
  

ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(สสวท.) 

๑) ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือ - สกุล (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................................... 

สถานท่ีทํางาน............................................................................................................................................ระดับช้ันท่ีสอน........................... 

เลขท่ี..................................................ถนน............................................................ตําบล/แขวง..................................................................... 

อําเภอ..................................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย............................................ 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร...............................................................มือถือ....................................................  

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (อีเมล).................................................................................................................................................................... 

๒) ประสงคใหออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเบิกจากตนสังกัดในนาม.................................................................................................................. 

๓) การอบรม จัดอบรม ๒ รุน (ทานสามารถเลือกหัวขอในการอบรมได 

รุนละ ๑ หัวขอเทานั้น โปรดระบุรุนและหัวขอท่ีตองการอบรมใหชัดเจน 

โดยทําเคร่ืองหมาย หนาหัวขอรุนในชอง    
 
รุนท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
เพ่ิมพูนความรูและทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม  
    ชีววิทยา เลม ๓ (พืช)         (รับจํานวน ๓๐ คน) 
เพ่ิมพูนความรูและทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม 
    ชีววิทยาเลม ๔ (พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ)       (รับจํานวน ๓๐ คน) 
 
รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  
เพ่ิมพูนความรูและทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม                                                                           
    ชีววิทยา เลม ๓ (พืช)         (รับจํานวน ๓๐ คน) 
เพ่ิมพูนความรูและทักษะปฏิบัติการในหนังสือเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
    ชีววิทยา เลม ๔ (พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ)      (รับจํานวน ๓๐ คน) 
 
 

 

  

 

จัดโดย    สาขาชีววิทยา 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
กระทรวงศึกษาธิการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ิมพูนความรูและ 

ทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา 

 

รุนท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๘ 

รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี   ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

 

ใบสมัครเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพ่ิมพูนความรูและทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา”  

รุนท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และ รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี ๘ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 

ปดรับสมัครรุนท่ี ๑ และรุนท่ี ๒ ภายในวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๘  

หากมีผูแจงความประสงคเขารับการอบรมในหัวขอนั้นๆ เกินกวาจํานวนท่ีรับสมัคร  

สสวท. จะพิจารณาตามลําดับวันท่ีสงหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียนมาท่ีสาขาชีววิทยา สสวท. 

 

ขอมูลท่ีพัก                                               

ใหทานติดตอสํารองหองพักและรับผิดชอบ

คาใชจายดวยตนเอง 

๑) สสวท. เรสซิเดนท   

โทรศัพท ๐๒ ๓๙๒ ๒๐๒๑ ตอ ๓๑๐๕   

เว็บไซต http://www.ipst.ac.th/residence/rate.html 

๒) สวัสด ีสุขุมวิท อินน  

โทรศัพท ๐๒ ๒๕๖ ๐๘๙๐ - ๒ ตอ ๓๐๓ - ๓๐๗ 

เว็บไซต http://www.hotelsawasdee.com/home.php 

๓) ลอรด ๖๑ สขุุมวิท  

โทรศัพท ๐๒ ๓๘๑ ๙๖๖๒ - ๓ หรือ ๐๒ ๓๙๐ ๑๒๖๔  

เว็บไซต http://www.lodge61.com 

๔) โรงแรมเร็กซ 

โทรศัพท ๐๒ ๒๕๙ ๐๑๐๖ - ๑๕ 

  

 

 



                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รุนท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๓ - ๒๕ มนีาคม  ๒๕๕๘  

รุนท่ี ๒ ระหวางวันท่ี   ๘ - ๑๐ มถุินายน ๒๕๕๘ 

ณ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ทานละ  ๒,๗๐๐ บาท (สองพันเจด็รอยบาทถวน)  

ตอ ๑ หัวขอตอ ๑ รุน 

ครูผูสอนชีววิทยา รุนท่ี ๑ และ รุนท่ี ๒ รุนละ ๖๐ คน 

    การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันพบประเด็น
ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ การขาดแคลนครูผูสอนในทุกระดับและการ
ขาดแคลนครูผูสอนวิชาหลัก อยางไรก็ตามสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด
แก นักเรียนก็คือ ครูผู สอนน่ันเอง ในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรนอกจากครูผูสอนจะตองถายทอดความรูดาน
เน้ือหาใหกับนักเรียนแลว ควรจะตองใหนักเรียนไดลงมือทํา
ปฏิบัติการตางๆ ดวยเพ่ือใหนักเรียนเกิดทักษะตางๆ แต
บางครั้งพบวาปฏิบัติการบางเรื่องอาจมีความยุงยากและตองใช
เทคนิคตางๆ ประกอบดวย ซึ่งครูผูสอนท่ีมีประสบการณก็จะ
สามารถสอนนักเรียนไดโดยไมมีปญหา แตครูท่ีมีประสบการณ
นอยหรือครู ท่ีสอนไมตรงวุฒิอาจจะตองใช เวลาในการ
เตรียมการคอนขางมาก จนบางครั้งอาจทําใหครูไมอยากท่ีจะ
สอนปฏิบัติการหรือไมไดสอนปฏิบัติการแกนักเรียนเลยก็เปนได 
ท้ังน้ี สาขาชีววิทยาเห็นความสําคัญในการท่ีจะสงเสริมครูผูสอน
ใหมีทักษะดานปฏิบัติการตางๆ มากข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถ
ประยุกตใชสอนในช้ันเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดเคย
จัดอบรมครูผูสอนดานทักษะปฏิบัติการมาแลวในปงบประมาณ 
๒๕๕๖ ท่ีผานมา ซึ่งครูผูสอนท่ีเขารับการอบรมตางก็เห็นวามี
ความสําคัญท่ี สสวท. ควรจะจัดใหมีการอบรมอยางตอเน่ือง 
เพ่ือใหครูผูสอนท่ัวประเทศท่ัวประเทศสามารถมาเขารับการ
อบรมไดอยางท่ัวถึง  

