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        ก ำหนดกำร 
         โครงการ สอนกระบวนการคิดอย่างไรให้โดนใจวัยรุ่น ภายใต้หลักสูตร  

“การสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง ของนักเรียน (GAT เชื่อมโยง)”  
รหัสหลักสูตร ๖๓๐๐๑ 

จัดโดย ธนำคำรออมสิน(ส ำนักงำนใหญ่) และ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ สพฐ. 
++++++++++++++++++++++ 

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ โรงแรม สองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  
รุ่นที่ ๒ วันที ่๒๐ – ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓  โรงแรม ลำยทอง จังหวัดอุบลรำชธำนี  
วันแรก  ( ๘ ชั่วโมง ) 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน รับเอกสาร เขา้ที่พัก 
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดการอบรมครู  
                        โดย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ ผู้แทนธนาคารออมสิน    
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   Pre test และ ความเข้าใจเรื่อง GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒) 
 : แบบเหตุ ผล : แบบแยกแยะองค์ประกอบ : แบบยับยั้ง 
                   โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ความเข้าใจเรื่อง GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (ต่อ) (๒) 
 : แบบเหตุ ผล : แบบแยกแยะองค์ประกอบ : แบบยับยั้ง 
 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์   
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๕.๑๕ - ๑๗.๑๕ น. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒) 
 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ GAT: การอ่าน คิดวิเคราะห์เชื่อมโยง (๒) 
 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 
๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สอง  ( ๙ ชั่วโมง ) 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. เทคนิคจัดการเรียนรู้ GAT ตรงใจวัยรุ่น (๑.๕) 
 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
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๐๙.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ GAT (๒.๕) 
 โดยอาจารย์ อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. Teaching for Change  :  
 Form Teach to Test to Teach to Learn จากหลักสูตรสู่การสอน (๑) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน  
 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   
 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๔.๔๕ - ๑๖.๔๕ น. ปฏิบัติการ อ่าน วิเคราะห์ งานเขียนประเภทต่างๆ (๒) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน  
 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   
 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
๑๖.๔๕ - ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น 
๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. เทคนิค วิธีการและตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ (๒) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน  
 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   
 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
๒๐.๐๐ น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันที่สำม  ( ๓ ชั่วโมง ) 
๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 
๐๘.๐๐ - ๙.๓๐ น. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ (๑.๕) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน  
 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   
 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง 
๐๙.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ (ต่อ) (๑.๕) 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ อนะมาน  
 อาจารย์ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข   
 อาจารย์ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. Post Test   
 มอบวุฒิบัตร และพิธีปิดการอบรม  
 โดย ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 และ ผู้แทนธนาคารออมสิน 
๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
๑๖.๐๐ น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ ๑)  ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน พักค้างคืนในโรงแรมที่จัดให้ทั้ง ๒ คืน 

             ๒) สอบถามเพ่ิมเติมที่ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.  

 *คุณเสาวนีย์ ทิพย์ฤกษ์ โทร ๐๘๒ ๕๕๖ ๒๔๕๑  
 *คุณจารุวรรณ กาบซ้อน โทร ๐๖๔ ๕๙๑ ๑๒๒๒ 


