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ค ำช้ีแจง  
กำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร สอนกระบวนกำรคิดอยำ่งไรให้โดนใจวัยรุ่น ภำยใต้หลักสูตร  

“กำรสอนเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เช่ือมโยง)”  
รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ 

 จุดมุ่งหมำย 

โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้ โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร “การสอนเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)” รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ เป็นหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงของ
นักเรียน (GAT เชื่อมโยง) รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  
มูลนิธิเพชรภาษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และเป็นหลักสูตรการอบรมที่ครูสามารถ
น าไปนับชั่วโมงได้ อีกท้ังยังเป็นการต่อยอดพัฒนาจากโครงการ “GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม น าสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ด้วย
เล็งเห็นความส าคัญที่จะให้ครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา มีความรู้ ความสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ อย่างค่อยเป็นค่อย
ไป เข้าใจหลักการ ความส าคัญการเรียนรู้ การฝึกฝน การพัฒนาความถนัดทั่วไปให้แก่นักเรียน จึงจัดให้มีการพัฒนา
หลักสูตร “การสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน  (GAT เชื่อมโยง)” แก่ครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษา เพ่ือให้ครูได้ทบทวนการจัดกิจกรรมการเรียนทั้งในการสอดแทรกในการเรียนกลุ่มสาระการเรียน
ภาษาไทย หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
หรือการสอดแทรกในการเรียน “กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน” อีกหลายวิชา ท าให้การเรียนรู้ การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน ซึ่งเป็น
ความถนัดทั่วไปของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเป็นไปอย่างบูรณาการ กลมกลืนมีความน่าสนใจ ผู้เรียนกระหายใคร่รู้ สนุกกับ
การเรียนรู้ สามารถน าไปใช้ได้จริงในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษามากกว่าเรียนเพ่ือการสอบ การแข่งขัน ซึ่งเร่งรีบใช้เวลา
น้อยและเน้นการจ ามากกว่าความเข้าใจ 

ซึ่งในปี 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย การอ่าน  
การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากการอ่าน สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 100 คน แบ่งเป็น 2 
ภูมิภาค จ านวน 2 แห่ง ๆ ละ 50 คน  
 

 กลุ่มเป้ำหมำย 
 ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสนใจเรื่องภาษาไทย การอ่าน การคิดวิ เคราะห์ เชื่อมโยง 
จากการอ่าน ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และ 29 สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน 100 คน 
 
 

กรอกใบสมัครในระบบ Google form 
ผ่ำน QR Code ในค ำชี้แจง 
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 กำรรับสมัคร  
ครูผู้ สอนที่ สนใจและเป็นกลุ่ ม เป้ าหมาย สามารถอ่านรายละเอียดการสมัครทางเว็บ ไซต์ โรงเรียนวิถี พุทธ 
https://www.vitheebuddha.com คอลัมน์ข่าวสาร สนก. และ https://www.gsb.or.th และให้ด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 1) สพฐ. ประชาสัมพันธ์ไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัด สพม. ตามท่ีระบ ุ
 2) ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาสัมพันธ์ไปยังครูผู้สอนตามกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกครูผู้สอน 
ที่มีความสนใจ โรงเรียนละ ไม่เกิน 2 คน พร้อมแนบหนังสือน าส่งจากโรงเรียน 
 3) ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลเพ่ือลงทะเบียนเข้าอบรมผ่านระบบ google form 
 4) สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมผ่าน www.vitheebuddha.com 
 5) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมส่งแบบตอบรับมาที่ moral.innoobec@gmail.com 

*** ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและกรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน QR Code ด้านล่าง ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สแกน
หนังสือน าส่งจากโรงเรียน ( ไฟล์เอกสารแบบ PDF เท่านั้น )  
*** ปิดรับสมัครทันที เมื่อจ านวนผู้เข้าอบรมครบตามเป้าหมาย ( 50 ท่าน /รุ่น ) 

 

 วันและสถำนที่ 

จุดอบรม จังหวัด วันที่อบรม วันหมดเขตรับสมัคร ผู้ประสำนงำน จำก สพฐ. 
จุดที่ ๑ 
โรงแรมคุ้มสุพรรณ 

สุพรรณบุรี 13 – 15 
พฤศจิกายน 2563 

ตั้งแต่บัดนี ้
ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
(จะปิดรบัสมัครก่อน 
หากเต็มจ านวน) 

ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  
โทร. 089 678 1499 
นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ 
โทร. 082 556 2451 
นาวสาวจารุวรรณ กาบซ้อน 
โทร. 064 591 1222 

จุดที่ ๒ 
โรงแรม วี โฮเทล 
 

อุบลราชธาน ี 20 – 22 
พฤศจิกายน 2563 

ตั้งแต่บัดนี ้
ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 
(จะปิดรบัสมัครก่อน 
หากเต็มจ านวน) 

นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ 
โทร. 083 652 3088  
นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ า 
โทร. 086 879 6857
นางสาววาสนา กรเกตุ 
โทร. 099 359 3529 

สแกนเพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร 

ภายในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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 กำรประกำศผล  
  รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรม จะประกาศให้ทราบก่อนถึงวันอบรมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยสามารถ 
อ่านรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ https://www.vitheebuddha.com  และ  https://www.gsb.or.th 
 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรม 3 วัน (สนับสนุนโดยธนำคำรออมสิน) 
 1. ค่าท่ีพัก 
 2. ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ อาหารเย็น 2 มื้อ 
 3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 6 มื้อ (สาย 3 มื้อ , บ่าย 3 มื้อ) 
 

 กำรแต่งกำย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

 

 ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
 - ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โทร. 0 2288 5889 
  ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข  รองผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โทร. 089 678 1499 
  นางสาวเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร. 082 5562451 
  นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 064 591 1222 
  นางสาวชวิกานต์ แจ่มจันทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 083 652 3088 
  นางสาวทิฆัมพร มาลาล้ า นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 086 879 6857 
  นางสาววาสนา กรเกตุ พนักงานราชการ  โทร. 099 359 3529 
 - ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 ต่อ 155286 – 90 
 

--------------------------------------------------------------------- 

 

 
 


