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************************************** 

นําเสนอโดย: นางสุคนธ์ สินธพานนท์ 

PART A: ข้อมูลหน่วยพัฒนาครู  

 นิติบุคคล - บริษัทเขียวย่ังยืน จํากัด 

PART B: ระดับช่วงชั้นในการพัฒนา  

 ระดับช่วงช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

PART C: คําสําคัญสะท้อนกิจกรรมการพัฒนา  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
1. ภาษาไทย 1. Thai / Thai Language 
2. การสอนในศตวรรษที่ 21 2. Teaching in the 21st Century 
3. การออกแบบการเรียนรู้ 3.  Instructional Design 
4. มัธยมศึกษาตอนต้น 4.  Lower Secondary Education  
PART D: ข้อกําหนดลักษณะของหลักสูตร 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: การเพ่ิมศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือพัฒนาทักษะสําคัญที่

จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21: ความท้าทายสําหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ภาษาอังกฤษ:  The Development of Thai language Teaching Effectiveness for 

Students in the 21st Century Skills: A Challenging Case for Lower 
Secondary Education Teachers 

2. ระดับความลุ่มลึกของหลักสูตร  

ระดับพื้นฐาน (Basic Level) 

3. ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     หมายเลขบัตรประชาชน 3809800125130 อายุ 47 ปี 
     วิทยฐานะ/ ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
     คุณวุฒิสูงสุด ศษ.ม สาขาวิชาท่ีสําเร็จ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ 

4. ระบุพ้ืนฐานความรู้/ประสบการณ์และเง่ือนไขของครูที่จะเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่เก่ียวข้องกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
2. ได้รับมอบหมายให้สอนหรือรับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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5. คําสําคัญที่เป็นคําแทนหลักสูตร ที่ทําให้ครูสามารถสืบค้นหาหลักสูตรได้โดยง่าย   

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   
1. ทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 1. 21st Century Skills 
2. การจัดการเรียนรู้ 2. Learning Management/ Teaching 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น 3. Lower Secondary Education  
4. ศักยภาพ 4. Effectiveness 
5. ภาษาไทย 5. Thai / Thai Language 

6. หลักการและที่มาของหลักสูตร 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  ได้วางกรอบ เป้าหมาย และทิศทางการจัดการศึกษา
ของประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ สามารถ
แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญประการหน่ึง คือ พัฒนา
ระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายด้านผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ท่ี 
3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีเป้าหมายสําคัญประการหน่ึงคือ 
เป้าหมายท่ี 1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 เป้าหมายท่ี 3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป้าหมายท่ี 7 ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตาม
มาตรฐาน กล่าวได้ว่าครูเป็นบุคลากรสําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสําคัญจําเป็นในศตวรรษที่ 21 และมี
ความรู้ความสามมารถตามเป้าหมายของหลักสูตร และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579 ซ่ึง
สอดคล้องกับคํากล่าวของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) คือ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะการสอนเด็กให้เติบโต
ตามศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆ ได้ และสอดคล้องกับพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2557) ท่ีกล่าวว่าครูไทยในศตวรรษ
ที่ 21 ควรมีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอน และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2558) ได้กล่าวว่าครูมีบทบาทสําคัญ
ในการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีทักษะสําคัญของคนในศตวรรษที่ 21 มีส่วนสําคัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา ท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
 อน่ึง ผลสํารวจความต้องการหลักสูตรพัฒนาครูจากแผนสํารวจแบบสุ่มของครูผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนต้นท่ัวประเทศรวมท้ังส้ิน 363 คน ในช่วงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พบว่าครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาตนเอง ในเรื่อง เทคนิคการพัฒนาทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ได้ระดับค่าเฉล่ีย 4.11  แสดงให้เห็นความต้องการในการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเหตุน้ีบริษัทเขียวย่ังยืน จํากัด (Lasting 
Green Co. Ltd) ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีมีประสบการณ์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในด้านต่าง ๆ มา
เป็นอย่างดี อีกท้ังยังมี ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โดยใช้รูปแบบ วิธีการ 
เทคนิคหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 แล้วนําความรู้ ทักษะและประสบการณ์ท่ี
ได้รับจาการอบรมไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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7. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ 
1.1  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการสอนในศตวรรษที่ 21 กับทักษะ

สําคัญที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
1.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีสอนท่ีเน้นพัฒนาทักษะ

สําคัญจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
1.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Active Learning 
1.4 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการสร้างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้สู่เป้าหมายการ

