
 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๑/๑4 
 

  รายละเอียดกิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบตัิการ  
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒  

วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
******************************** 

 
๑. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย” (ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงศ์ ๐-๖๔๙๖-๑๔๖๖๓) 
 
กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียน ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนละ ๑ ทีม  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   ๑. แต่ละทีมประกอบด้วย ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑-๒ คน  
                                                        และนักเรียนมัธยมปลาย ๓ คน  

     ๒. ควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์  
     ๓. ให้แต่ละทีมน าคอมพิวเตอร์ notebook ที่มี excel มาด้วย  
     ๔. จ ากัดจ านวนทีม ๒๐ ทีม ตามล าดับการรับสมัคร 

 เวลาจัดกิจกรรม    วันที่  ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เนื้อหากิจกรรม         ช่วง ๑ วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรม 
                                           ช่วง ๒ ครูทดลองจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษากับนักเรียนของตนเอง  

                 โดยวิทยากรให้ค าแนะน า 
        ช่วง ๓  ประเมินผลงานของแต่ละทีม และมอบใบ      
                  ประกาศนียบัตร 
  ผลประเมิน ๙๐% - ๑๐๐%  ประกาศนียบัตรระดับ “ดีเยี่ยม” 
                ๘๐% - ๘๙%    ประกาศนียบัตรระดับ “ดีมาก” 
       ๗๐% - ๗๙%    ประกาศนียบัตรระดับ  “ดี”  
       ต่ ากว่า ๗๐%     ประกาศนัยบัตร “เข้าร่วมอบรม” 

สถานที่จัดกิจกรรม  ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๒/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

****************************** 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายช่ืออาจารย์เข้าอบรม  

๑. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

ขอส่งรายช่ือนักเรียนร่วมกิจกรรม 

๑. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๓. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 

หมายเหต ุ
๑. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัครทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๓/๑4 
 

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น” (ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงศ์ ๐-๖๔๙๖-๑๔๖๖๓) 
 
กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียน ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนละ ๑ ทีม  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   ๑. แต่ละทีมประกอบด้วย ครูมัธยมศึกษาตอนปลายต้น ๑-๒ คน  
                                                        และนักเรียนมัธยมต้น ๓ คน  

     ๒. ควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์  
     ๓. ให้แต่ละทีมน าคอมพิวเตอร์ notebook ที่มี excel มาด้วย  
     ๔. จ ากัดจ านวนทีม ๒๐ ทีม ตามล าดับการรับสมัคร 

 เวลาจัดกิจกรรม    วันที่  ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เนื้อหากิจกรรม         ช่วง ๑ วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรม 
                                           ช่วง ๒ ครูทดลองจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษากับนักเรียนของตนเอง  

                 โดยวิทยากรให้ค าแนะน า 
        ช่วง ๓  ประเมินผลงานของแต่ละทีม และมอบใบ      
                  ประกาศนียบัตร 
  ผลประเมิน ๙๐% - ๑๐๐%  ประกาศนียบัตรระดับ “ดีเยี่ยม” 
                ๘๐% - ๘๙%    ประกาศนียบัตรระดับ “ดีมาก” 
       ๗๐% - ๗๙%    ประกาศนียบัตรระดับ  “ดี”  
       ต่ ากว่า ๗๐%     ประกาศนัยบัตร “เข้าร่วมอบรม” 

สถานที่จัดกิจกรรม  ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๔/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๑9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
****************************** 

 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร.................. ............................................ 

 

ขอส่งรายช่ืออาจารย์เข้าอบรม  

๑. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

ขอส่งรายช่ือนักเรียนร่วมกิจกรรม 

๑. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๓. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 

หมายเหต ุ
 
๑. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัครทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๕/๑4 
 

๓. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา” 
(ผู้รับผิดชอบ : นางสาวชนัญชิดา ปาณะวงศ์ ๐-๖๔๙๖-๑๔๖๖๓) 
กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนละ ๑ ทีม  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   ๑. แต่ละทีมประกอบด้วย ครูประถมศึกษา ๑-๒ คน  
                                                        และนักเรียนประถมปลาย  ๒ คน  

     ๒. ควรเป็นครูวิทยาศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์  
     ๓. ให้แต่ละทีมน าคอมพิวเตอร์ notebook ที่มี Excel มาด้วย  
     ๔. จ ากัดจ านวนทีม ๒๐ ทีม ตามล าดับการรับสมัคร 

 เวลาจัดกิจกรรม    วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑5.๐๐ น. 

