
 



บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี………………..    วันท่ี  1   เดือน   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เร่ือง รายงานผลการด าเนินการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 
 
เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

  เนื่องด้วยข้าพเจ้านางสาวพิมพ์พิชชาสุนจิรัตน์ต าแหน่ง ประธานกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 ซึ่งมีสมาชิก 5 คนได้แก่ นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ นางสาวดาวประดับ   เรืองศิริ
นางสาวพิชญา  ภิญญากุล นางสาวกาญจนา หงษ์โต และนางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์ จากท่ีได้ด าเนินกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และช่วยกันแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และเรื่องอื่นๆ ท าให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  บัดนี้ได้ด าเนินกิจกรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานผลการด าเนินการขับเคล่ือนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Professional  Learning  Community : PLC) ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 

                                                            (พิมพ์พิชชาสุนจิรัตน์) 
ต าแหน่งประธานกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าน า 

 

  การเปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องพัฒนา ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่าน
ออกเขียนได้เท่านั้น แต่ส าหรับในศตวรรษท่ี 21ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจ
ไปพรอมกัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผูรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ท่ีคอยออกแบบการเรียนรู
เพื่อช่วยผู้เรียนใหบ้รรลุผลได ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะตองไมต้ังตนเปน “ผู้รู้”แตตองแสวงหา
ความรูไปพรอมๆกันกับผู้เรียนในขณะเดียวกันดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่
การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) ของนักเรียนส่ิงท่ีเป็นตัว
ช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Learning Communities : 
PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์การท าหน้าท่ีของครูแต่ละคนนั่นเอง 
  แบบรายงานผลการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”กลุ่มงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนไทรโยคน้อย
วิทยามีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อรายงานผลการขับเคล่ือนPLC ส าหรับสถานศึกษา ต่อส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และจะได้น าแนวทางท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป 

 ขอขอบคุณส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้ออกแบบการน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่า
รายงานเล่มนี้คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาต่อไป 

 

 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 

       โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 

 

เรื่อง 

 

ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ประเด็นปัญหา 
    เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
    การวางแผนการด าเนินงาน 
วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการท างาน 
ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง 
ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในการด าเนินงาน 
ประเด็นท่ีได้เรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 

ส่วนที่ 2 
      นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น( ช่ือนวัตกรรม / องค์ประกอบของนวัตกรรม /แผนภูมิการใช้ ) 
 

ภาคผนวก 
       ภาคผนวก 1 รายช่ือคณะกรรมการ 
       ภาคผนวก 2 รายช่ืออนุกรรมการการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC  
       ภาคผนวก 3 ภาพถ่ายประกอบการจัดกิจกรรม 
 
 

หน้า 
 

ก 
ข 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินงานPLC   
(ชุมชนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1) 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา จังหวดักาญจนบุร ี
 

  
 ส่วนที่  1 
 
  1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน (จ านวนบุคลากร/ผลงานเด่น) 
  ช่ือกลุ่ม PLC ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 Online Rooms  จ านวนสมาชิกท้ังหมด 5 คน 
    1. นางสาวพิมพ์พิชชา  สุนจิรัตน์ ต าแหน่ง ประธาน 
    2. นางสาวดาวประดับ  เรืองศิริ  ต าแหน่ง สมาชิก 
    3. นางสาวจิตภัทร  กิจจากรณ์ ต าแหน่ง สมาชิก 
    4. นางสาวกาญจนา   หงษ์โต  ต าแหน่ง สมาชิก 
    5. นางสาวพิชญา  ภิญญากุล ต าแหน่ง เลขานุการ 

  2. ประเด็นปัญหา(ประเด็นปัญหาท้ังหมด/ปัญหาเร่งด่วน/ปญัหาท่ีจะด าเนินการต่อ) 
 นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและเนือ้หาในรายวิชาเยอะ 

     - สร้างและพัฒนานวัตกรรม web site และช่อง Youtube 
 นักเรียนไม่สนใจเรียนท้ังแบบ On line และ On hand 

  3.  เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ (เน้นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 : ทักษะการคิด/การจัดการเรียนรู้ 
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ) 

- เน้นผู้เรียนใหม้ีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและความเช่ียวชาญ 
- เน้นผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งมากกว่าความรู้แบบผิวเผิน 
- เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบ On line ในช่วง

สถานการณ์โควิด-19 
  4.  การวางแผนการด าเนินงาน (แผนการขับเคล่ือน จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
    4.1 รวบรวมสมาชิกและจัดต้ังกลุ่ม 
    4.2 วิเคราะห์และก าหนดประเด็นปัญหา 
    4.3 ร่วมกันคิดและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมท่ีจะมาใช้แก้ปัญหา 
    4.4 ก าหนดปฏิทินการด าเนินกิจกรรม 
    4.5 สมาชิกในกลุ่มออกแบบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง 
    4.6 น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละคนมาสะท้อนร่วมกับสมาชิกคนอื่นในกลุ่ม
    4.7 เข้าสังเกตช้ันเรียนและสะท้อนผลงานการจัดการเรียนรู้ 
    4.8 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 