เรียนรู้ 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ 
2.1 ฝึกทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการสอนและวิธีสอนท่ีพัฒนาทักษะ

สําคัญจําเป็น ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2.2 ฝึกทักษะการออกแบบเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2.3 ฝึกทักษะการสร้างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่เป้าหมาย

การเรียนรู้ 
3. ด้านลักษณะความเป็นครู 
3.1 เสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดขอบในการพัฒนาตนของครูผู้สอน 
3.2 เสริมสร้างความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

สําคัญของผู้เรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3 พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละ อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้เรียนตาม

เป้าหมายของหลักสูตรและการศึกษาแห่งชาติ 
 

8. ระบุเป้าหมายการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ (Skill) 
3. ด้านความเป็นครู (Attribute) 
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9. ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จของการเรียนรู้ของครู  
1.  ร้อยละของระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ร้อยละ 80 
2.  ระดับคุณภาพของช้ินงานรวบยอดที่เกิดข้ึนในระหว่าง/หลังการอบรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่าน

เกณฑ์  
3.  ร้อยละของคะแนนสอบวัดความรู้หลังเสร็จส้ินการอบรม ร้อยละ 75 ผ่านเกณฑ์ 
4.  ระดับพฤติกรรมระหว่างการอบรมที่แสดงให้เห็นถึงความต้ังใจในการรับความรู้ ความมีวินัย 

ความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม ระดับ
คุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

 
 
 
 
 
 

10. กรอบแนวคิดของหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูผู้สอน 

จบป.ตรี 
ได้รับ
มอบหมายให้
สอนชั �น
มธัยมศกึษา
ตอนต้น 

เข้าสู่

กระบวนการ

อบรม 

- ทดสอบก่อน
อบรม 

- ฟังการบรรยาย 

- เข้าร่วมกิจกรรม
กลุม่ 

- อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น 

- ฝึกปฏิบตั ิ
 

สาระการอบรม

ความรู้ 

- รูปแบบ วธีิสอน 
เทคนคิการจดัการ
เรียนรู้และการ
สร้างแบบฝึก/
ชดุฝึก เพื3อพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ที3
จําเป็นของผู้ เรียน
ในศตวรรษที3 78 

ทกัษะปฏบัิต ิ

ออกแบบการ
จดัการเรียนรู้และ
ชดุฝึก/ชดุฝึกทกัษะ
การเรียนรู้ 

ความเป็นครู 

วินยั ความ
รับผดิชอบ ความ
เสียสละ 

การประเมนิผล 

- ทดสอบหลกัอบรม 

- พฤตกิรรมระหวา่ง
การอบรม 

- ระยะเวลาในการ
อบรม 

- ชั �นงาน/ภาระงาน 

การติดตามหลักการ

อบรม 

-การสื3อสารผ่านระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศกบั
ผู้บริหารและตวัครูในทาง
ปฏบิตัิตาม ID PLAN 

และนําไปใช้ใน PLC 
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11. ระบุกรอบแนวคิดของหลักสูตร  
1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ(Skill) 
3. ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (Attribute) 

 
12. หัวข้อสาระการอบรม  

1.    ด้านความรู้ ได้แก่ 
1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการสอนในศตวรรษท่ี 21 กับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ของ

ผู้เรียน 
1.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ของผู้เรียน 
1.3 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

2 ของผู้เรียน 
1.4 การสร้างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่เป้าหมายของการ

เรียนรู้ 
2. ด้านทักษะปฏิบัติ ได้แก่ 
2.1 ฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบและวิธีสอนท่ีเน้นพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 
2.2 ฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning 
2.3 ฝึกการสร้างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่เป้าหมายการ

เรียนรู้ 
3. ด้านลักษณะความเป็นครู ได้แก่ 
3.1 การเสริมสร้างความมีวินัยและความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอน 
3.2 การเสริมสร้างความตระหนักในการดําเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะจําเป็นของ

ผู้เรียน 
3.3 การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูในด้านความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อการพัฒนา

ผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาของชาติและแผนการศึกษาชาติ  
13. รายละเอียดการอบรมในแต่ละหัวข้อ 

1. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 1  
“ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 กับทักษะที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม 

 การจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษท่ี 21 จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตรของชาติ และนโยบายการจัดการศึกษาในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 
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– พ.ศ. 2579 ซ่ึงเน้นการพัฒนาทักษะท่ีจําเป็นในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน ดังน้ัน ครู
ทุกคนจึงมีส่วนสําคัญในการดําเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

