


หัวข้อ 2.1 
โครงการครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2563





หัวข้อ 2.2  
การอบรมครูหลักสูตร พัฒนาครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม











facebook เพจ : Moral Group Innoobec



หัวข้อ 2.3  
การอบรมครูหลักสูตร การอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงของนักเรียน



กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูผู้สอน 
ภายใต้หลักสูตร การสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์ 

เชื่อมโยงของนักเรียน รหัสหลักสูตร 63001 (นับชั่วโมงได้ จ านวน 20 ชั่วโมง)

รับสมัครครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา เป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม
จ านวน 4 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 400 คน 



การอ่านคดิวเิคราะห์ จงึเป็นการพัฒนาความสามารถในการพจิารณาอย่างมีเหตุผล พัฒนา
ความสามารถในการจ าแนกประเดน็ เช่ือมโยงความสัมพันธ์อย่างมีระบบ ตีความสารที่ได้รับ

วเิคราะห์จุดมุ่งหมายที่แฝงไว้ในสาร เกดิประโยชน์นานัปการในการอ่าน คดิวเิคราะห์

การอ่าน คิดวิเคราะห์ คือ การพิจารณาจ าแนกแยกแยะข้อความหรือเรื่องราวที่ผู้เขียนน าเสนอไว้ในรูปแบบต่าง 
ๆ เช่น บทความ เรื่องสั้น นวนิยาย ฯลฯ ออกเป็นส่วน ๆ ตามองค์ประกอบเอศึกษารายละเอียดและประมวล
เนื้อหา เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้มีจุดประสงค์ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน



ที่มา:https://today.line.me/th/v2/article/8MRjxZ?utm_source=lineshare

กระบวนการอ่าน คิดวิเคราะห์
การอ่าน คิดวิเคราะห์ คือ การพิจารณาจ าแนกแยกแยะ
ข้อความหรือเรื่องราวที่ผู้เขียนน าเสนอไว้ในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น บทความ เรื่องส้ัน นวนิยาย ฯลฯ ออกเป็นส่วน ๆ 
ตามองค์ประกอบเอศึกษารายละเอียดและประมวลเนื้อหา 
เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้มีจุดประสงค์
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ที่แตกต่างกัน อาทิ
- เพื่อให้ได้ความรู้ความเข้าใจและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาร
ที่ผู้เขียนสอดแทรกไว้ในเรื่องราวที่น าเสนอไว้ในรูปแบบที่
แตกต่าง
- เพื่อหาเหตุและผลท่ีปรากฏในสาร
- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและประเมินค่า
- เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
- เพื่อเป็นข้อคิดในการด าเนินชีวิต



ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับนักเรียน

มีความประสงค์ในการน าความรู้ที่ได้รับ
จากการอบรม เพื่อไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความจดจ า 
และเข้าใจ สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
ในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง

เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีทักษะ สามารถ
วิเคราะห์ ประยุกต์ บูรณาการเทคนิค กลวิธี การจัดการ
เรียนรู้ ประเมินผล และสร้างสรรค์ ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เข้าใจอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ในเรื่องการอ่าน คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง จากงาน
เขียนที่หลากหลายลักษณะ

วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย

1

2

1

2

3



การด าเนินงาน

1. สพฐ. ประชาสัมพันธ์ไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ทั่วประเทศ

2. เขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการไปยัง

โรงเรียนภายใต้สังกัดตนเอง

3.  ผู้ อ านวยการโรง เรี ยนประชาสัมพันธ์ ไปยั ง ครูผู้ สอน

ตามกลุ่ม เป้าหมาย และคัดเลือกครูผู้สอนที่มีความสนใจ 

โรงเรียนละ ไม่เกิน 4 คน พร้อมหนังสือน าส่งจากโรงเรียน

ครูผู้สอนที่สนใจและเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครทาง
เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ คอลัมน์ข่าวสาร 
สนก. และ https://www.gsb.or.th 
และให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1) ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและกรอก
ข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมผ่านระบบ 
google form พร้อมแนบหนังสือน าส่ง
จากโรงเรียน
2) สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม

อบรมผ่าน www.vitheebuddha.com
และ facebook เพจ Moral Group 
Innoobec
3) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมส่งแบบตอบ
รับมาที่ moral.innoobec@gmail.com

http://www.vitheebuddha.com/


รุ่นที่ สถานที่ วันที่อบรม

ที่ 1 โรงแรม.................. 6 – 8 เมษายน 2564

ที่ 2 โรงแรม.................. 21 - 23 เมษายน 2564

ที่ 3 โรงแรม.................. 27 – 29 เมษายน 2564

ที่ 4 โรงแรม.................. 5 – 7 พฤษภาคม 2564

หนองคาย

เชียงใหม่

นครราชสีมา

สุราษฎร์ธานี

ปฏิทินการรับสมัคร
จ านวน 4 รุ่น







ติดตามและสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่

www.vitheebuddha.com

ส ำนักพัฒนำนวตักรรมกำรจัดกำรศึกษำ

02 2885879

นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ 082 556 2451 0884407232

นางสาวทิฆัมพร มาลาล ้า 086 879 6857 108ltm

http://www.vitheebuddha.com/


หัวข้อ 2.4  
การอบรมครูหลักสูตร วิถีพุทธพระราชทาน



การอบรมครู
หลักสูตร 

วิถีพุทธพระราชทาน



คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ผู้บริหาร และครูจากโรงเรียน
ทีผ่่านการพิจารณาคัดเลือก

ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน รุ่นที่ ๔



รูป
แบ

บก
าร

อบ
รม

01 การอบรมรูปแบบ Online ๖ ชั่วโมง

การอบรมรูปแบบ Onsite ๑๖ ชั่วโมง

เวลาการอบรมรวม ๒๒ ชั่วโมง



ส านกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 
โทรศพัท์ ๐๒ ๒๘๘ ๕๘๗๙
นางบรรเจอดพร สูแ่สนสขุ (ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร)
โทรศพัท์ ๐๘๙ ๖๗๘ ๑๔๙๙
นางสาวชวิกานต์ แจ่มจนัทร์ 
โทรศพัท์ ๐๘๓ ๖๕๒ ๓๐๘๘

ติดต่อ 

facebook เพจ : Moral Group Innoobec



หัวข้อ 2.5  
การอบรมครูหลักสูตร วิถีพุทธชั้นน า