 5.วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการท างานประยุกต์ใช้ 6A Battery Cycle 
 

ขั้นตอนของกระบวนการ PLC กิจกรรม ระยะเวลา/เคร่ืองมือ 
(logbook) 

ขั้นตอนที่ 1 รวมกลุ่ม PLC 
สร้างทีมครู PLC ม.6/1 
โมเดล  6A Battery Cycle 

1. ข้ัน A1 Area survey โดย
สอดคล้องกับ 6A Battery Cycle 
ได้แก่การส ารวจ คือ ส ารวจปัญหา 

1.สร้างทีมงานPLC ในสถานศึกษาท่ี
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
2.ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก
ในกลุ่มPLC(ผู้อ านวยความสะดวก,ผู้
ร่วมพูดคุยแลกเปล่ียนเรียนร,ู ผู้หา
ข้อมูล, ผู้บันทึก) 
3.สรงข้อตกลงร่วมกันในการสร้าง
กลุ่มPLC 
4.ประชุมออนไลน ์
 

พฤศจิกายน 2564 

ขัน้ตอนที่ 2 ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพปัญหา 
โมเดล  6A Battery Cycle 
2. ข้ัน A2 Analyze โดยสอดคล้อง
กับ 6A Battery Cycle ได้แก่ การ
วิเคราะห์ คือ วิเคราะห์ปัญหา 

1.รวมกันเสนอประเด็นปญหาการ
เรียนรขูองนักเรียนในการจัดการเรียน
การสอนแบบ On line ใน
สถานการณ์โควิด-19 
2.รวมกันคัดเลือกประเด็นปญหา  
ท่ีเปนปญหาส าคัญท่ีสุด 
3.รวมกันอภิปรายหาสาเหตุท่ีแทจริง 
เนนไปท่ีการสอนของคร ู
เปนอันดับแรก ท่ีถือวาเปนสาเหตุ 
ท่ีแทจริง 
3.รวมกันเสนอแนวทางแกไขปญหา 
(จากประสบการณการสอน,  
ผู้เช่ียวชาญ, งานวิจัย, 
แหลงขอมูลตางๆ) 
4.อภิปรายสรุปและเลือกแนวทางการ
แกปญหาท่ีเหมาะสม  
ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
5.ประชุมออนไลน์  
 

ธันวาคม 2564 

ขั้นตอนที่ 3 รวมกัน 
ออกแบบกิจกรรมการแกปญหา 
โมเดล  6A Battery Cycle 
3. ข้ัน A3 Action plan โดย
สอดคล้องกับ 6A Battery Cycle 
ได้แก่ การวางแผนปฏิบัติงาน คือ 
วางแผนแก้ปัญหา 

1.น าขอสรุปแนวทางการแกปญหา 
มาชวยกันสรางงาน แผนงาน 
(โดยส่ิงท่ีตองท าตอ คือ ท าอยางไร 
ท าเมื่อไร ใชอยางไร และตรวจสอบ
การท างานอยางไร จะเสนอผล
ระหว่างท างานและสรุปผลเมื่อไร) 
2. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้

ธันวาคม – มกราคม 2565 
เครื่องมือ : 
- แผนการสอน 
 



 สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 
3. สร้างและพัฒนานวัตกรรม 
Web site และช่อง Youtube 

ขั้นตอนที่ 4 น าแผนสกูาร 
ปฏิบัติ/สังเกตการณ์สอน 
โมเดล  6A Battery Cycle 
4. ข้ัน A4 Agency 
collaboration โดยสอดคล้องกับ 
6A Battery Cycle ได้แก่ การลง
มือปฏิบัติ คือ คณะครูน าแผนการ
จัดการเรียนรู้ไปใช้ 

1.น าแผนท่ีรวมกันคิดไปทดลองใชใน
การเรียนการสอนแบบ On line 
2.สมาชิกรวมกันสังเกตการสอนและ
เก็บขอมูลหรือเก็บขอมูลจากการ
ทดลองใชการสอนแบบ On line 
3.น าเสนอผลจากการปฏิบัติ โดย
ก าหนดชวงเวลาและชองทางการ
น าเสนอรวมกัน เชน ชองทาง 
Line Facebook Meet 
4.รวมแลกเปล่ียนเรียนรู ผลจากการ
ปฏิบัติ พรอมปรับปรุงแกไข  

มกราคม 2565 
เครื่องมือ : 
- แบบบันทึกการสังเกตการสอน 
- แบบบันทึกหลังสอน 
- แบบบันทึกการสะทอนคิด 

