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คำชี้แจง  
การสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพ

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสตูร 63001 

 จุดมุ่งหมาย 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนและครูผู้สอน กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพ่ือการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง  
ของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 เป็นหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารออมสิน มูลนิธิเพชรภาษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และเป็นหลักสูตรการอบรม
ที่ครูสามารถนำไปนับชั่วโมงได้ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ “GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้ว
มหาวิทยาลัย” ด้วยเล็งเห็นความสำคัญที่จะให้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ 
อย่างค่อยเป็นค่อยไป เข้าใจหลักการ ความสำคัญการเรียนรู้ การฝึกฝน การพัฒนาความถนัดทั่วไปให้แก่นักเรียน จึงจัดให้มี
การพัฒนาหลักสูตร “การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)”  
แก่ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้ครูได้ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในการสอดแทรกในการเรียนกลุ่มสาระ  
การเรียนภาษาไทย หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เช่น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ หรือการสอดแทรกในการเรียน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” อีกหลายวิชา ทำให้การเรียนรู้ การอ่าน 
คิดวิเคราะห์เขียน ซึ่งเป็นความถนัดทั่วไปของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปอย่างบูรณาการ  กลมกลืนมีความน่าสนใจ 
ผู้เรียนกระหายใคร่รู้ สนุกกับการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้จริงในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าเรียนเพ่ือการสอบ 
การแข่งขัน ซึ่งเร่งรีบใช้เวลาน้อยและเน้นการจำมากกว่าความเข้าใจ 

ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย  
การอ่าน การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการอ่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 3 ภูมิภาค  
จำนวน 4 แห่ง ๆ ละ 100 คน  
 

 กลุ่มเป้าหมาย 

  คุณสมบัติ 
 1. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย การอ่าน การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยง 
จากการอ่าน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
 2. ครูผู้สอนกลุ่มเป้าหมายตามข้อ 1 และได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ไม่น้อยกว่า 3 เข็ม พร้อมทั้งมี
เอกสารยืนยันจากหมอพร้อม หรือจากสถานพยาบาลที่ท่านได้รับวัคซีน 

ลงทะเบียนในระบบ Google form 
ผ่าน QR Code ในคำชี้แจง 
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 เงื่อนไขการสมัคร 
1. ผู้สมัครสามารถเดินทางไป - กลับได้ และสามารถบริหารจัดการเวลาตามกำหนดการอย่างเคร่งครัด 
2. ผู้สมัครมีเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ไม่ต่ำกว่า 3 เข็ม 
3. ผู้สมัครต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้าห้องประชุมทุกวันตามกำหนดการ 
4. สามารถเข้าอบรมได้ครบตามจำนวนเวลา 20 ชั่วโมง 

 การรับสมัคร  

 1. สพฐ. ประชาสัมพันธ์ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัด สพม. ตามที่ระบุครูผู้สอนที่สนใจและเป็นกลุ่มเป้าหมาย สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครทางเว็บไซต์โรงเรียน 
วิถีพุทธ https://www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก. และ เพจเฟซบุ๊กMoral Group Innoobec และให้
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1) ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังครูผู้สอนตามกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกครูผู้สอน 
ทีม่ีความสนใจ โรงเรียนละ ไม่เกิน 4 คน พร้อมหนังสอืนำส่งตัวเข้าอบรมจากโรงเรียน 
 2) ผู้สมัครศึกษารายละเอียดจากคำชี้แจงและกรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนเข้าอบรมผ่านระบบ google 
form พร้อมแนบหนังสือส่งตัวเข้าอบรมจากโรงเรียน และเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ไม่ต่ำกว่า  
3 เข็ม 

*** กรอกข้อมูล ใบสมัครผ่าน QR Code ด้านล่าง ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สแกนหนังสือนำส่งตัวจาก
โรงเรียน และเอกสารยืนยันการรับวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ( ไฟล์เอกสารแบบ PDF หรือ JPG เท่านั้น )  เนื่องจาก 
การแน บ ไฟ ล ์ ผู ้ก รอกข ้อ ม ูล จ ำ เป ็น ต ้อ ง ใช ้บ ัญ ช ี Gmail ใน ก ารก รอกข ้อ ม ูล  เช ่น  XXXX@gmail.com 
*** ปิดรับสมัครทันที เมื่อจำนวนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย (จำนวนผู้เข้าอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
ความจำเป็น )  

 

                                                                                           
 
                    

                  
 

สแกนลงทะเบียนรุ่นที ่1/๖๕ (หนองคาย) 

 

สแกนลงทะเบียนรุ่นที่ ๒/65 (นครราชสีมา) 

 

สแกนลงทะเบียนรุ่นที่ ๓/65 (กาญจนบุรี) 

 

สแกนลงทะเบียนรุ่นที่ ๔/65 (เชียงใหม่) 

