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โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ค าน า 

 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) เกิดขึ้น
จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้องการปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครู เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๒๐ ปี                
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายก าหนดกรอบ
วงเงินให้ครูรายบุคคล เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการจ าเป็นของครูรายบุคค ล                     
คนละ ๑๐,๐๐๐บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน/ต่อปี โดยเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพักและ               
ค่าเบ้ียเล้ียง โดยเลือกการพัฒนาจากกิจกรรมหรือโครงการท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 
 จากนโยบายดังกล่าวส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงได้ด าเนินการโครงการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาหรือบุคคล 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๆ น าเสนอ
หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น าเสนอหลักสูตรให้สถาบัน              
คุรุพัฒนา ส านักงานเลขาธิการ คุรุสภา ท าการรับรอง และประชาสัมพันธ์ให้ครูได้เลือกหลักสูตรเพื่อพัฒนา
ตนเองตามความต้องการจ าเป็นรายบุคคล โดยจะด าเนินการจัดท าระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครู
ผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้ครูสามารถเลือกอบรมตามความต้องการ และหน่วยงานส่วนกลางสามารถบริหาร
จัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนให้กับครูท่ีแจ้งความประสงค์เข้ารับ
การอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ และสามารถอบรมตามความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในภาพรวมได้ 
 จากความส าคัญดังกล่าว ผู้รายงานได้เลือกหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรม                    
จัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC 
ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑                    
รวม  ๒  วั น  ของสถาบันพัฒนา คุณภาพวิ ช าก าร  (พว . )  บริษัท  พัฒนาวิ ชาการ  (พว . )  จ ากั ด                                          
ณ Ambassador Hotel Bangkok  จังหวัดกรุง เทพมหานคร  บัดนี้ ไ ด้ ผ่านการอบรมเรียบร้อยแ ล้ว                      
จึงขอรายงานผลการอบรม เพื่อขยายผลและพัฒนาสู่ผู้เรียนต่อไป 

 

 

 

 
 



แบบรายงานการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

        วันท่ี ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

       ตามท่ี ข้าพเจ้า นางสาวอันธิกา  บุญเลิศ  ต าแหน่ง  ครู  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                  
ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ในหัวข้อ “หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู 
สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และ
กิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย”ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒ 
กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ วัน ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด                 
ณ Ambassador Hotel Bangkok  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

      บัดนี้การอบรมได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอสรุปสาระส าคัญของการอบรมดังกล่าว ตามรายงาน                   
ท่ีเสนอมา 

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ลงช่ือ…………………………………………….. 
                          (นางสาวอันธิกา   บุญเลิศ) 
                    ต าแหน่ง ครู 
บันทึกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 เพื่อโปรดทราบ   อื่นๆ …………………………………………………. 

        ลงช่ือ………………………………………… 
              (นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์) 
                                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 เพื่อโปรดทราบ   อื่นๆ …………………………………………………. 

       ลงช่ือ…………………………………………
                (นางวรรณวิสา   สมบัติวงศ์) 

            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 



ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

 

    ลงช่ือ…………………………….…………………. 
               (นายไชยา   กัญญาพันธุ์) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมนิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
                วนัท่ี  ......... เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม / อบรม / สัมมนา 

 

หัวข้อ  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะกระบวน   
          การคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
          (Developing Teacher Competencies on Innovative Instructional to Thailand ๔.๐ by  
          GPAS Active Learning Thinking Skills and PLC Activities in Learning Area of Thai  
          Language Secondary Teachers 
ระดับพื้นฐาน    Basic Level Course 
รหัสหลักสูตร    ๖๑๓๐๓๑๐๖๗-๐๐๙  

จ านวนชั่วโมงระหว่างการอบรม  ๑๒ ช่ัวโมง 
หน่วยงานที่จัด   สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) บริษัท พัฒนาวิชาการ (พว.) จ ากัด 
สถานที่อบรม     Ambassador Hotel Bangkok  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
วันทีอ่บรม        ระหว่างวันท่ี ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ รวม ๒ วัน 
๑. วัตถุประสงค์ของเร่ืองที่เข้ารับการอบรม  
 ๑.๑ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะกระบวน             
การคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC 

๑.๒ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ เทคนิควิธีการ  ต่อการจัดการเรียนรู้                    
แบบ Active Learning  GPAS ๕ Step และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
 ๑.๓ เพื่อสามารถน าความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดท า                     
แผนการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับน าไปพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

๑.๔ เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดในรายวิชาภาษาไทยได้ถูกต้อง 
๑.๕ เพื่อสามารถวัดและประเมินผลผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวช้ีวัดท่ีหลักสูตรก าหนดได้

