
ปฏิทินงานอบรมประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 กิจกรรม / 

เดือน 
โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัว

ไทยในศตวรรษท่ี 21 
โครงการเผยแพร่ความรู้ 

สู่สาธารณชน 
โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทาน   

ในการพัฒนาเด็ก 
ตุลาคม  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา

รายวิชาและบทเรียนออนไลน์ 
แบบ MOOC และ SPOC 

วิทยากรจากกองบริหารการศึกษา 
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 

“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทกัษะความปลอดภัย” 
โดยสถาบันเด้ก กับ ศูนย์วจิัยความปลอดภัย

รามาธิบด ี
วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

- 

“กระตุ้นพัฒนาการในเด็ก 
ด้วยศาสตร์แพทย์ทางเลือก” 
โดยคุณธนัท  ดลอัมพรพิศุทธิ ์

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 

- - 

พฤศจิกายน “การจัดประสบการณ์ 
โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน  

(Phenomenon-based learning)  
ส าหรับเด็กปฐมวัย” 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาธิป สมาหิโต 
วันที่ 29 พฤศจกิายน 2561 
ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท 

- -  

ธันวาคม - - มหัศจรรย์แห่งนิทาน 
ตอน สถาบันเด็กสานรักครั้งที่ 24 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 
มกราคม NICFD TALK ประจ าเดือน 

“ก้าวหน้า ก้าวไกล กา้วไปกบัก้อย” 
โดย ผศ..ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 
วันที่ 29  มกราคม 2562 

โครงการ  
“เรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไป 

เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” 
โดย คณาจารย์จากสถาบันฯ 

ตั้งแต่ มกราคม ถึง มีนาคม 2562 

- 

กุมภาพันธ ์ NICFD TALK ประจ าเดือน 
“Shift Mindset, Make you Change  
เพียงแค่ปรับความคิดชีวิตก็เปลีย่น” 

โดย อ.ดร.ชฎารัตน์  เฮงษฎีกุล 
วันที่  26  กุมภาพันธ์ 2562 

- - 

NICFD TALK ประจ าเดือน 
 “เล้ียงลูกนอกบา้นเพื่อการสร้างสมองของลูก”  

โดย อ.พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

- มหัศจรรย์แห่งนิทาน 
สถาบันเด็กสานรักคร้ังที่ 25  
ตอนสวนนิทานแห่งความรัก 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 

มีนาคม “เรียนผ่านกาย รู้ผ่านใจ ด้วยเคล็ดลับ
Coaching ส าหรับเด็กในศตวรรษที่21” 

โดย อาจารย์อักษรา  ศิลป์สุข 
วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

โครงการ  
“เรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไป 

เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” 
โดย คณาจารย์จากสถาบันฯ 

ตั้งแต่ มีนาคม ถึง พฤษภาคม 2562 

- 

“กระบวนการการออกแบบเชิงความคิดและ
นวัตกรรม สิ่งแวดล้อมด้านการคุ้มครองและ

ความปลอดภยั, Critical thinking และ 
Persistence/GRIT” 

โดย ผศ..ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 
วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 
ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท 

 

 - 



ปฏิทินงานอบรมประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 โทร. 02-4410602 ต่อ 1417 , 1422 หรือ โทร. 092-4145296 

กิจกรรม / 
เดือน 

โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัว
ไทยในศตวรรษท่ี 21 

โครงการเผยแพร่ความรู้ 
สู่สาธารณชน 

โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทาน   
ในการพัฒนาเด็ก 

เมษายน “หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั 

เพื่อความปลอดภัย ตามมาตราฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ" 

โดย นางงามตา รอดสนใจ และทีมวิทยากร 
วันที่ 20-21 เมษายน 2562 

- - 

พฤษภาคม - “พัฒนาศักยภาพเด็กผา่นกิจกรรม 
บูรณาการประสาท  

การรับความรู้สึก SI (ฉบับครู)” 
โดย อาจารย์ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา 

วันที่ 9–10 พฤษภาคม 2562 
 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท  

- 

 “การใช้คู่มือประเมินความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” 
โดย อาจารย์ สาลกิา โค้วบุญงาม   
อาจารย์ นพ.สมบูรณ์ หทยัอยู่สุข  

และทีมวิทยากร 
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 

 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 

มิถุนายน - “พัฒนาศักยภาพเด็กผา่นกิจกรรม 
บูรณาการประสาท  

การรับความรู้สึก SI (ฉบับนักวิชาชีพ)” 
อาจารย์ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา 

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 
 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท 

 

กรกฎาคม -   “พัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกจิกรรม 
บูรณาการประสาท  

การรับความรู้สึก SI (ฉบับพ่อแม่)” 
อาจารย์ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา 
วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 

 ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท 

- 