 
*หมายเหตุ รุ่นเชียงใหม่ไม่มีการเปิดรับในรอบนี้ เนื่องจากมี

รายชื่อผู้สมัครตกค้างตั้งแต่ปี 2564 
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   2. ผู้ที่สมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้วให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ในรุ่นที่ตนเองได้สมัคร ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. สพฐ. พิจารณาคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผ่าน www.vitheebuddha.com  
และ ไลน์กลุ่มของแต่ละรุ่น (จำนวนผู้เข้าร่วมขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ) 
 4. หลังจากประกาศรายชื่อให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมกรอกข้อมูลการตอบรับเพ่ือยืนยันการเข้าร่วมการอบรม 
ผ่าน Google Form ซึ่งเจ้าหน้าที่ สพฐ. จะส่งลิงก์แบบฟอร์มให้ในไลน์กลุ่มของแต่ละรุ่นอีกครั้ง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มไลน์รุ่นที่ ๔/65 (เชียงใหม)่ 

 

กลุ่มไลน์รุ่นที่ ๑/65  (หนองคาย) 

 

กลุ่มไลน์รุ่นที่ ๒/๖5 (นครราชสมีา) 

 

กลุ่มไลน์รุ่นที่ ๓/๖5 (กาญจนบุรี) 

 

รับสมัครตั้งแต่ 1 – 3 มีนาคม 2565 
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 วันและสถานที่ 

 การประกาศผล  
  รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม จะประกาศให้ทราบก่อนถึงวันอบรม โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ https://www.vitheebuddha.com และ Facebook Fanpage : Moral Innoobec Group  

 ค่าใช้จ่ายในการอบรม 3 วัน (สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน) 
 1. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ 
 2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ (สาย 3 มือ้ , บ่าย 2 มือ้) 
 ค่าเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ตามท่ีธนาคารออมสินกำหนด 

 การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ ( สุภาพสตรีให้สวมกางเกง เนื่องจากมีกิจกรรม Active learning ) 

**หมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการจึงไม่สามารถจัดที่พักให้ผู้เข้าอบรมได้  

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ 
 - สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทร. 0 2288 5879 
  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. 089 678 1499 
  นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. 082 556 2451 
  นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 064 591 1222 
  นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 083 652 3088 
  นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 086 879 6857 
  นางสาววาสนา กรเกตุ พนักงานราชการ  โทร. 099 359 3529 
 - ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 ต่อ 155290 – 95 

จุดอบรม จังหวัด วันทีอ่บรม วันหมดเขตรับสมัคร ผู้ประสานงาน จาก สพฐ. 
จุดที่ 1 
โรงแรมรอยัล นาคารา 

หนองคาย 18 - 20 
มีนาคม 
2565 

ตั้งแต่ 1 - 3 มี.ค. 2565 
(จะปิดรับสมัครก่อนหากเต็มจำนวน) 

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ 
โทร. 082 556 2451 
 

จุดที่ 2 
โรงแรมดิอิมพีเรียล  
โฮเทล แอนด์ คอน
เวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช 

นครราชสีมา 
 

3 - 5 
เมษายน
2565 

ตั้งแต่ 1 - 3 มี.ค. 2565 
(จะปิดรับสมัครก่อนหากเต็มจำนวน) 

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ ์
โทร. 082 556 2451 
 

จุดที่ 3 
โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว 
รีสอร์ท แอนด์ สปา  

กาญจนบุร ี 21 – 23  
เมษายน 
2565 

ตั้งแต่ 1 - 3 มี.ค. 2565 
(จะปิดรับสมัครก่อนหากเต็มจำนวน) 

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ ์
โทร. 082 556 2451 
 

จุดที่ 4  
โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 
เชียงใหม ่

 
เชียงใหม่ 

28 - 30 
เมษายน 
2565 

ปิดรับสมัครเนื่องจาก 
มีรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม 
ตกค้างจากปี 2564 

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ 
โทร. 082 556 2451 
 



หน้าที่ 5 / 5 
 

คำชี้แจง กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครูผู้สอน ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพฒันาความสามารถการอา่น คิดวิเคราะห์ 
เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 

 

 การปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 1. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องตรวจ ATK ทุกวันก่อนเข้าห้องประชุม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเข้าห้องประชุม 
 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในชั่วโมงการอบรม 
 3. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ก่อนเข้าห้องประชุมทุกครั้ง 
 4. หากมีอาการป่วย ( เจ็บคอ ไอ จาม ปวดศีรษะ)  ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
โดยทันที และแยกตัวออกจากกลุ่มผู้อบรม 
 5. หากท่านใดตรวจสอบพบว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ทางโครงการจะแจ้งเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในบริเวณนั้นๆ ให้เข้ามาตรวจสอบ และดำเนินการต่อไป 
 