ถูกต้อง คล่องแคล่ว มั่นใจ พัฒนาตนเองจนเกิดทักษะการสอนแบบครูมืออาชีพ 
 ๑.๖ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวคิด หลักการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (PLC)”                 
ระหว่างเพื่อนครู เพื่อสามารถรวมกลุ่มและด าเนินกิจกรรมในสถานศึกษาให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูมืออาชีพ 
 ๑.๗ เพื่อสร้างความเข้าใจทักษะเบื้องต้นในการใช้เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การปฏิบัติจริง       
การพัฒนางาน การพัฒนาวิชาชีพครู ในกระบวนการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูมืออาชีพ (PLC)  
 
 
 
 
 



๒. เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการอบรม 
 ๒.๑ แนวคิด หลักการ การปรับการเรียนเปล่ียนการสอน แบบ Active Learning ผ่านการคิดและ  
การปฏิบัติ ท่ีตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ และการจัดการศึกษายุคประเทศไทย ๔.๐ 
 ๒.๒ ทักษะการคิดขั้นพื้นฐานและการคิดขั้นสูงแบบ GPAS และการลงมือปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม
ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติวิชา 
 ๒.๓ แนวคิดการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizer : GO) เครื่องมือช่วยคิดในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ๒.๔ แนวคิดการประเมินผลการเรียนรู้ ประเมินเพื่อเรียน “Assessment is for Learning : AifL” 
   ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้ การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับ
มาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะและคุณลักษณะในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ โดยใช้กระบวนการคิด
เป็นแกนในการสร้างความรู้ 
 ๒.๓ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ และการปรับ
พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  

๓. กิจกรรมที่อบรม 
 คร้ังที่ ๑ วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

๓.๑ ทดสอบก่อนเรียนเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจด้วยทักษะกระบวน เรื่อง การคิด GPAS 
แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓.๒ กิจกรรมบรรยายและปฏิบัติ เรื่อง แนวคิดหลักการการเรียนรู้แบบ Active Learning 
และทักษะกระบวนการคิด GPAS ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓.๓ กิจกรรมสรุปความรู้  เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และ GPAS                    
ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

๓.๔ กิจกรรมการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ตัวช้ีวัด สมรรถนะและ
คุณลักษณะในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับทักษะการคิด  

๓.๕ ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในหน่วยการเรียนรู้และจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน (Lower Order Thinking เป็นแกนในกลุ่มสาระ
ภาษาไทย 

๓.๖ กิจกรรม PLC เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

คร้ังที่ ๒ วันอาทิตย์  ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
๓.๗ กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิด

ขั้นสูง (Higher Order Thinking) เป็นแกน ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
Based Learning : PBL) และการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน (Project Based Learning : PjBL) ในกลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ภาษาไทย 

๓.๘ กิจกรรมการสร้างเครือข่าย PLC 
๓.๙ กิจกรรมสรุปความรู้และสาระส าคัญการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้

กระบวนการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) และการสร้างเครือข่าย PLC 



๓.๑๐ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจหลังการอบรม เรื่อง การคิด GPAS แบบ Active Learning 
และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
๔. ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมและการน าไปใช้ 

จากการอบรม หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วย
ทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC” ท าให้ทราบว่า Active Learning 
เป็นกระบวนการเรียนการสอนอย่างหนึ่ง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหรือการลงมือท า ซึ่ง “ความรู้”          
ท่ีเกิดขึ้นเป็นความรู้ท่ีได้จากประสบการณ์ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนต้องได้มีโอกาส    
ลงมือกระท ามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว โดยการน าความรู้สู้ผู้เรียนแบบ Active Learning ดังนี้ 

๑. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการอ่าน  การเขียนการโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา 
๒. จัดให้ ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  และ                      

การประเมินค่า เพราะท าให้ผู้เรียนสามารถสร้างการเรียนรู้ ท่ีคงทนได้นาน มากกว่าท่ีผู้เรียนเป็นฝ่ายรับ                    
อย่างเดียว เปล่ียนจากการจัดการเรียนรู้แบบ Passive Learning เป็น Active Learning 

ท้ังนี้  กระบวนการเรียนรู้แบบ ๕ Steps มาบูรณาการเข้ากับโครงสร้างทักษะการคิด ทักษะ
กระบวนการคิด GPAS เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ GPAS ๕ Steps โดยเพิ่มเติมขั้นส่ือสารและน าเสนอ 
(Applying the Communication Skill) ประกอบด้วย ๕ Steps ดังนี้ 

Step ๑ ขั้นสังเกต รวบรวมข้อมูล (Gathering)  
Step ๒ ขั้นคิดวิเคราะห์และสรุปความรู้ (Processing) 
Step ๓ ขั้นปฏิบัติและสรุปความรู้หลังจากการปฏิบัติ (Applying and Constructing the 

