
         เวลา
 วัน

๑๘.0๐-๒๐.0๐ น.

10.0๐ - 11.30 น. 11.30-12.00 น. 16.00-17.00 น.

บรรยาย : การพฒันาสมรรถนะ

ของผู้เรียนใหม้ีทกัษะ

ในศตวรรษที่ 21

 (ผศ.ดร.อรรถพล : จุฬาลงกรณ์ฯ)

15.00-17.00 ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.

 13.45-14.00 
น.

14.00 น.

หมายเหต ุ     ๑. ตารางโครงการฯ สามารถปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม
                 ๒ . เวลา ๑๐.๓๐ - ๑0.45 น.  พกัรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
                 ๓ . เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.  พกัรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม          

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  19 -22 มีนาคม 2564                    รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2564            รุ่นที่ 6  ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2564
รุ่นที่ 4ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2564

22  มี.ค.,2,
 22 , 29 
เม.ย. ,9 
พ.ค. 64

      อภปิราย : หลักการจัดการเรียนการสอนกับการประกันคุณภาพการศึกษา         
(อ.พทุธรัตน์/ดร.กิง่แก้ว : อปท.)

13.00 - 13.45 น.

การบันทึกผลการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู/ถาม-
ตอบ (ทีมวิทยากร กง.สศ.)

Post test เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

     แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ   :   
กจิกรรมการจดัการเรียนรู้
วทิยาการค านวณ ระดับ

ประถมศึกษา (ต่อ) (วทิยากร
จาก มจล./สถาบัน EdCA)

21  มี.ค.,1,
 21 , 28 
เม.ย. ,8 
พ.ค. 64

๐๘.3๐ - ๑๒.๐๐ น. 13.00 - 17.00 น.
     แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  :  การ
จดักจิกรรมเรียนรู้ การจดัท า
โครงงานเบื้องต้น (ต่อ) (คณะ
วทิยากรจากสถาบัน EdCA)

แบง่กลุ่มฝึกปฏบิติั : .การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเภทกิจกรรมบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

Microbit basic (คณะวิทยากรจากสถาบนั EdCA)

     แบง่กลุ่มฝึกปฏบิติั  :  การจัดกิจกรรมเรียนรู้ การจัดท าโครงงานเบื้องต้น 
(คณะวิทยากรจากสถาบนั EdCA)

20 , 31 
มี.ค. 20 , 
27 เม.ย. ,7
 พ.ค. 64

๐8.30 - 10.3๐ น. 10.30 - 12.00 น. 13.00 - 15.00 น.

บรรยาย : ความจ าเปน็ของวิชา
วิทยาการค านวณส าหรับครูยุคใหม่ 

(วิทยากรจาก สจล.)

บรรยาย : การศึกษาวิเคราะหห์ลักสูตรและการ
เรียนการสอนวิทยาการค านวณ       (วิทยากร

จาก สจล.)

     แบง่กลุ่มฝึกปฏบิติั : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ      ระดับ
ประถมศึกษา  (วิทยากรจาก สจล./สถาบนั EdCA)

โครงการพัฒนาผู้ประกอบวชิาชีพครู : กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณติศาสตร์
 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้วทิยาการค านวณ สร้างสรรค์นวตักรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยคุใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รหัสหลักสูตร 640303 - 64)

รุ่นที ่2 - 6  ระหวา่งวนัที ่19 มีนาคม 2564 ถึง วนัที ่9 พฤษภาคม 2564 (ก าหนดวนัอบรมใหม)่
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
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19 , 30 
มี.ค. 19 , 
26 เม.ย. ,6
 พ.ค. 64

๐๘.0๐ - 10.0๐ น. 13.00-16.00 น.

บรรยาย : การพฒันา
สมรรถนะของผู้เรียนใหม้ี
ทกัษะในศตวรรษที่ 21 
(ต่อ)  (ผศ.ดร.อรรถพล)

ลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม/รับเอกสาร

 พิธเีปิดและบรรยายพิเศษ : 
เร่ือง  "ทิศทางการบริหารการ
จดัการศึกษา และการพัฒนา

สมรรถนะผู้ประกอบวชิาชพีครู" 
(ผู้บริหาร สถ.)

แนะน า
หลักสูตร/Pre 

test

   บรรยาย "จรรยาบรรณและคุณลักษณะ
ของผู้ประกอบวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 " 

  (อ.สมชาย มิตรมูลพทิกัษ์)