2. วิธีการอบรม 
ใช้กระบวนการสร้างความตระหนัก การบรรยายประกอบตัวอย่างนวัตกรรม การต้ัง
คําถาม การแบ่งกลุ่ม การนําเสนองาน 
1. นําเข้าสู่กิจกรรมโดยสอบถามความรู้เดิมของผู้เข้ารับการอบรมเก่ียวกับบทบาท

สําคัญของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และทักษะ
สําคัญของผู้เรียนที่ควรเน้น 

2. นําเสนอความรู้ประกอบการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะจําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน 

3. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 กับทักษะที่จําเป็นในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน และความจําเป็น
ในการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู 

4. ผู้เข้ารับการอบรมร่วมสรุปแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใน
ปัจจุบัน 

  

2. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 2  
“รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ของผู้เรียน” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรซ่ึงจะส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะท่ีสําคัญจําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมน้ันครูผู้สอนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เป็นไปตามหลักการของทฤษฎีการเรียนรู้ 
จิตวิทยาการเรียนรู้ อีกทั้งมีขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนอย่างเป็นระบบ 

2. วิธีการอบรม   
การต้ังคําถาม การบรรยายประกอบภาพ/คลิปวีดีโอ การสาธิต การปฏิบัติ การ
แบ่งกลุ่ม 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 นําเข้าสู่กิจกรรมด้วยการให้ผู้เข้ารับการอบรม ชมภาพและคลิปวีดีโอ แล้วต้ัง

คําถามจากภาพเป็นประโยคคําถามท่ีแสดงถึงบทบาทสําคัญของครูในการจัดการเรียนการ
สอน 

3.2 นําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและวิธีสอนท่ีเน้นการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน พร้อมตัวอย่างประกอบ 
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3.3 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่มร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
หรือวิธีสอนจากท่ีได้จากการอบรมกลุ่มละ 1 วิธี ตามความสนใจ 

3.4 ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
3.5 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปความจําเป็นท่ีต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใช้รูปแบบการสอน/วิธีสอนท่ีหลากหลาย และความสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ
จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  

 
3. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 3    

“เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ของผู้เรียน” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  

การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้น Active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ ท่ี เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังได้ฝึกทักษะ
การคิดในลักษณะต่าง ๆ  ซึ่งผู้เรียนสามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้
ได้ ดังน้ันครูผู้สอนจึงต้องใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายซึ่ง กิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้น Active learning จะส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นใน
ศตวรรษที่ 21  

2. วิธีการอบรม  
บรรยายประกอบส่ือ สาธิตการใช้ส่ือนวัตกรรมประเภทต่าง ๆ  การอภิปราย การตอบ
คําถาม ฝึกปฏิบัติ 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
2.1 นําเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์ภาพ/คลิป

วีดีโอ ว่าภาพใดมีกิจกรรมสอดคล้องกับ Active learning พร้อมอธิบายเหตุผล 
2.2 นําเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

กับ Active learning 
2.3 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคท่ีหลากหลายสอดคล้องกับ Active learning 
2.4 ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงาน 
2.5 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ท่ี

สอดคล้องกับ Active learning  
 

4. ชื่อ/สาระการอบรมหัวข้อที่ 4   
“การสร้างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่เป้าหมายการ
เรียนรู้” 
1. ความคิดรวบยอดของสาระการอบรม  
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แบบฝึก/ชุดการฝึกทักษะการเรียนร ู้มีความสําคัญประการหน่ึงท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
บทเรียนหรือเร่ืองท่ีเรียน เป็นส่วนสําคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดให้แก่
ผู้เรียน ซึ่งครูผู้สอนสามารถแทรกการฝึกทักษะการคิดไปในข้ันตอนของรูปแบบการสอน 
วิธีสอน เทคนิคการสอน และกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งแบบฝึก/ชุดฝึกน้ันจะส่งผลต่อทักษะ
การเรียนรู้ท่ีสําคัญของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิด
แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 

2. วิธีการอบรม   
บรรยายประกอบตัวอย่างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ การอภิปราย การตอบ
คําถาม ฝึกปฏิบัติ 

3. แผนการจัดกิจกรรมการอบรม  
3.1 ผู้เข้ารับการอบรมผลัดกันเล่าประสบการณ์ท่ีได้จัดทําแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการ

เรียนรู้ แล้วนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้ผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียนสูงข้ึน หรือส่งผลต่อการพัฒนาวิธีการคิดของผู้เรียน 

