
รวมจ ำนวน

ชั่วโมง

1 22 พ.ค. 62 ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) 1 ชม. 20 นาที

2 29 พ.ค. 62 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) 1 ชม. 20 นาที

3 5 ม.ิย. 62 การคัดเลือก/ออกแบบวธิกีารจัดการเรียนรู้ 1 ชม. 40 นาที

4 12 ม.ิย. 62 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามหวัข้อเร่ืองที่สอดคล้องกับประเด็นที่จะพฒันา 1 ชม. 20 นาที

5 19 ม.ิย. 62 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ2551 1 ชม. 20 นาที

6 26 ม.ิย. 62 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่กลุ่มPLCก าหนดไว้ 1 ชม. 20 นาที

7 3 ก.ค. 62 ก าหนดส่ือ แหล่งเรียนรู้ วธิกีารวดัและประเมินผล 1 ชม. 20 นาที

8 10 ก.ค. 62 สร้างแบบประเมินที่ต้องการพฒันาผู้เรียน และบนัทกึหลังสอน 1 ชม. 40 นาที

9 18 ก.ค. 62 น าเสนอเคร่ืองมอืที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ และจัดท าแบบประเมนินเิทศการสอน 1 ชม. 40 นาที

10 23 ก.ค. 62 นิเทศการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นักเรียน ม.3/1 50 นาที

11 7 ส.ค. 62 การสะท้อนผลการนิเทศการสอน : วิชาประวัติศาสตร์ ม.5 1 ชม. 20 นาที

12 14 ส.ค. 62 การสะท้อนผลการนิเทศการสอน : วิชาสังคมศึกษาฯ ม.3/1 1 ชม. 20 นาที

13 21 ส.ค. 62 การสะท้อนผลการนิเทศการสอน : วิชาวิทยาการค านวณ ม.1/2 1 ชม. 20 นาที

14 28 ส.ค. 62 การสะท้อนผลการนิเทศการสอน : วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2/1 1 ชม. 20 นาที

15 4 ก.ย. 62 การสะท้อนผลการนิเทศการสอน : วิชาคณิตศาสตร์ ม.1/1 1 ชม. 20 นาที

16 11 ก.ย. 62 การแลกเปล่ียนผลการประเมินผู้เรียน 1 ชม. 20 นาที

17 10 ต.ค. 62 รายงานผลการใช้วธิกีารและเคร่ืองมือเพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้ต่อผู้เชี่ยวชาญ 1 ชม. 50 นาที

สรุปกำรบันทึกกำรจัดกิจกรรมชมุชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชพี (PLC)

ภำคเรียนที ่ 1  ปีกำรศึกษำ  2562

ชื่อกลุ่ม "กำรพัฒนำงำนครูสู่ผู้เรียน"

รวมจ ำนวนขั่วโมงในกำรท ำกิจกรรม PLC ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2562  จ ำนวน  23  ชั่วโมง  40  นำที

ครั้งที ่ วัน/เดอืน/ปี กิจกรรม
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รายงาน 
การจัดกิจกรรมกลุ่มการพัฒนางานครูสู่ผู้เรียน (PLC)  

เรื่อง การจดัการเรียนรูแ้บบแผนผังความคิด (Concept mapping) ด้วยรูปแบบ 
MACRO model วิชาประวัติศาสตร์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รายงาน 
นางสาวศิวพร  เสณะเปรม 

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนเพิ่มวิทยา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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เรื่อง  :  การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) ด้วยรูปแบบ MACRO model  
 วิชาประวัติศาสตร์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 
ชื่อผูจ้ัดท า :  นางสาวศิวพร  เสณะเปรม  ครูโรงเรียนเพ่ิมวิทยา  
 
ประเด็นปัญหา 
 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราชการ 2551 และปรับปรุง พุทธศักราช 2560 
ไดก้ าหนดให้สมรรถนะส าคัญ 5 ประการของผู้เรียน เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน ที่ประกอบด้วย  

1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

 จากบทความข้างต้น ท าให้กลุ่มสมาชิก PLC “การพัฒนางานครูสู่ผู้เรียน” เกิดแนวคิดในการท า
กิจกรรมกลุ่มด้วยการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาของผู้เรียน คือ ความสามารถในการคิด และความสามารถใน
การสื่อสาร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สมาชิกแต่ละคนมีแนวความคิดเดียวกันที่
ต้องการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนางานครู และแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
 
หลักการ  

สมาชิกมีความเห็นตรงกันในวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยทุกคนช่วยกันศึกษา
ความรู้เพ่ิมเติมจนได้วิธีการจัดการเรียนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางด้านการคิดและการสื่อสาร    
จึงเลือกวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) แต่ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
อาจไม่ส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านการสื่อสาร จึงศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบ     
จึงได้คัดเลือกรูปแบบ MACRO model ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่น ามาพัฒนาโดยการน า Concept Mapping 
เข้าไปอยู่ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ และมีขั้นตอนส าคัญคือ การให้ผู้เรียนน าเสนอ Concept Mapping 
และท าร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 
การออกแบบกิจกรรม/เครื่องมือ/วิธีการเพื่อแก้ปัญหา 

จากการท ากิจกรรมกลุ่ม PLC เพ่ือร่วมมือกันออกแบบกิจกรรม สร้างเครื่องมือ และวิธีการแก้ปัญหา 
ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. คัดเลือกกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผัง
ความคิด (Concept Mapping) 
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 2. คิดเลือกรูปแบบในการจัดการเรียนรู้แบบ MACRO model มาใช้เป็นขั้นตอนในการออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอน โดยน าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) 
เข้าไปพัฒนาเพ่ิมเติม 
 3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยการตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และน า
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept Mapping) และรูปแบบ MACRO model ไปใช้จัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบเครื่องมือการประเมินผลผู้เรียนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนผังความคิด และ
แบบประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  
 4. น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ค าแนะน า 
 
การน าเครื่องมือไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 1. จดัท าการประเมินการนิเทศการสอนของสมาชิกในกลุ่ม 
 2. น าผลการนิเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
 3. น าแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 4. น าเสนอผลการนิเทศ และผลการประเมินผู้เรียนต่อผู้เชี่ยวชาญ 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) ด้วยรูปแบบ MACRO model 
วิชาประวัติศาสตร์ไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า สามารถใช้
ประเมินผลการพัฒนาผู้เรียนในด้านสมรรถที่ส าคัญของผู้เรียนด้านความคิดและการสื่อสารได้ มีความเหมาะสม
และสอดคล้อง เนื่องด้วยผลการประเมินการนิเทศการสอนของครูทุกคนอยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินการ
ท าแผนผังความคิดส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความคิดและการ
สื่อสารส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
 การจัดการเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) ด้วยรูปแบบ MACRO model เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะทางด้านความคิดและการสื่อสาร ผ่านองค์ความรู้
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ โดยสามารถน าไปใช้ได้ทุกวิชา แต่ควรดูเนื้อหาสาระที่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ 
และควรน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าการเรียนรู้นั้นด้วยตนเองจนเกิดความช านาญ      
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านการคิดและการสื่อสาร  ซ่ึงเป็นการพัฒนาผู้เรียนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 


