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คาํนํา 

 

รายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอสรุปผลการดําเนินงานของกลุม PLC ในภาพรวมระดับโรงเรียน เพื่อแกไข

ปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู รวมไปถึงเพื่อยกระดับความสามารถหรือผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนจากความรวมมือ

ของครูในทุกกลุมสาระการเรียนรู รวมท้ังแลกเปล่ียนเรียนรูของครูผูสอนในโรงเรียน 

 หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมทั้งผูสนใจทั่วไป ในการนําไปใชเพ่ือการศึกษาเรียนรูและปฏิบตัิตามแนวทางดังกลาว 

 

 

 

 

    

งานวิจัยและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาการ 

    โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ 
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หลักการและเหตุผล 

 

การพัฒนาหองเ รียนแหงคุณภาพ โรงเรียนแหงคุณภาพ ในฐานะเปน Professional Learning 

Community : PLC  ครูผูปฏิบัติงานตองมีหลายบทบาท อันไดแก บทบาท Model  Teacher (ครูผูสอน)  Buddy 

(ครูรวมการเรียนรู)  Expert  (ผูเชี่ยวชาญ)  Mentor (ฝายวิชาการ/หัวหนากลุมสาระฯ)  Administrator (ผูบริหาร

สถานศึกษา)  เปนตน ผลลัพธที่เกิดขึ้นในหองเรียนคุณภาพ คือ นักเรียนแตละคนและทุกคนจะไดรับการสงเสริม

สนับสนุนจากครูใหไดรับการศึกษาที่ดีที่สุด ตรงความสนใจ เต็มศักยภาพและครบตามมาตรฐานหลักสตูร 

ฉะนั้นในการพัฒนาหองเรียนแหงคุณภาพสูโรงเรียนแหงคุณภาพ คือโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงไดจัด

กิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  เพื่อ

เสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการชั้นเรียนในการพัฒนาผูเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูในดานการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู การบริหารวิชาการ  ครูจึงเปนกัลยาณมิตรของนักเรียน เพ่ือนครู ผูปกครอง ชุมชน และ

นักวิชาการ  เปนตนแบบของการเปนบุคคลแหงการเรียนรู และเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางสรรค พัฒนา

ชีวิต สงัคม และสิ่งแวดลอมใหเกดิสันติสุขและพัฒนาท่ียั่งยืน 
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กรอบการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบสนับสนุน 

1. การบริหาร 

2. การพัฒนาบุคลากร 

3. การมีสวนรวมของผูปกครอง/

ชุมชน 

4. สารสนเทศ 

ระบบหลัก 

1. การจัดการเรียนรู 

2. การดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ผลลัพธ 

1. แนวทางการจัดการเรียนรู  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค 

รวมกลุม/จัดต้ังกลุม PLC 

ศึกษาปญหา/ความตองการกลุม 

ออกแบบกิจกรรมการแกปญหา 

แลกเปล่ียน/เสนอแนะ 

นําไปสูการปฏิบัติ/สังเกตการสอน 

นวัตกรรม/ Best Practices 

สะทอนผล 

ข้ันท่ี 1 วิเคราะหและวางแผนการจัดการเรียนรู 

Analyze & Plan 

ข้ันท่ี 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู Do & See 

ข้ันท่ี 3 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู 

Reflect & Redesign 
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กรอบขั้นตอนการนํารปูแบบ PLC ไปใชในสถานศึกษามีรายละเอียด แตละข้ันตอน ดังนี้ 

1. การรวมกลุม PLC รวมกลุมครูท่ีมีปญหา/ความตองการเดียวกัน เชน ครูกลุมสาระเดียวกัน  

ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน หรือกลุมครูที่ประสบปญหารูปแบบเดียวกัน เปนตน 