 Knowledge) 
Step ๔ ขั้นส่ือสารและน าเสนอ (Applying the Communication skill) 
Step ๕ ขั้นประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Self-Regulating) 

 สรุปได้ว่า การน าความสัมพันธ์ของมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดในหลักสูตรกับโครงสร้างทักษะการคิด
ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และ GPAS ๕ Steps สามารถน าไปใช้เป็นแกนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้และออกแบบการเรียนรู้ในบทเรียนหรือหน่วยการเรียนต่าง ๆ อีกท้ังสามารถสร้างเป็น
หน่วยการเรียนรู้แบบ Backward Design สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ช่วยให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ในระดับสูง เกิดการเรียนรู้ท่ีครอบคลุม ทักษะการคิด 
การแก้ปัญหา การส่ือสาร การใช้ทักษะชีวิตและการท างานเป็นทีม ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรและ
แนวทางพัฒนาสมรรถนะบุคคลในศตวรรษท่ี ๒๑ ตอบสนองความต้องการการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ยุค
ประเทศไทย ๔.๐ และเป็นการยกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นต่อไป  
 นอกจากนี้ Professional Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมมือกัน
ในการช่วยเหลือ แนะน า ให้ก าลังใจกันของครูผู้สอน ผู้บริหาร นักการศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ให้ดีขึ้น ซึ่งสามารถน ากระบวนการ PLC มาใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและ               
ทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสู่การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน และเกิดการพัฒนาวิชาชีพครู
ด้วยการพัฒนาผู้เรียน ท้ังนี้ PLC มีความเกี่ยวข้องกับ ว ๒๑ เป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินวิทยฐานะ โดย



มุ่งเน้นให้ครูได้ส่ังสมประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตน โดย
น าผลจากการพัฒนามาใช้ในการเรียนการสอนพร้อมท้ังส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกัน (PLC) ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอยู่เสมอ เป็นวัฒนธรรมของการพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้า
สืบไป และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น 
 จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอบรมไปใช้เช่ือมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนให้
เป็นวิถีแห่งการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับครู น ากระบวนการและผลิตผลแห่งความส าเร็จ การสร้างวิธีการสอน
แบบ Active Learning ด้วยการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด ในระดับ
ทักษะขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า ส่วนการคิดระบบขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS ช่วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีชัดเจนให้เป็นลักษณะ Active Learning  ผสมผสานกับแนวทางการออกแบบการ
เรียนรู้แบบ Backward Design ท าให้ ผู้ เรียนมีความรู้คงทน คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รวมถึง                  
การส่ือสาร การใช้ทักษะชีวิตและการท างานเป็นทีม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ นั่นคือ ๓R๘C 
นอกจากนี้ PLC เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนและเกิดความมั่นใจสูงสุดในการปฏิบัติงาน ๒ ด้าน 
คือ ๑) ครูผู้สอน สามารถพัฒนาความช านาญในการประกอบวิชาชีพและสร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 
น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพครู และ ๒) นักเรียน สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และน าไปสู่การประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ ส าหรับเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อม ปรับวิธีเรียน เปล่ียน
วิธีสอน ในการขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะต่อไป 
 
 ๕. การน าผลที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

จากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand 
๔.๐ ด้วยทักษะกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC” สามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปใช้ในวางแผนเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ท้ังในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมในสาระวิชาภาษาไทย ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด 
การแก้ปัญหา สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ สร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เกิด
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน มีวินัยใน           
การท างานและการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิด เน้นทักษะการคิด
ขั้นสูงให้ผู้เรียนได้บูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด โดยผู้สอน
จะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งความรู้ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน ช่วยสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม 
และการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในช้ันเรียน 

ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้าง ทักษะการคิด GPAS ๕ Steps น าไปใช้ใน                      
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียน การวิเคราะห์หลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน              
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัดในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เนื่องด้วย GPAS ๕ Steps เป็นแนวทางส าคัญใน         
การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีก าหนดไว้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตามกระบวนการเรียนรู้  



๕ ขั้นตอน หรือ ๕ STEPs สามารถน าใช้เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสืบสอบหรือวิธีสอน
แบบโครงงานภาษาไทย ประกอบด้วย การต้ังค าถาม การแสวงหาสารสนเทศ การสร้างความรู้ การส่ือสาร 
และการตอบแทนสังคม 