 ดังน้ันในปงบประมาณ ๒๕๕๘ น้ีจึงไดจัดใหมีการ
อบรมครูชีววิทยาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานปฏิบัติการในหนังสือ
เรียน รายวิชาเพ่ิมเติม ชีววิทยา เลม ๓ และเลม ๔ ข้ึนอีกครั้ง
เพ่ือใหครูผูสอนไดเพ่ิมพูนความรูในเน้ือหาท่ีคอนขางยากและได
มีการฝกทักษะดานปฏิบัติการดานตางๆ มากข้ึน เพ่ือสราง
ความมั่นใจแกครูผูสอนในการสอนปฏิบัติการใหแกนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

๑. เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการแกครผููสอนชีววิทยาในการเพ่ิมพูน 
    ความรูและทักษะดานปฏิบัติการทางชีววิทยาท่ีจําเปนตอการ 
    จัดการเรียนการสอนชีววิทยา 
๒. เพ่ือใหครผููสอนท่ีเขารับการอบรมสามารถนําความรูและ 
    ทักษะตางๆ ไปประยุกตใชในการจัดการเรยีนการสอนได  
    อยางมีประสิทธิภาพ 
 

๑. กรอกรายละเอียดในใบสมัครพรอมชําระ
คาลงทะเบียนทานละ ๒,๗๐๐ บาท (สองพันเจ็ด   
รอยบาทถวน) ตอ ๑ หัวขอตอ ๑ รุน 
 

 

๒. ชําระคาลงทะเบียนโดยโอนเงินเขาบัญชีเลขท่ี  
๐๑๗-๒-๓๕๐๙๑-๐ ช่ือบัญชีออมทรัพย         
สสวท. (นอกงบประมาณ)  ธนาคารทหารไทย            
สาขาธาตุทอง  
 

๓. สงใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน
จากธนาคารมาท่ีสาขาชีววิทยา สถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) เลขท่ี ๙๒๔ 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
๑๐๑๑๐   หรือทางโทรสาร ๐๒ ๓๙๒๒๕๖๒ 

 
 

๔. สสวท. จะประกาศรายชื่อผูเขารับการอบรม  
พรอมท้ังหัวขอการอบรม และรุนท่ีเขารับการอบรม
บนเว็บไซตของสาขาชีววิทยา http://biology.ipst.ac.th/ 

ตั้งแตวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เปนตนไป           

 

๕. สสวท. จะมอบใบเสร็จคาลงทะเบียนใหทานใน
วันท่ีทานมาเขารับการอบรม เพ่ือปองกันการสูญหาย
ของเอกสาร 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
สาขาชีววิทยา สสวท.  
โทรศัพท ๐๒ ๓๙๒๔๐๒๑ ตอ ๑๔๐๒ - ๑๔๐๖ 

 

วัตถุประสงคของโครงการ หลักการและเหตุผล 

ผูเขารวมโครงการ 

คาลงทะเบียน 

วัน เวลาและสถานท่ี 

ขั้นตอนการรับสมัครและการตอบรับ 

ปดรบัสมัครรุนที่ ๑ และรุนที่ ๒ ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมพูนความรู                     
และทักษะปฏิบัติการทางชีววิทยา  

จะไดรับเอกสารประกอบการอบรมและสื่อตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

กับการอบรมและวุฒิบัตรจาก สสวท. เมื่อผานการอบรม 

และเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ 



 

กําหนดการอบรมครูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานปฏิบัติการ  

รายวิชาชีววิทยา เพ่ิมเติม เลม ๓ (พืช) 

วันท่ี ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๔๕ –๑๒.๐๐น.  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕– ๑๗.๐๐ น. 

๑ 
กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

บรรยาย พัก 

ทาน 

อาหาร 

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

กระบวนการสังเคราะหดวยแสง 

๒ 
การหายใจระดับเซลล 

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

การหายใจระดับเซลล 

การลําเลียงสาร  

บรรยาย  

๓ 
โครงสรางหนาท่ีของราก ลําตน ใบ 

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

โครงสรางหนาท่ีของราก ลําตน ใบ 

 

กําหนดการอบรมครูเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะดานปฏิบัติการ  

รายวิชาชีววิทยา เพ่ิมเติม เลม ๔ (พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ) 

วันท่ี ๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ๑๐.๔๕ –๑๒.๐๐น.  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕– ๑๗.๐๐ น. 

๑ 
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

บรรยาย พัก 

ทาน 

อาหาร 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 

๒ 
พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ  

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

พันธุศาสตรประชากรและวิวัฒนาการ  

๓ 
อณูพันธุศาสตร 

 บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

อณูพันธุศาสตร  

เทคโนโลยีทาง DNA  

บรรยาย 

ปฏิบัติการ 

เทคโนโลยีทาง DNA  
     
                       **ผูท่ีเขารับการอบรมหัวขอรายวิชาชีววิทยา เพ่ิมเติม เลม ๔ (พันธุศาสตรและวิวัฒนาการ) จะไดรับแจกหนงัสือสาระนารูอณูพันธุศาสตร  และหนังสือหลักพันธุศาสตร ** 