2. ศึกษาปญหา ความตองการ 

2.1 รวมกันเสนอปญหา/ความตองการ 

2.2 จัดกลุมปญหา 

2.3 จัดลําดับความจําเปนเรงดวน 

2.4 เลอืกปญหาเพียง 1 ปญหา โดยการพิจารณารวมกัน 

3. รวมกันหาแนวทางในการแกปญหา 

3.1 เร่ืองเลาเราพลัง/บอกเลาประสบการณที่แกปญหาไดสําเร็จ 

3.2 คนหาตวัอยาง/รูปแบบที่ประสบความสําเร็จ 

3.3 รวมตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวตักรรมในการแกปญหา 

4. ออกแบบกิจกรรมการแกปญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุมเลือก 

5. แลกเปล่ียนเสนอแนะ 

นาํเสนอกิจกรรมการแกปญหา ใหผูเช่ียวชาญหรือผูที่มีประสบการณใหขอเสนอแนะ 

6. นาํสูการปฏบิัติ/สังเกตการณสอน 

6.1 นํากิจกรรมไปใชในการแกปญหา 

6.2 ผูสงัเกตการณเขารวมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การเยี่ยมชั้นเรียน  

      สังเกตการสอน เปนตน 

7. สะทอนผล 

7.1 สรุปการนํารูปแบบ/วิธีการ ในการนาํไปแกปญหา 

7.2 อภปิรายผลการแกปญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 

 8.   สรุปผลและนําเสนอผูบริหาร 
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แผนการขับเคลื่อน  PLC ในระดับสถานศึกษา ปการศกึษา 2564  

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ 

แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม หมายเหตุ 

1.แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC ระดับ

สถานศึกษา 

แตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือน PLC ประกอบดวย 

1. ผูอาํนวยการสถานศึกษา 

2. รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

3. หัวหนาฝายวิชาการ/กลุมสาระ/หัวหนาสายชั้น 

4. ครู ฯลฯ 

 

2.กาํหนดแผนงานการขับเคลื่อน

กระบวนการ PLC ระดับ

สถานศึกษา 

จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูสถานศึกษา 

ประกอบดวย 

1. สรางทีมงาน PLC ท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

2. สรางความรู ความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับ

บคุลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาทํา)  

3. สรางเครือขายกับหนวยงานอื่น (ระดับบคุคล ระดับองคกร 

ระดับหนวยงาน) 

4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 

5. สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. การขับเคล่ือนกระบวนการ 

PLC สูการปฏิบัติ 

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สูการปฏิบัติ สรุปรายงานผล และ

จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 

 

4. กาํกับ ติดตามนิเทศและ

ประเมนิผล 

1. จัดทําแผนและเคร่ืองมือ กํากับ ติดตาม นิเทศ และ

ประเมินผลการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC สูสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

สูสถานศึกษา ระดับสถานศกึษา ดําเนินการกํากับ ติดตาม 

นิเทศ และประเมนิผลการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC สู

สถานศึกษา 

3. เรงรัด ติดตาม และสนับสนุน ขาราชการและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีไมประสบความสาํเร็จในการขับเคล่ือน

กระบวนการ PLC สูสถานศึกษา 
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แนวทางการดําเนินงาน กจิกรรม หมายเหตุ 

5. สรุปรายงานผลการดําเนินการ

การขับเคล่ือนกระบวนการ PLC  

 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการ

ดําเนินการตามกระบวนการ PLC สูสถานศกึษา  

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

 สรุปและรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 
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สรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

 การดําเนินงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โรงเรียนศรีอยุธยา   

ในพระอุปถัมภฯ มีจํานวนกลุม PLC 19 กลุมกิจกรรม ดังนี้ 

1. ครูภาษาไทยวิถีใหม 

2. สรรส่ือสอน 

3. ครชูีววิทยา 

4. ครูวิทยาศาสตรทั่วไป 

5. ครูคณิตสูโควิด 19 

6. ครูภาษาอังกฤษ ม.2 

7. ครูภาษาอังกฤษ ม.3 

8. ครูภาษาอังกฤษ ม.4 

9. ครูภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.4 

10. ครูภาษาอังกฤษ ม.5 

11. การทําคอรสสอนออนไลน 

12. ครูภาษาตางประเทศที่ 2 

13. ครผููสอนภาษาฝรั่งเศส-เยอรมัน 

14. ครสูังคมศึกษา 

15. Art Growing Up 

16. ดนตรี นาฏศิลป 

17. การงาน 4.0 

18. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งานแนะแนว) 

19. กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

โดยที่แตละกลุมกิจกรรมไดดําเนนิการแกปญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางนอยหน่ึงกิจกรรม และได

ดําเนินการแลวเสร็จภายในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 แลวทั้งสิ้น 52 กจิกรรม ดังนี้ 
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ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

แผนภาพ 1 แสดงประเภทกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 
 

กลุมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและหาแนวทางรูปแบบการสอน 

1. การหาแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาไทย 

2. การพฒันาส่ือสําหรับการเรียนรูออนไลน (สรรสื่อสอน) 

3. การใชรูปแบบการสอนผานระบบออนไลนรวมกับการใช Youtube Channel (ครูชีววทิยา) 

4. การแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน (ครูวิทยาศาสตร

ทั่วไป) 

5. การพฒันาส่ือการสอนสําหรับสรางหองเรียนกลับทางเร่ืองการวาดภาพสนี้ําหุนนิ่ง ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 4/7 โรงเรยีนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ (Art Growing Up) 

6. การนําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปไปใชในการสอนนาฏศิลปพื้นเมือง (ดนตรี-นาฏศิลป) 

7. การพฒันาการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงโควิด-19 (การงาน 4.0) 

8. การพฒันาและปรับปรุงการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน (การงาน 4.0) 

9. แบบฝกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ระคน (ครูคณิตสูโควิด 19) 

10. การจัดการเรียนการสอนออนไลนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 2 (ครูคณิตสูโควิด 19) 

11. การจัดการเรียนการสอนออนไลนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 3 (ครูคณิตสูโควิด 19) 

12. เลขยกกําลัง (ครูคณิตสูโควิด 19) 

13. การจัดการเรียนการสอนออนไลนเรื่องสถิติโดยใชเกม (ครูคณิตสูโควิด 19) 

14. การใชสื่อออนไลนในวิชาพลศึกษา (กิจกรรมสุขศึกษาและพลศกึษา) 

ประเภทกิจกรรม

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู/รูปแบบการสอน พัฒนาผลสัมฤทธิ์หรือทักษะของผูเรียน พัฒนา/แกปญหาคุณลักษณะผูเรียน
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

15. สขุภาพกับเทคโนโลย ี(กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา) 

16. การจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงเชาและชวงบาย (กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา) 

17. Application กบักิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนในชวงการระบาดของเชื้อโควิด 19 (ครูสังคมศึกษา) 

18. ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ระดับ ม.1 (ครูสังคมศึกษา) 

19. การจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใช Youtube (ครสูังคมศึกษา) 

20. การจัดการสอนแบบ Self-learning (กลุมการทําคอรสออนไลน) 

21. การแกปญหาการอานโดยใชคลิปวิดโีอประกอบการสอน 

22. การพฒันาทักษะการจัดการเรียนรูโดยเกมตอคําศัพท Cross Words 

23. การพฒันาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใช Gimgit  (กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.2) 

24. การหาแนวทางเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนการอานเพื่อจับใจความภาษาอังกฤษ  (กลุมครู

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ม.4) 

25. การหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลนอยางสรางสรรค(กลุมครูผูสอนภาษาตางประเทศท่ี 2)   

 

กลุมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะความสามารถของนักเรียน 

1. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา ว30249 พันธุศาสตร 

เร่ือง พนัธุวิศวกรรมดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT สาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (ครูชวีวิทยา) 

2. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 3 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยใชการตอบคําถามผาน google form หลังเรียนทุกคร้ังในชวงการเรียนแบบ

