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กำหนดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรื่อง  “ การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน” รหัส 63001 
จัดโดย ธนาคารออมสิน  และ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.  

++++++++++++++++++++++ 

 

วันแรก  ( ๗ ชั่วโมง ) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตรวจ ATK  ลงทะเบียน รับเอกสาร อาหารว่าง 

๐๘.๐๐ น. ปิดรับลงทะเบียน  
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมครู  

โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้แทนธนาคารออมสิน  

๐๘.๓๐ – ๙.๓๐ น. หลักสูตร  : ความสำคัญ วัตถุประสงค์หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร  

 การวัดผลประเมินผล การจบหลักสูตร ฯลฯ 

 ประวัติวิทยากร  ๔ ท่าน 

 โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.   Pre - test  (๑) 

๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น ความเข้าใจเรื่อง GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง  (๒) 

 : แบบเหตุ ผล : แบบแยกแยะองค์ประกอบ : แบบยับยั้ง 

 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์   

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒) 

 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 

๑๕.๓๐ - ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 

๑๕.๔๕ - ๑๗.๔๕ น. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒) 

 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 

๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
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วันที่สอง  ( ๙ ชั่วโมง ) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตรวจ ATK ลงทะเบียน รับเอกสาร  อาหารว่าง 

๐๘.๐๐ น. ปิดรับลงทะเบียน (ปิดประต)ู 

๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เทคนิคจัดการเรียนรู้ GAT ตรงใจวัยรุ่น  (๑.๕) 

 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ GAT (๒.๕) 

 โดยอาจารย์ อานนท์ ต้ังกิตติทรัพย์ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. Teaching for Change :  

 Form Teach to Test to Teach to Learn จากหลักสูตรสู่การสอน (๑) 

 ........................................................  

 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   

 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติการ อ่าน วิเคราะห์   (๒) 

 .....................................................  

 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   

 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๑๕ น.  รับประทานอาหารว่าง 

๑๖.๑๕ - ๑๘.๑๕ น. เทคนิค วิธีการและตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ (๒) 

 ..................................................... 

 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   

 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 

๑๘.๑๕ น. รับประทานอาหารเย็น 

 

วันที่สาม  ( ๔.๕ ชั่วโมง ) 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. ตรวจ ATK  ลงทะเบียน รับเอกสาร  อาหารว่าง 

๐๘.๐๐ น. ปิดรับลงทะเบียน (ปิดประต)ู 

๐๘.๐๐ - ๙.๓๐ น. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ (๑.๕) 

 ................................................................  

 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   

 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
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๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ (ต่อ) (๒) 

 ................................................................ 

 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   

 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 

๑๑.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. Post - Test  (๑) 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. มอบวุฒิบัตร และพิธีปิดการอบรม  

 โดย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 และ ผู้แทนธนาคารออมสิน    

๑๕.๐๐ น. คณะทำงานประชุมสรุปงาน 

๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

หมายเหตุ  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โครงการ 

จึงไม่สามารถจัดที่พักค้างคืนสำหรับผู้เข้าอบรมได้ ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจและประสงค์จะสมัคร ขอให้คำนึงถึง 

เรื่องการบริหารเวลาการเดินทางไปกลับเป็นสำคัญ เนื่องจากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรม 

ครบ 20 ชั่วโมง จึงจะผ่านเกณฑ์ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สนใจพิจารณาเรื่องความสามารถในการบริหารเวลา 

ก่อนการสมัคร  

 

 


