
 
 
       
ที่  ศธ ๐๔๒๖๓/๔๓๙                                                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
                                                                          ๑๙๗ หมู่ ๒๐ ต ำบลนอกเมือง     
                                                                          อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐  

                                                              ๒๙  มกรำคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง   กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่  
         ที่เนน้ควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู (PLC) และ 
         เทคนิควิธีกำรเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM Education 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกโรง 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน  ๑  ฉบับ   
  ๒. ช่องทำงกำรส่งรำยชื่อเข้ำอบรม  จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
  ๓. รำยละเอียดข้อมูลขนำดโรงเรียน จ ำนวน  ๑  ชุด 

  ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ จะด ำเนินโครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เรื่อง  กำรยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นควำมแตกต่ำง
ตำมพหุปัญญำ (MI)   ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพครู (PLC) และเทคนิควิธีกำร
เรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM Education ให้กับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๗๐ คน ประกอบด้วย หัวหน้ำงำนวิชำกำร และครูผู้สอน (รวมพนักงำน
รำชกำร ครูอัตรำจ้ำง) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ตำมนโยบำยกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ทีเ่น้น  
ให้ผู้เรียนได้พัฒนำตนเองตำม “ทฤษฎีพหุปัญญำ” (Theory of Multiple Intelligences)  ในวันอำทิตย์ที่ ๙ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ำรีสอร์ท  อ ำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  

  ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๓๓ ขอควำมร่วมมือท่ำนได้ส่งรำยชื่อ    
ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ตำมจ ำนวนที่ก ำหนด รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย (๓) สำมำรถส่งรำยชื่อ    
ในระบบออนไลน์ได้ที ่http://gg.gg/ggnd2  หมดเขตส่งรำยชื่อภำยในวันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ทั้งนี้   สถำบันพัฒนำคุณภำพวิชำกำร (พว.) เป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำหำรว่ำงเครื่องดื่ม และค่ำอำหำรกลำงวัน    
ส ำหรับค่ำพำหนะเดินทำงให้เบิกจำกสถำนศึกษำต้นสังกัด ขอขอบคุณ มำ ณ โอกำสนี้ 

  จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

                                                               ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 
 
 

                                                               (นำยส ำเริง บุญโต) 
                                       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๓ 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
โทร ๐ ๘๑๐๗๔ ๗๒๗๒, ๐ ๘๙๖๖๑ ๙๔๑๕ 
โทรสำร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕  



 
 
 

ก ำหนดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
เรื่อง  กำรยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) 
       ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู (PLC) เทคนิควิธีกำรเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วย   
       ตนเอง Active Learning (AL) และ STEM Education                          

วันอำทิตย์ที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓  
ณ ห้องลุมพินีแกรนด์ สวนป่ำรีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 

 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. รำยงำนตัว/รับเอกสำรประกบกำรอบรม 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด บรรยำยพิเศษ 
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ -จุดเน้นกำรศึกษำไทยในปัจจุบัน ที่เน้นกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน 

-ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรเรียนรู้แนว Active Learning 
-แนวคิดกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนพัฒนำตนเองตำมควำมแตกต่ำง
พหุปัญญำ (MI) 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น. -ทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑  

-องค์ประกอบที่ส ำคัญของ MI 
-เทคนิคกำรใช้กระบวนกำร PLC เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงำน ศึกษำวิเครำะห์หลักสูตร ชุดกิจกรรม สื่อนวัตกรรม  

กำรจัดกำรเรียนรู้ คู่มือคร ู
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ -ฝึกเทคนิค วิธีกำรออกแบบกำรเรียนรู้คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำได้ 

-ฝึกปฏิบัติกำรจัดกิจกรรมตำมแนวคิด หลักกำร MI/AL/PLC 
-อภิปรำย ซักถำม ทดสอบ และปิดกำรอบรม 

 
หมำยเหตุ  : ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 
วิทยำกร          
 ๑. ผศ.ดร.กรัณศุภมำส เอ่งฉ้วน ภำควิชำภำษำศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์       
 ๒. ดร.ณัฐกิตต์ สิริวัฒนำทำกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช่องทำงกำรเข้ำส่งรำยชื่อกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรยกระดับคุณภำพด้วยกำรพัฒนำครูตำมหลักสูตรแนวใหม่ 

ทีเ่น้นควำมแตกต่ำงตำมพหุปัญญำ (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนกำรพัฒนำวิชำชีพครู (PLC) และ 
เทคนิควิธีกำรเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM Education 

 

ผ่ำนทำง http://gg.gg/ggnd2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ  กำรส่งรำยชือ่เข้ำรับกำรอบรม
ก ำหนดให้ใช้อุปกรณ์ 

๑.มือถือ ระบบ Android เท่ำนั้น 
๒.เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือNotbook 

 