เนื้อหากิจกรรม         ช่วง ๑ วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรม 
                                           ช่วง ๒ ครูทดลองจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษากับนักเรียนของตนเอง  

                 โดยวิทยากรให้ค าแนะน า 
        ช่วง ๓  ประเมินผลงานของแต่ละทีมและมอบใบประกาศนียบัตร 
    ผลประเมิน ๙๐% - ๑๐๐%  ประกาศนียบัตรระดับ “ดีเยี่ยม” 
                  ๘๐% - ๘๙%    ประกาศนียบัตรระดับ “ดีมาก” 
         ๗๐% - ๗๙%    ประกาศนียบัตรระดับ  “ดี”  
         ต่ ากว่า ๗๐%     ประกาศนัยบัตร “เข้าร่วมอบรม” 

สถานที่จัดกิจกรรม  ห้อง IT 105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๖/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
****************************** 

 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายช่ืออาจารย์เข้าอบรม  

๑. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

ขอส่งรายช่ือนักเรียนร่วมกิจกรรม 

๑. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 

หมายเหต ุ
๑. กรอกข้อมลูการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัครทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 
 
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๗/๑4 
 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองอย่างง่าย”  
(ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน ๐-๙๔๖๙-๑๔๕๓๕) 
 
กลุ่มเป้าหมาย บุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 - 60 ปี  จ ากัดจ านวนผู้เข้าอบรม

ทั้งหมด ๓๐ คน ตามล าดับการรับสมัคร โดยจ ากัดโรงเรียนละ
ไม่เกิน 2 คน 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   มีความสนใจในการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
     

เวลาจัดกิจกรรม วันที่  ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑2.๐๐ น.  
(3 ชั่วโมง) 

เนื้อหากิจกรรม         ช่วง ๑ บรรยายหลักการทั่วไปของการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 
                                           ช่วง ๒ เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

        ช่วง ๓ ลงเชื้อเห็ดถั่งเช่าสีทอง 

สถานที่จัดกิจกรรม อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๘/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองอย่างง่าย” 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

****************************** 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร....................................................... ....... 

 

ขอส่งรายช่ือเข้าอบรม  

๑. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

 

 

 

 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 
 

หมายเหต ุ
๑. กรอกข้อมลูการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัครทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  

 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๙/๑4 
 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  
(ผู้รับผิดชอบ : ดร.ปัทมา ศรีน้ าเงิน ๐-๙๔๖๙-๑๔๕๓๕) 

กลุ่มเป้าหมาย ครู/อาจารย์ และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยจ ากัดโรงเรียน
ละไม่เกิน ๔ คน และจ ากัดจ านวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๒๐ คน 
ตามล าดับการรับสมัคร 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   มีความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยา 
 เวลาจัดกิจกรรม    วันที่  ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

เนื้อหากิจกรรม ๑. บรรยายหลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและการประยุกต์ใช้   
    ๑ ชัว่โมง    

 ๒. ปฏิบัติการเทคนิคฟอกฆ่าเชือ้ชิ้นเนื้อพืช และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
โดยใช้พืชตัวอย่าง เชน่ กล้วยไม ้เบญจมาศ กุหลาบ ๒ ชั่วโมง   

สถานที่จัดกิจกรรม  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น L๔๐๖E  
 อาคารเรียนรวม 

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าชิ้นส่วนพืช เช่น ฝักกล้วยไม้ มาหัด   
 เพาะเลี้ยงเองได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๑๐/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ” 
งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

 
****************************** 

 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่.............................................................................................................................. .......................... 
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายช่ือเข้าอบรม  

๓. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๔. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๕. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๖. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

 

 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 
 

หมายเหต ุ
๑. กรอกข้อมลูการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัครทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๑๑/๑4 
 

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ด้วยกิจกรรม Lean Game” 
(ผู้รับผิดชอบ : นางปิยาภรณ์ รัตโนภาส ๐-๘๙๘๐-๕๑๘๑๔) 

กลุ่มเป้าหมาย ครูและนักเรียน ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนละ ๑ ทีม  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม   ๑. แต่ละทีมประกอบด้วย ครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ คน  
                                                         และนักเรียนมัธยมปลาย ๘ คน  

๒. จ ากัดจ านวนทีม ๔ ทีม ตามล าดับการรับสมัคร  

 เวลาจัดกิจกรรม    วันที่  ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

เนื้อหากิจกรรม         ช่วง ๑ วิทยากรบรรยาย ขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรม 
                                           ช่วง ๒ ครูทดลองจัดกิจกรรม Lean Gameกับนักเรียนของ                    
                                                    ตนเองโดยวิทยากรให้ค าแนะน า 

        ช่วง ๓  ประเมินผลงานของแต่ละทีม และมอบใบ      
                  ประกาศนียบัตร 
  ผลประเมิน ๙๐% - ๑๐๐%  ประกาศนียบัตรระดับ “ดีเยี่ยม” 
                ๘๐% - ๘๙%    ประกาศนียบัตรระดับ “ดีมาก” 
       ๗๐% - ๗๙%    ประกาศนียบัตรระดับ  “ดี”  
       ต่ ากว่า ๗๐%     ประกาศนัยบัตร “เข้าร่วมอบรม” 

สถานที่จัดกิจกรรม  ห้อง IT๓๒3 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๑๒/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การจัดการเรียนการสอนด้านโลจิสติกส์ด้วยกิจกรรม Lean Game” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
****************************** 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าอบรม  

๑. ช่ือ .................................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๒. ช่ือ .................................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

ขอส่งรายชื่อนกัเรียนร่วมกิจกรรม 

๑. ช่ือ .....................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................ 