ออนไลน (ครูชีววิทยา) 

3. การพฒันาบทเรียนออนไลนเร่ือง สารและสมบัติของสารสําหรับการจัดการเรียนรูในสถานการณ COVID-19 

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (ครูวิทยาศาสตรทั่วไป) 

4. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 1 เร่ือง การจําแนกสารโดยใชบัตรภาพผานการจัดการ

เรียนรูแบบออนไลน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 (ครูวิทยาศาสตรท่ัวไป) 

5. การสอนแบบออนไลนผาน Google meet ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร 3 

(ครูวิทยาศาสตรทั่วไป) 

6. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชกระบวนการ Call room buddy เพ่ือแกปญหาในชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 3/10 ในหัวขอการเขียนภาพที่เกิดจากกระจกโคง (ครูวิทยาศาสตรทั่วไป) 

7. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองการเกิดภาพจากเลนสของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ โดยใชชุดกิจกรรมเร่ืองการเกิดภาพจากเลนส (ครู

วิทยาศาสตรทั่วไป) 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

8. การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองสารละลาย สําหรับการ

จัดการเรียนรูยุค COVID-19 โดยใช Google meet (ครูวิทยาศาสตรทั่วไป) 

9. การพฒันาทักษะการสรางงานส่ือผสม โดยใชส่ือวิดิทัศน Art Journal (Art Growing Up) 

10. แนวทางการพัฒนาทักษะของนักเรียนโดยใชแบบฝกทักษะพื้นฐานการวาดเสน (Art Growing Up) 

11. มือใหมหัดแตงเพลง (ดนตรี-นาฏศิลป) 

12. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดออกแบบชิ้นงานประดิษฐ (การงาน 4.0) 

13. การแกปญหาการเรียนรูเร่ืองตรรกศาสตรโดยใชแบบฝกทกัษะ (ครูคณิตสูโควิด 19) 

14. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลบัดาน (Flipped Classroom) (กิจกรรมสุขศึกษาและพล

ศึกษา) 

15. การใชเกมในการแกปญหานักเรียนจําคําศัพทไมได (กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.3) 

16. การแกปญหานักเรียนฟงภาษาอังกฤษไมออกโดยการใชพอดคาสต (กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.3) 

17. การหาแนวทางเพื่อพัฒนาการจดจําคําศพัทภาษาฝร่ังเศส (กลุมครูสอนภาษาฝร่ังเศส-เยอรมัน) 

 

 

กลุมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรยีน 

1. การลดภาระงานใหแกนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบ online (การงาน 4.0) 

2. การแกปญหาความคงทนในการเรียนรู (การงาน 4.0) 

3. แกปญหาการปรับตัว (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งานแนะแนว)) 

4. การคนหาตัวเอง (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งานแนะแนว)) 

5. การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในการเรียนการสอนออนไลน (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งานแนะ

แนว)) 

6. การแกปญหาเด็กขาดแรงจูงใจในการเรียน (กจิกรรมพัฒนาผูเรียน (งานแนะแนว)) 

7. การพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสอดคลองกับการเรียนออนไลน 

(กิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งานแนะแนว)) 

8. การแกปญหานักเรียนไมสงงานตามกําหนด (กิจกรรมสุขศึกษาและพลศึกษา) 

9. การใชแอปพลิเคชั่น ClassDojo เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพงึประสงคของนักเรียน (กลุมครูภาษาอังกฤษ 

ม.4) 

10. การใชแรงเสริมบวกโดยใชแอปพลิเคชั่น ClassDojo เพื่อเสริมสรางเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษ 5 (กลุมครู

ภาษาอังกฤษ ม.5) 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

อภิปรายผลการดําเนินงาน 

 

ผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการ  

1. มีองคความรู นวัตกรรม และประเด็นความรูที่นาสนใจ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกกลุม 

PLC ท่ีเปนประโยชนกับครู และสามารถนําไปใชในการพัฒนาใหเกิดประโยชนกับผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม 