ท้ังนี้ การน ากระบวนการ PLC ถือเป็นแนวทางการขับเคล่ือนสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ Thailand ๔.๐ มีความส าคัญมากต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดีขึ้นใน
สาระภาษาไทย เพราะถือเป็นเครื่องมือท่ีช่วยแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดความร่วมมือ รวมพลังของครูผู้สอนและ
ทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยสู่คุณภาพของผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะอัน 
พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เนื่องด้วย PLC มุ่งเน้นท่ีการปฏิบัติการสอนและผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนใช้ในการปรับปรุงด้านวิธีสอน ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงาน
สอนของครูให้น้อยลง เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความ
กระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของ
ผู้เรียนและร่วมกันรับผิดชอบเป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน เกิดส่ิงท่ีเรียกว่า “พลังการเรียนรู้ (Powerful 
learning) ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่าง
เด่นชัด ลดอัตราการติดผลการเรียน ๐ ร มส. และ มผ. น้อยลง การซ้ าช้ันของนักเรียน อัตราการขาดเรียน
ลดลง มีผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มขึ้นเด่นชัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยท่ีสูงขึ้น  

 
 
 
 
    

ลงช่ือ ………………………………………………….. 
                     (นางสาวอันธิกา   บุญเลิศ) 
                          ต าแหน่ง   ครู 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาพถ่าย / เกียรติบัตร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะ                     

กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ Ambassador Hotel Bangkok  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
*********************** 

วันที่ ๑ : วันเสาร์ ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
ระยะเวลา ประเภท รายละเอียด วิทยากร 

๐๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. กิจกรรม ทดสอบก่อนเรียน นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 
นางวิไล  วัชรพิชัย 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย แนวคิดหลักการการเรียนรู้                 
แบบActive Learningและทักษะ
กระบวนการคิด GPAS 

นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. กิจกรรม แนวคิดหลักการการเรียนรู้ แบบ

Active Learningและทักษะ
กระบวนการคิด GPASในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 
นางวิไล  วัชรพิชัย 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พัก พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. กิจกรรม กิจกรรมสรุปความรู้ นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

นางวิไล  วัชรพิชัย 
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. บรรยาย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

มาตรฐาน/ตัวชี้วัดสมรรถนะและ
คุณลักษณะในหลักสูตรกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ภาษาไทย กับทักษะการคิด 

นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พัก พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๔.๔๕ – ๑๗.๑๕ น. กิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ในหน่วยการเรียนรู้
และจัดท าแผนการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน (Lower 
Order Thinking) เป็นแกน ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 
นางวิไล  วัชรพิชัย 

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. พัก พักรับประทานอาหารเย็น  
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. บรรยาย PLC เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

 



วันที่ ๒ : วันอาทิตย์ ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ 
เร่ิมต้น-ถึง ประเภท รายละเอียด วิทยากร 

๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยาย การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning โดยใช้กระบวนการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
เป็นแกน ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วย
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
Based Learning : PBL) และ              
การเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project 
Based Learning : PjBL) ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พัก พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น. กิจกรรม การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning โดยใช้กระบวนการ
คิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
เป็นแกน ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วย
การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – 
Based Learning : PBL) และการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project Based 
Learning : PjBL) ในกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 
นางวิไล  วัชรพิชัย 

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น. พัก พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยาย การสร้างเครือข่าย PLC นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. บรรยาย สรุปความรู้ สาระส าคัญ ภาพรวมของ

การฝึกอบรม 
นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พัก พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๑๕ – ๑๕.๔๕ น. กิจกรรม ทดสอบหลังการอบรม นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

นางวิไล  วัชรพิชัย 
๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. บรรยาย มอบหมายงาน ปิดการฝึกอบรม นางวรรณวไิล  พันธุ์สีดา 

 
 

 

 



ภาพกิจกรรมการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  
 

 
หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะครู สร้างนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ สู่ Thailand ๔.๐ ด้วยทักษะ                     

กระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning และกิจกรรม PLC ส าหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา 

 
 

 



 

ทดสอบก่อนการอบรม เร่ือง การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิด GPAS แบบ Active Learning  
และกิจกรรม PLC น าไปสู่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แนวคิดหลักการการเรียนรู้ แบบActive Learning 
และทักษะกระบวนการคิด GPAS ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 



   

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน/ตัวชี้วัดสมรรถนะและคุณลักษณะในหลักสูตร                                    

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกับทักษะการคิด 



 

 

 

 

 

 

          ปฏิบัติกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในหน่วยการเรียนรู้และจัดท าแผนการเรียนรู้                              

โดยใช้กระบวนการคิดขั้นพื้นฐาน (Lower Order Thinking) เป็นแกน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       

 

 

 

 

 

 

 

 



  

กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 



 

PLC เพือ่การพัฒนาวิชาชีพครู 

 

กิจกรรมผ่อนคลาย...กายบริหารระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม 
 



 

 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูง (Higher Order 

Thinking) เป็นแกน ตามแนวทางการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL) 

และการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (Project Based Learning : PjBL) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมถ่ายภาพร่วมกัน 