๒. ช่ือ ...................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๓. ช่ือ ...................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๔. ช่ือ ...................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๕. ช่ือ ...................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๖. ช่ือ ....................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๗. ช่ือ ...................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๘. ช่ือ ....................................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

                       ลงชื่อ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                                  ต าแหน่ง ............................................................. 
 หมายเหตุ 
กรอกข้อมลูการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัครทาง
โทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ ๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ 
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday และกรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือท่ีชัดเจนเพ่ือความ
สะดวกต่อการจัดท าข้อมลู  

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday


 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๑๓/๑4 
 

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โดรนและสมาร์ทโฟนผลิตสื่อมัลตมิิเดียส าหรับน าเสนอ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย” 
(ผู้รับผิดชอบ : นายไพฑูรย์ ศรีนิล ๐-๘๑๓๔-๗๐๘๘๑) 

กลุ่มเป้าหมาย                      ครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ ๑ ทีม  

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม ๑. แต่ละทีมประกอบด้วย ครูมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย  
    ๑ คน และนักเรียนระดับมัธยมปลาย  ๒ คน  

     ๒. ควรเป็นครูสายคอมพิวเตอร์  
     ๓. ให้แต่ละทีมน าคอมพิวเตอร์ notebook และ smart phone  
                                              (Android หรือ iPhone) มาด้วย  
     ๔. จ ากัดจ านวนทีม ๖ ทีม ตามล าดับการรับสมัคร 

 เวลาจัดกิจกรรม    วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. 

เนื้อหากิจกรรม         ช่วง ๑ วิทยากรบรรยายพื้นฐานการบังคับโดรน และเทคนิคการ    

                                                    ถ่ายภาพ วิดีโอ ด้วยโดรน 
                                      ช่วง ๒  วิทยากรบรรยายพื้นฐานการตัดต่อวิดีโอด้วยแอพลิเคชัย   
                                                    บนสมาร์ทโฟน 

        ช่วง ๓  ผู้เข้าร่วมอบรมสร้างผลงาน ผลิตสื่อมัลติมีเดียส าหรับ 
                  น าเสนอ ประเมินผลงานของแต่ละทีมและมอบใบ 
                  ประกาศนียบัตร 
    ผลประเมิน ๙๐% - ๑๐๐%  ประกาศนียบัตรระดับ “ดีเยี่ยม” 
                  ๘๐% - ๘๙%    ประกาศนียบัตรระดับ “ดีมาก” 
         ๗๐% - ๗๙%    ประกาศนียบัตรระดับ  “ดี”  
         ต่ ากว่า ๗๐%     ประกาศนัยบัตร “เข้าร่วมอบรม” 

สถานที่จัดกิจกรรม ห้อง IT202 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมประเภทอบรมเชิงปฏิบัตกิาร หน้า ๑๔/๑4 
 

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  
“การใช้โดรนและสมาร์ทโฟนผลิตสื่อมัลตมิิเดียส าหรับน าเสนอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” 

งาน “บูรพาจันท์ วันวิชาการ” ประจ าปี ๒๕๖2 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562   
 

****************************** 
 

ชื่อโรงเรียน………………………………………………………….…....................................................................... 
ที่อยู่........................................................................................................................................................  
โทรศัพท์.......................................................................โทรสาร..............................................................  

 

ขอส่งรายช่ืออาจารยเ์ข้าอบรม  

๓. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

๔. ชื่อ .................................................................................. โทรศัพท์ ............................................................. 

ขอส่งรายช่ือนักเรียนร่วมกิจกรรม 

๓. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

๔. ชื่อ ...................................................................................โทรศัพท์ ............................................................. 

 

                   ลงช่ือ .............................................................. 

                        (.............................................................) 

                                                         ต าแหน่ง ............................................................. 
 

หมายเหต ุ
๒. ๑. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday หรือส่งใบสมัคร
ทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๙๓๑-๐๑๒๘ หรือ ๐-๓๙๓๑-๐๑๔๓ และ e-mail matinee@go.buu.ac.th ภายในวันศุกร์ที่  
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และ สามารถแก้ไขรายชื่อได้ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนตัวผู้อบรมในวันอบรม 
๒. ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม ได้ที่ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday 

๓. กรุณาพิมพ์ข้อมูล หรือ เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจนเพ่ือความสะดวกต่อการจัดท าข้อมูล  
 

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday
mailto:matinee@go.buu.ac.th
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~scia/sciday

