


หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสถานที่ 

 
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย 
วันที ่20-21 มีนาคม  พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุม 204 และห้องปฏิบัติการ  

อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่  20 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้รับการอบรม 
 09.00 – 10.30 น.  การจัดบรรยากาศและการจัดกิจกรรมในการสอน   
 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.40 – 12.00 น.   การจัดบรรยากาศและการจัดกิจกรรมในการสอน   
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น.   การจัดกิจกรรมสร้างห้องเรียนให้สนุก   
 14.30 – 14.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.40 – 16.30 น.   การจัดกิจกรรมสร้างห้องเรียนให้สนุก   

   
 

วันที่ 21 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้รับการอบรม 
 09.00 – 10.30 น.  การผลิตสื่อและการเขียนนิทานสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย 
 10.30 – 10.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 

 10.40 – 12.00 น.   การผลิตสื่อและการเขียนนิทานสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย 
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น.   การผลิตสื่อและการเขียนนิทานสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย 
 14.30 – 14.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.40 – 16.30 น.   การผลิตสื่อและการเขียนนิทานสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย 

  
วิทยากร นายโกเมธ  ปิ่นแก้ว  นักวิชาการศึกษา  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร วิบูลพัฒนะวงศ์  

ประธานหลักสูตรวิชาการศึกษาพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ดร.กิ่งสร  เกาะประเสริฐ  

หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ มรภ.พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสถานที่ 

 
แบบตอบรับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย” 
วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 

ณ ห้องประชุม 204 และห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ส่งภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ) 
วันที่ 20 มีนาคม 2564 
ข้อมูลผู้สมัคร (เขียนตัวบรรจง) 

1. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

2. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................. . 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

3. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศพัท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

***************************************************** 
วันที่ 21 มีนาคม 2564 
ข้อมูลผู้สมัคร (เขียนตัวบรรจง) 

1. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

2. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................  
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

3. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 
 

หมายเหตุ   ขั้นตอนการส่งใบสมัคร   (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) 
2. สอบถามรายละเอียดได้ทีเ่บอร์   086-1948631   (คุณรุ่งนภา  อุบาลี) 
3. สามารถส่งใบสมัครไปที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ถนนปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
    E-Mail  :   edu@aru.ac.th 



หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสถานที่ 

 
 

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง นันทนาการและกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

วันที่ 22-23 มีนาคม  พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุม 204  
อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
วันที่  22 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้รับการอบรม 
 09.00 – 10.30 น.  นันทนาการสำหรบัเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ   
 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.40 – 12.00 น.   นันทนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   
 13.00 – 14.30 น.   นันทนาการสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   
 14.30 – 14.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.40 – 16.30 น.   นันทนาการสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ   
 
วันที่ 23 มีนาคม  พ.ศ. 2564  

 08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนผู้รับการอบรม 
 09.00 – 10.30 น.  กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ      
 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.40 – 12.00 น.   กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ   
 12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 – 14.30 น.   กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ      
 14.30 – 14.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.40 – 16.30 น.   กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ   

     
 วิทยากร นายโกเมธ  ปิ่นแก้ว  นักวิชาการศึกษา 

     นายโต้ง  พรมกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 
นางพัชรีวรรณ พรมกลุ  

ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม    
นายอำนาจ  ชอ้อนชม  

ครูชำนาญการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล                                   
 

 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์และสถานที่ 

 
แบบตอบรับ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “นันทนาการและกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
วันที่ 22-23 มีนาคม  พ.ศ. 2564   ณ ห้องประชุม 204 และห้องปฏิบัติการ อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ส่งภายในวันที่ 18 มีนาคม 2564) 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 
ข้อมูลผู้สมัคร (เขียนตัวบรรจง) 

1. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

2. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

3. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

***************************************************** 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 
ข้อมูลผู้สมัคร (เขียนตัวบรรจง) 

1. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

2. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................... .... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 

3. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................... 
ระดับชั้นที่สอน.................................................สถานที่ทำงาน ..................................................... 
โทรศัพท์มือถือ...........................................E-Mail (เพ่ือรับข่าวสาร).................................................... 
 

หมายเหตุ   ขั้นตอนการส่งใบสมัคร  (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) 
1. กรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) 
2. สอบถามรายละเอียดได้ทีเ่บอร์   086-1948631   (คุณรุ่งนภา  อุบาลี) 
3. สามารถส่งใบสมัครไปที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ถนนปรีดีพนมยงค์  ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000  
    E-Mail  :   edu@aru.ac.th 