ขั้นตอนที่ 5 รวมสะทอนผล  
โมเดล  6A Battery Cycle 
5. ขั้น A5 Authentic 
assessment โดยสอดคล้องกับ 
6A Battery Cycle ได้แก่ การ
ประเมินผลตามสภาพจริง คือ การ
วัดและประเมินผลผู้เรียน 
6. ข้ัน A6 After action review 
โดยสอดคล้องกับ 6A Battery 
Cycle ได้แก่ การทบทวนผลการ
ปฏิบัติงาน คือ การสะท้อน 

1.น าผลสรุปสุดทายวาผลเปน็ประการ
ใด รวมกันสะทอนผล แบงปนประสบ
การณ และปรับปรุง 
งานใหดีขึ้น 
2.หากผลการปฏิบัติเปนไปตามวัตถุ
ประสงคน านวัตกรรมสูการเผยแพร
หรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น 
3.หากผลการปฏิบัติไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคน ามาปรับปรุงและหา
แนวทางแกการปญหารวมกันใหม ่

กุมภาพันธฺ  2565 
เครื่องมือ : 
- แบบบันทึกการสะทอนคิด 
- แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 6.  ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริง 
  1. บรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนแบบ On line และ On site เป็นไปด้วยความสนุกสนาน 
  2. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
  3. นักเรียนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมในการสอนแบบ On line และ On site 
 

 7.  ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
  สมาชิกในกลุ่มมีการพูดคุยและวางแผนแก้ปัญหาร่วมกัน มีการด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอน โดย
ประยุกต์ใช้ โมเดล 6A Battery Cycle ในการขับเคล่ือน รวมทั้งมีการนิเทศติดตามกระบวนการด าเนินการ
แก้ปัญหาและสะท้อนผลลัพธ์ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ 
 

 8.  อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในการด าเนินงาน 
 ข้อจ ากัดในด้านของเวลาท่ีไม่เป็นไปตามปฏิทินท่ีได้ก าหนดไว้เนื่องจากกิจกรรมพิเศษเข้าสอดแทรก
รวมทั้งบางขั้นตอนต้องใช้เวลาในการทดลองนวัตกรรมให้ออกมาเหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 

 9.  ประเด็นท่ีได้เรียนรู้ 



  1. การกระตุ้นนักเรียน คือ ส่ิงท่ีส าคัญโดยเฉพาะนักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มของเด็กอ่อน ครูควรมีการ
กระตุ้นอย่างสม่ าเสมอและอาจะใช้เทคนิควิธีการเข้ามาเสริมแรงเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียน 
  2. การใช้ส่ือท่ีหลากหลายจะช่วยเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง 

. 
 10.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
  - ควรเพิ่มกิจกรรมอื่นร่วมด้วยในขั้นตอนอื่นๆ เพื่อความหลากหลายในช้ันเรียน และควรให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในช้ันเรียนให้ได้มากท่ีสุด 
  - ควรใช้ส่ือและนวัตกรรม website และช่อง Youtube ในวิชาอื่น ๆ เพื่อมีการเปรียบเทียบผล
การใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น 
  
 
 
 ส่วนที่  2 
  
 นวัตกรรมท่ีเกิดขึ้น( ช่ือนวัตกรรม / องค์ประกอบของนวัตกรรม /แผนภูมิการใช้ ) 

 ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
ปัจจุบันการจัดการศึกษาของประเทศไทยมีแนวโน้มการพัฒนาท่ีดีขึ้น มีหลากหลายรูปแบบซึ่งเกิด จาก

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารท่ี เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการส่ือสารท่ีไร้พรมแดน ซึ่ง เราทุก
คนสามารถติดต่อ พูดคุย สืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ยูทูป อีเมล หรือผ่านการ 
ส่ือสารแบบสังคมออนไลน์ท่ีทุกคนเรียกว่า “social”` เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ต่าง ๆ ท้ังนี้ในกระบวนการจัดการศึกษา
ก็เช่นเดียวกัน ได้มีการน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้น าเอา 
ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการบริหารงานในโรงเรียน การพัฒนาส่ือการสอนเพื่อน ามาใช้ในการเรียน การ
สอนในห้องเรียน การใช้ห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งใน ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ท่ีให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอนในระดับประเทศของไทย มี
คุณสมบัติเป็นระบบช้ันเรียนออนไลน์ (LMS =Learning Management System) ท่ีได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อ
รองรับรูปแบบจัดการการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) และมุ่งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอน ท่ีมีความยืดหยุ่นเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก 
 ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน 
 1.  เป็นการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยี 
 2.  เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
 3.  ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
 4.  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาในการเรียนรู้ได้ไม่จ ากัด 
 5.  ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินยัในการท างาน และการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 6.  เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก ผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 7.  การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาส่ือการเรียนรู้ท่ีมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 8.  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ และหลักการความคิด
รวบยอด 
 9.  ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 
 