(สมาชกิเครือขายมีการนําไปใชไดอยางชัดเจน) 

2. มีรองรอยการรายงานผลการนําองคความรู นวัตกรรม และประเด็นความรูที่นาสนใจ ท่ีเกิดขึ้นของสมาชิก

กลุม PLC ไปใชตลอดระยะท่ีดําเนินโครงการทุกคร้ังท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยสมาชิกทุกคน 

3. ผูสอนหลักและสมาชิกในกลุม PLC สามารถนําผลการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูมาอภิปรายเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิด โดยมีครูผูสอนหลักเปนผูสะทอนความคิดเก่ียวกับความสําเร็จ จุดเดนและจุดท่ีตอง

พัฒนาในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

 

ผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน / ครู / สมาชิกท่ีกลุม PLC 

1. ผูเรียนไดการเรียนรูตามเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวทุกประการ และมีความชัดเจนทั้งเชิงปริมาณ

และคุณภาพ 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรียนดีขึ้น และทําใหผูเรียนไดพฒันาและเกิดคุณลักษณะอยางชัดเจน 

3. ผูสอนไดรับความรูและประสบการณ ซ่ึงเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู และ

ผูสอนไดรับนวัตกรรมและเร่ิมวางแผนจัดทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

4. ผูสอนสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูไปประยุกตใชในการ

ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และสามารถนําวัตกรรมการเรียนรูที่ไดรับจากการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้น

เรียนไปใชพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู 

 

ผลท่ีเกิดจากการดําเนินงาน 

1. นาํไปสูการวิจัยในชั้นเรียนและไดนวัตกรรมในการแกไขปญหา 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนดีขึ้น หรือเปนไปตามเกณฑที่ตกลงกันไว 

3. พฤติกรรมของนักเรียนที่มีปญหาเปลี่ยนไปในทางท่ีดีขึ้นตามขอตกลงที่ต้ังไว 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

บทเรียนที่ไดจากการดําเนินงาน 

 ครูผูสอนไดเล็งเห็นถึงปญหาที่หลากหลายในหองเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนที่แตกตางกันใน 

แตละบคุคล รวมไปถึงเรียนรูที่จะหาแนวทางในการแกปญหาในสถานการณที่แตกตางกันผานการอภิปรายรวมกันกับ

เพ่ือนครูและนักเรียน 

 ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (Professional Learning Community) เปนกระบวนการที่มีประโยชนและคุมคา 

สะทอนผลเชิงวิชาชีพ โดยการพูดคุยสนทนากันระหวางสมาชิกในชุมชนการเรียนรู ที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการ

เรียนการสอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา หรือชวยพัฒนาการจัดการเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

 แตละกลุมมีแนวทางรูปแบบการเขียนที่แตกตาง และมีความเขาใจที่คอนขางจะตางกันในท้ังเชิงรูปแบบและ

ความเขาใจบางประการของระบบการสรางชุมชนแหงการเรียนรู หากตองดําเนินการตอไปอาจตองมีการสรางความ

เขาใจเพ่ิมเติม หรือมีการกําหนดรูปแบบและทิศทางใหเปนไปในทางเดียวกัน  
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

ตัวอยางบันทึกจัดต้ังกลุม PLC 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

 
 
 



   

17 

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

ตัวอยางบันทึกกิจกรรม PLC 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ตารางสรุปกิจกรรม PLC ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ที่ กลุมกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จํานวนชั่วโมง 

1 ครูภาษาไทยวิถีใหม ครูภาษาไทยวิถีใหม 21 

2 สรรส่ือสอน การพัฒนาสื่อสําหรับการเรียนรูออนไลน 18 

3 ครูชีววิทยา การใชรูปแบบการสอนผานระบบออนไลนรวมกับการใช 

Youtube Channel 

6 

4 ครูชีววิทยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชดุกิจกรรมการ

เรียนรูวิทยาศาสตร รายวิชา ว30249 พันธุศาสตร เรื่อง 

พันธุวิศวกรรมดวยวิธีการสอนแบบ 4MAT สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 

