช้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิ ด เพื่อ
สร้างแนวคิด การประยุกต์ใช้ในห้องเรี ยน โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนในการอบรมนี้เน้นการเรี ยนรู ้และบรรยากาศต่างๆ ที่เอื้อ
ต่อการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อให้ครู ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้ประโยชน์ เห็นความสําคัญ ของ OER ซึ่งกิ จกรรมภาคปฏิบตั ิก ารใช้
โปรแกรมและสื่ อต่ างๆ ภายในการอบรมแห่ งนี้ เน้น การนําไปใช้ได้จริ ง กิ จกรรมในค่ ายประกอบด้ว ยกิจ กรรมทางวิชาการ
การทดลอง การปฏิบตั ิ และกิจกรรมเกมนันทนาการ

รหัสหลักสู ตร : 60010042 การเป็ นครู ในยุคดิจิทัลเพื่อตอบสนอง นโยบาย Thailand 4.0

วันที่อบรม : 9-10, 16-17 ก.ย. 60
หลักสูตรที่เน้นการส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้พ้นื ฐานด้านดิจิตอล การใช้งานนวัตกรรมใหม่ทางดิจิตอลเพื่อช่วยการเรี ยนรู ้
การเรี ยนการสอน โดยเน้นทัก ษะกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างสร้ างสรรค์ แยกแยะข่ าวสาร ข้อมูลความรู ้ ที่ถูก ต้อง เข้าใจสังคม
กฎระเบียบ มีคุณธรรมจริ ยธรรม และช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ โดยการเรี ยนรู ้เป็ นแบบพัฒนาตามกิจกรรมที่สามารถจับต้องได้
เน้นการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จาํ เป็ น เป็ นรากฐานที่สาํ คัญต่อการทํางาน เป็ นเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่ทนั สมัย และ
มีความจําเป็ น บนพื้นฐานความรู ้ความเข้าใจ บูรณาการไอซีทีเพื่อประโยชน์ต่อการทํางาน การเรี ยนรู ้ การอยู่ร่วมกันในสังคมใหม่
ที่เรี ยกว่า สังคมไซเบอร์ การใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในโลกจริ งและโลกออนไลน์เสมือนจริ ง การใช้และการให้ขอ้ มูลข่าวสารในสื่ อ
สังคมอย่างถูกต้อง และอย่างมีคุณธรรม สามารถป้องกันตนเองจากพิษภัยในโลกเสมือนจริ งไซเบอร์ และมีความปลอดภัยในโลก
ออนไลน์ ลดปัญหาช่องว่างทางการศึกษา (Digital Divide) ของเยาวชนไทยด้าน ICT
เน้นการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ได้ใช้ความรู ้ เกิดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ดา้ น ICT มาประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์ท้ งั ต่ อ
ตนเอง โรงเรี ยน และสังคมโดยรวม รวมถึงการเปิ ดกิจกรรมทางเลือกเพื่อให้ใช้เวลาในการเรี ยนที่ใช้การประยุก ต์จากดิจิตอล
เนื้ อหามุ่งให้เข้าใจเทคโนโลยีดิ จิ ต อลสมัย ใหม่ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 เน้น ความรู ้ พ้ื น ฐานการอ่า น การเขี ย นดิ จิ ต อล
การแสวงหาความรู ้ สามารถถ่ายทอดความรู ้และการใช้ ICT เพื่อให้มีการเผยแพร่ ความรู ้ กระจายไปจนก่อให้เกิดสังคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาไปสู่ Digital Enterprise
สร้างการเรี ยนและกิจกรรม เพื่อบูรณาการการใช้ความรู ้ ICT ในด้านการปกป้องและดูแลตนเอง มีคุณธรรม จริ ยธรรม
รู ้ความเหมาะสม สิทธิและหน้าที่ในการใช้งานไอซีที

ทีมวิทยากร รศ.ยืน ภู่วรวรรณ และคณะวิทยากรจากสํานักบริการคอมพิวเตอร์ มก.
ร่วมกับ คิวบิกครีเอทีฟ
สอบถามรายละเอียดเนื้ อหาหลักสูตรได้ที่
ฝ่ ายฝึ กอบรมและสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
โทรศัพท์ 02-562-0951-6 ต่อ 622594, 622595 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

Website : http://training.ku.ac.th
e-Mail Address : ocstraining@ku.ac.th

(ขั้นตอนการขอใช้ สิทธิ์ในการเลือกหลักสู ตรอบรม อยู่ด้านหลัง)

ครูจะเข้ าไปใช้ สิทธิ์ในการเลือกหลักสู ตรอบรม จะต้ องดําเนินการดังนี้
ครู
1. ลงทะเบียนยืนยัน
ตัวตน(รูปถ่ าย)
2. เลือกหลักสู ตรที่
สนใจ
3. ให้ เหตุผลความ
จําเป็ น/ประโยชน์ กบั
โรงเรียน/นักเรียน

ผอ. โรงเรียน
1. พิจารณาหลักสู ตรที่
ครูเลือก

HR เขต พท.
1. พิจารณา วงเงิน/
หลักสู ตร

2. พิจารณาเหตุผล
ความจําเป็ น/ประโยชน์
2. ผ่านการพิจารณา
กับโรงเรียน/นักเรียน
3. อนุมตั ิ

ผูเ้ สนอหลักสูตรจะสามารถ
มองเห็นข้อมูลของครูได้เมื่อ
ครูเลือกหลักสูตร

คลัง เขต พท.
1. อนุมตั คิ ่าใช้ จาย
2. ผ่านการอนุมตั ิ

ครู
1.ยืนยันการเข้ าอบรม
(จะต้องยืนยันภายใน 15
วัน หากไม่ยนื ยันระบบ
จะตัดรายชื่อออก)
2. เบิกเงินค่าลงทะเบียน
(เงินสด)

สํ าหรับเอกสารการอนุมัติขอยืมเงินจากเขตพืน้ ที่ ใช้ เวลาประมาณ 1 สั ปดาห์ หรื อเร็วสุ ดประมาณ 1- 2 วัน