 การเตรียมตัวของครูก่อนการจัดการเรียนรู้ 
 ในการจัดการเรียนรู้ ครูสร้างเนื้อหาองค์ความรู้ไว้ใน web site และช่อง Youtube ผู้เรียนสามารถใช้
เวลาในการเรียนรู้ได้ไม่จ ากัดช่วงเวลา  ครูมีหน้าท่ีอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ดังกล่าว มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ได้ 2 รูปแบบคือ การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน และ
การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู ้
 
 การจัดกิจกรรมตามความสนใจของผู้เรียน  

 การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเลือกศึกษาจากส่ิงท่ีสนใจให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน โดยเริ่มต้นจากการท ากิจกรรมง่าย ๆ ท่ีไม่ซับซ้อนจนเกินไปเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจอยากรู้ 
เช่น ตอบค าถามหรือแบบฝึกหัด แล้วจึงพัฒนาเป็นล าดับต่อ ๆ ไป โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน ผู้สอนสามารถติดตาม และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนจากการสังเกต  

- ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา รวบรวม ความสนใจ ของผู้เรียน  
- ก าหนดประเด็นปัญหา หัวข้อเรื่อง ก าหนดวัตถุประสงค์ 
- ต้ังสมมติฐาน 
- ก าหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้  
- ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 
- ตรวจสอบสมมติฐาน 
- สรุปผลการศึกษาและการน าไปใช้ 
- เขียนรายงานวิจัยแบบง่ายๆ 

          - จัดแสดงผลงาน 
 การจัดกิจกรรมตามสระการเรียนรู้ เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดเนื้อหาสาระตามท่ีหลักสูตร 
ก าหนด ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามสาระการเรียนรู้ จากหน่วยเนื้อหาท่ีเรียนในช้ันเรียน มีข้ันตอนท่ีผู้สอน
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

- ศึกษาเอกสาร หลักสูตร คู่มือครู 
- วิเคราะห์หลักสูตร 
- วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา เพื่อแยกเนื้อหา จุดประสงค์และจัดกิจกรรมให้เด่นชัด  
- จัดท าก าหนดการสอน 
- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
- ผลิตส่ือ จัดหาแหล่งเรียนรู้ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเริ่มต้ังแต่ แจ้งวัตถุประสงค์ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียน

ตามความสนใจ การใช้ค าถามกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อ บทบาทของ
ครูใน ฐานะผู้กระตุ้นการเรียนรู ้

- จัดแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม 
          - บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
 



 
 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ website และ Youtube 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ ฝึกให้เกิดทักษะกระบวนการคิดเพื่อประยุกต์ความรู้ มาใช้ใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และให้ผสมผสานสาระ
ความรู้ด้านต่างๆให้สมดุลกัน มีข้ันตอนดังนี้ 

 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
 1.ขั้นส ารวจ ผู้สอนให้ผู้เรียนศึกษา ส ารวจแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน และ ในท้องถิ่นของผู้เรียน และ
สร้างผู้สอนสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ ระบบห้องเรียนออนไลน์ website และ Youtube 
 2.ขั้นเรียนรู้ เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติกิจกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และมีการ
วางแผนร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
 3.ขั้นประเมินผล ผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาและ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบออนไลน์แล้ว 
ผู้สอนจะให้นักเรียนท าแบบทดสอบ และใบงานออนไลน์ เพื่อเก็บคะแนนนักเรียนในแต่ละหน่วยย่อย พร้อมท้ัง
บอกคะแนนทันที เป็นขั้นตอนการวัดและประเมินผลจากสภาพจริง ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในการ
จัดเรียนรู้ โดยมีผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมิน 
 4.ขั้นน าไปใชเ้ป็นขั้นที่ผูเ้รียนสามารถ น าความรู้ท่ีได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 5.ขั้นประยุกต์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานเป็นขั้นท่ีผู้เรียนน าความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และเผยแพร่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน สังคม และชุมชนต่อไป 
 
 
 

ช่ือกลุ่ม PLC ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 Online Rooms  กลุ่มท่ี .........6/1............ 
 
รายช่ือคณะกรรมการของกลุ่ม 
 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล 
1 นางสาวพิมพ์พิชชา    สุนจิรัตน์           ประธาน 
2 นางสาวดาวประดับ   เรืองศิริ             สมาชิก 
3 นางสาวจิตภัทร        กิจจากรณ์         สมาชิก 
4 นางสาวกาญจนา      หงษ์โต              สมาชิก 
5 นางสาวพิชญา         ภิญญากุล          เลขานุการ 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาพกิจกรรม 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรยีนออนไลน์ 



 

ภาพกิจกรรม 
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบห้องเรยีนออนไลน์ 



 