9 

5 ครูชีววิทยา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรยีน รายวิชา ชีววิทยาเพ่ิมเติม 

3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/3 ภาคเรยีนท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 โดยใชการตอบคําถามผาน google form 

หลังเรียนทุกคร้ังในชวงการเรียนแบบออนไลน 

6 

6 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การพัฒนาบทเรียนออนไลนเร่ือง สารและสมบัติของสาร

สาํหรับการจัดการเรยีนรูในสถานการณ COVID-19 เพ่ือ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 

50 

7 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร 1 เร่ือง 

การจําแนกสารโดยใชบัตรภาพผานการจัดการเรียนรูแบบ

ออนไลน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

8 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การสอนแบบออนไลนผาน Google meet ที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิชาวิทยาศาสตร 3 

9 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชกระบวนการ Call 

room buddy เพ่ือแกปญหาในชั้นเรียนมัธยมศึกษาปที่ 

3/10 ในหัวขอการเขียนภาพที่เกิดจากกระจกโคง 

10 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเร่ืองการ

เกดิภาพจากเลนสของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ โดยใชชุดกิจกรรมเร่ือง

การเกิดภาพจากเลนส 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ที่ กลุมกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จํานวนชั่วโมง 

11 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ืองสารละลาย สําหรับการจดัการเรียนรู

ยุค COVID-19 โดยใช Google meet 

12 ครูวิทยาศาสตรทั่วไป การแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับรูปแบบท่ีใชในการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน 

13 ครูคณิตสูโควิด 19 แบบฝกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร ระคน 30 

14 ครูคณิตสูโควิด 19 การจัดการเรียนการสอนออนไลนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 2  

15 ครูคณิตสูโควิด 19 การจัดการเรียนการสอนออนไลนในระดบัมัธยมศึกษาปที่ 3  

16 ครูคณิตสูโควิด 19 การแกปญหาการเรียนรูเร่ืองตรรกศาสตรโดยใชแบบฝก

ทักษะ 

 

17 ครูคณิตสูโควิด 19 เลขยกกําลัง  

18 ครูคณิตสูโควิด 19 การจัดการเรียนการสอนออนไลนเร่ืองสถิติโดยใชเกม  

19 ครูสังคมศึกษา Application กบักิจกรรมการเรียนการสอนออนไลนในชวง

การระบาดของเชื้อโควิด 19 

33 

20 ครูสังคมศึกษา ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาฯ ระดับ ม.1 54 

21 ครูสังคมศึกษา การจัดการเรียนการสอนออนไลนโดยใช Youtube 26 

22 กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.4 การใชแอปพลิเคชั่น ClassDojo เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอัน

พึงประสงคของนักเรียน  

10 

23 กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.5 การใชแรงเสริมบวกโดยใชแอปพลิเคชั่น ClassDojo เพื่อ

เสริมสรางเจตคตติอวิชาภาษาองักฤษ 5  

10 

24 กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.3 การใชเกมในการแกปญหานักเรียนจําคําศัพทไมได  9 

25 กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.3 การแกปญหานักเรียนฟงภาษาอังกฤษไมออกโดยการใช

พอดคาสต  

9 

26 กลุมครูสอนภาษา

ฝร่ังเศส-เยอรมัน 

การหาแนวทางเพ่ือพัฒนาการจดจําคําศัพทภาษาฝร่ังเศส  11 

27 กลุมการทําคอรสออน

ไลน 

การจัดการสอนแบบ Self-learning  12 

28  การแกปญหาการอานโดยใชคลิปวิดโีอประกอบการสอน  10 

29  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูโดยเกมตอคําศัพท Cross 

Words   

17 

30 กลุมครูภาษาอังกฤษ ม.2 การพัฒนาการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใช Gimgit   10 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ที่ กลุมกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จํานวนชั่วโมง 