3.2 นําเสนอตัวอย่างแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของทักษะ
สําคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันอภิปรายจุดเด่นของแบบฝึก/ชุดฝึกแต่ละชุด และ
แนวทางการนําไปพัฒนา 

3.4 ผู้เข้ารับการอบรมแบ่งกลุ่ม ร่วมกันจัดทําแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการคิดโดยเน้น
การคิดในรูปแบบต่าง ๆ  

3.5 ตัวแทนกลุ่มนําเสนอผลงาน กลุ่มผู้ฟังร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ 
3.6 ผู้เข้ารับการอบรมร่วมกันสรุปแนวทางการจัดทําแบบฝึก/ชุดฝึกทักษะการคิดท่ี

เน้นทักษะสําคัญของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21   

  

14. กิจกรรมการติดตาม หรือการทํางานร่วมกับครูหลังการพัฒนา   

1. ครูผู้เข้ารับการอบรมจัดทํา ID Planการวางแผนไปสู่การปฏิบัติจริงในช้ันเรียน การนําความรู้ไป
แลกเปล่ียนกับเพื่อนครูในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยให้นําเสนอแผนการปฏิบัติดังกล่าว
เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา แล้วนําส่งสําเนาหลักฐานท่ีได้รับการอนุมัติ
เพื่อขอรับวุฒิบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยจัด ภายในระยะเวลา 3 เดือน 

2. ติดตามการดําเนินงานของครูด้วยการติดต่อส่ือสารผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้เข้ารับการอบรม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

3. สุ่มเย่ียมห้องเรียนจริง ร้อยละ 3 จากจํานวนผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละรุ่น 
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15. วิทยากร:  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ขําสกุล 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริศนา ฟองศรัณย์ 
3. นางนิฤมล สุวรรณศรี 
4. นางจุฑามาศ เจริญธรรม 
5. นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ 
6. นางสาวศิริรัตน์ สุคันธพฤกษ์ 
7. นางนิตยา มั่นชํานาญ 
8. นางสิริกร สุกิน 

16. จํานวนครูที่อบรมต่อรุ่น: หลักสูตรระดับพื้นฐาน จํานวนผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 150 คน/ กลุ่ม 
 

17. วิธีการวัดและประเมินผลการอบรมของหลักสูตร: 
1. ประเมินจากการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 ของระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
2. ประเมินระหว่างการอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจในการอบรมรับ

ความรู้ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือในการลงมือปฏิบัติ
ในทุกกิจกรรม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 

3. ประเมินจากช้ินงานรวบยอดที่เป็นงานเด่ียว หรืองานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 3 ผ่านเกณฑ์ 
4. ประเมินด้วยการทดสอบวัดความรู้หลังการอบรม โดยได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 75 

 
18. ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. Power Point เรื่องการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะสําคัญท่ีจําเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

2. ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ 
3. ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ

สําคัญที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
5. ตัวอย่างแบบฝึก / ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ ที่เน้นฝึกทักษะการคิด 

 
19. ตารางกิจกรรมในแต่ละวัน 

 

ตารางการอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะ
สําคัญที่จําเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21: ความท้าทายสําหรับครูช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
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เวลา 
วัน 

08.00 – 
08.30 น. 

08.30 – 
09.00 น. 

09.00 – 
10.30 

น. 

10.30 – 
12.00 

น. 

12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 
14.30 

น. 

14.30 – 
16.00 

น. 

16.00 – 
16.30 น. 

วันแรก ลงทะเบียน/ 
รับเอกสาร 

ปฐมนิเทศ/ 
ทดสอบ

ความรู้ก่อน
การอบรม 

 ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนการ

สอนในศตวรรษท่ี 21 
กับทักษะท่ีจําเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ของ

ผู้เรียน 

 
พัก

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนและวิธี
สอนท่ีเน้นการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของ

ผู้เรียน 

- นําเสนอ
ผลงาน 
- ถามตอบ 
- สรุป
ความรู้ 

วันท่ี
สอง 

ลงทะเบียน กิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์/

แลกเปล่ียน
ประสบการณ์
การเรียนรู้ 

เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้น Active 
Learning เพื่อพฒันา
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของ

ผู้เรียน 

การสร้างแบบฝึก/
ชุดฝึกทักษะการ
เรียนรู้เพื่อพฒันา
ทักษะการเรียนรู้สู่

เป้าหมายการเรียนรู้ 

ทดสอบ
ความรู้
หลังการ
อบรม  

 

 

 

  