31 กลุมครูภาษาอังกฤษ

เพ่ิมเติม ม.4 

การหาแนวทางเพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรยีนการสอนการ

อานเพื่อจับใจความภาษาองักฤษ   

10 

32 กลุมครูผูสอน

ภาษาตางประเทศท่ี 2 

การหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบออนไลน

อยางสรางสรรค  

27 

33 Art Growing Up การพัฒนาทักษะการสรางงานส่ือผสม โดยใชสื่อวิดิทัศน Art 

Journal 

12 

34 Art Growing Up การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับสรางหองเรียนกลับทางเร่ือง

การวาดภาพสีน้ําหุนนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7 

โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ 

12.4 

35 Art Growing Up แนวทางการพัฒนาทักษะของนักเรียนโดยใชแบบฝกทักษะ

พื้นฐานการวาดเสน 

11.66 

36 ดนตรี นาฏศิลป การนําชุดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลปไปใชในการ

สอนนาฏศิลปพ้ืนเมือง  

9 

37 ดนตรี นาฏศิลป มือใหมหัดแตงเพลง 12 

38 กจิกรรมสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

การใชสื่อออนไลนในวิชาพลศึกษา 12 

39 กจิกรรมสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

การแกปญหานักเรียนไมสงงานตามกําหนด 12 

40 กจิกรรมสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

สขุภาพกับเทคโนโลยี 12 

41 กจิกรรมสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงเชาและชวงบาย 12 

42 กจิกรรมสุขศึกษาและ

พลศึกษา 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชรูปแบบหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) 

12 

43 การงาน 4.0 การลดภาระงานใหแกนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

แบบ online 

30 

44 การงาน 4.0 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนในชวงโควิด-19  

45 การงาน 4.0 การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดออกแบบชิ้นงาน

ประดิษฐ 

 

46 การงาน 4.0 การแกปญหาความคงทนในการเรียนรู  

47 การงาน 4.0 การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการชั้นเรียนออนไลน  
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ที่ กลุมกิจกรรม ชื่อกิจกรรม จํานวนชั่วโมง 

48 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

(งานแนะแนว) 

แกปญหาการปรับตัว 30 

49 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

(งานแนะแนว) 

การคนหาตัวเอง  

50 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

(งานแนะแนว) 

การสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนในการเรียนการ

สอนออนไลน 

 

51 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

(งานแนะแนว) 

การแกปญหาเด็กขาดแรงจูงใจในการเรียน  

52 กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

(งานแนะแนว) 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาแนะแนวชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหสอดคลองกบัการเรียนออนไลน 
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โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภฯ   

กลุมบริหารวิชาการ   
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

 

 

คณะผูจัดทํา 

 

 นายกติตศิักด์ิ  สมพล   ผูอํานวยการโรงเรียน   

ผูขับเคล่ือน PLC 

 นางอมรา  คุมจันอัด  รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  

ผูรวมขับเคลื่อน PLC 

 

นางสาวณัฐิณี    ประวัง   หัวหนางานวิจัยและพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาการ 

นางสาวกรรฐวรรณ   จันทรเปรมปรี  รองหัวหนางาน 

นายอุรุพงษ    บุญญาผลา  กรรมการ 

นางสาวชญาภรณ   สงครามรอด  กรรมการ 

นางสาวชลธิชา    บรรดาล   กรรมการ 

นายหิรัญรัชต    สวุรรณรัตน  กรรมการ 

นางสาวอาทติยา   วงษวรรณ  กรรมการ 

นางสาวจิรภิญญา   ฉายแสง   กรรมการ 

นางสาวอาทติิยา   ไชยวาน   กรรมการ 

นางสาวจริยา    กองคํา   กรรมการ 

นางสาวฉัตราภรณ   นรสิงห   กรรมการ 

นายปริญญา    บอจักพันธ  กรรมการเลขานุการ 

 

 


