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ค าน า 
 

             เอกสาร PLC : Professional Learning Community ให้มีนวัตกรรมการจัด               
การเรียนรู้สู่ “อ่านออก เขียนได้ 100%” ฉบับน้ี ผู้เรียบเรียง ดร.นัตยา หล้าทูนธีรกุล ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม ่จากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี บทบาทศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  ปีการศึกษา 2558 ได้ประกาศนโยบายเร่ง ด่วน               
“เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็น
รูปธรรม” เมื่อครั้งปฏิบัติงานในต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ช่วงปีการศึกษา 2558-2560 
 
              เน้ือหา/สาระ ในเอกสาร ชุดน้ี มีดังน้ี  

 1. ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 2. PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 3. นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับเทคนิคการสอน 
 4. นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับวิธีการสอน 
 5. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 6. การเช่ือมโยงผลงานสู่วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 
 7. ตัวอย่างใบงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 
              ผู้เรียบเรียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสาร ชุดน้ี จะช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้สู่การพัฒนางานในวิชาชีพครู  ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ได้อย่างมี
คุณภาพ พร้อมเช่ือมโยงผลงานอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีสู่วิทยฐานะแนวใหม่(ว21/2560) 
ได้อย่างสอดคล้อง สมดุล อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวมต่อไป 
 
 
                                                                        นัตยา หล้าทูนธีรกุล 
                                                                                ผู้เรียบเรียง 
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ตอนท่ี 1 
ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 

             กระทรวงศึกษาธิการ ( 2558 : ออนไลน์) โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการส ารวจสภาพการอ่านออก เขียนได้ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ครั้งท่ี 1 เดือนมิถุนายน  2558 พบว่า 
มีนักเรียนอ่านไม่ออก ร้อยละ 11.5 เขียนไม่ได้ ร้อยละ 8.7 การส ารวจ ครั้งท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม 2558  พบว่า นักเรียนอ่านไม่ออก ลดลงเหลือร้อยละ 5.6 และ เขียนไม่ได้                  
เหลือ ร้อยละ 5.0 ซึ่งในปีการศึกษา 2558 น้ี กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายเร่งด่วน 
“เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็น
รูปธรรม”ผลจากการส ารวจสภาพการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนในช่วงต้นปีการศึกษา 
2558 น้ี เป็นข้อมูลส าคัญท่ีสะท้อนว่า ในช่วงเวลา 3 เดือนแรก ของปีการศึกษาคือ                    
เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม สัดส่วนของนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ มีสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 5 
             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีมาตรฐานและตัวช้ีวัดช้ันปีท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมิน
ท่ีเป็นรูปธรรม ในส่วนท่ีเป็นปัญหาของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ในช่วงเวลา 3 เดือนแรก 
ของปีการศึกษา ดังน้ี 
มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ         
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดชั้นปี             ท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน    
                           เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน  
                           การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดชั้นปี             ท2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 

     สัมฤทธิผล “อ่านออก เขียนได้” ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 คือ 
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ พร้อมท้ังเขียนสื่อสารด้วยค า
และประโยคง่ายๆได้ ซึ่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ทุกคน จะต้อง
พัฒนานวัตกรรมการสอน อันประกอบด้วย เทคนิคการสอน วิธีการสอน และรูปแบบการสอน
ให้ผู้เรียนสามารถ “อ่านออก เขียนได้”ทุกคน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 ( 2558 : 5) โดยกลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
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กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งมี นางนัตยา หล้าทูนธีรกุล ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้า
กลุ่มงานการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบงาน
ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเกี่ยวกับการอ่านออก เขียนได้ “เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ต้องอ่านออก เขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปธรรม” ได้ด าเนินการศึกษา
ความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) ของครูในการพัฒนางานวิชาชีพของตน      

การด าเนินการศึกษาความต้องการจ าเป็น ด าเนินกิจกรรมด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) กลุ่มเป้าหมายการสนทนากลุ่ม คือ ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีจัดการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลส าเร็จ ผู้เรียน                   
อ่านออก เขียนได้ ด้วยนวัตกรรมการสอนจากฐานคิดทฤษฎีBBL (Brain-based Learning)  
กับเทคโนโลยีการศึกษาโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : 
DLTV) ในช่วงวันท่ี 20-21 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อ าเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแก่น  

 

 
 
ประเด็นการสนทนากลุ่ม  
          นวัตกรรมการสอนใดบ้าง ท่ีช่วยพัฒนา “อ่านออก เขียนได้ ภายใน 3 เดือน”  
 

ข้อสรุปจากการสนทนากลุ่ม  
1. นวัตกรรมการสอน “เทคนิคการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 
2. นวัตกรรมการสอน “วิธีการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 

 

ข้อเสนออื่นๆ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู 
 

ก�รเพิม่ประสทิธกิ�พก�รจดัก�รเรยีนรู	้จะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยโีทรทศันท์�งไกล

ผ�่นด�วเทียม	(Distance	Learning	Television	:	DLTV)	ม�ชว่ยเสรมิประสทิธภิ�พ

ก�รสอนของครู
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ตอนท่ี 2 
PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 

 

 Professional Learning Community (PLC) ตรงกับข้อความในภาษาไทย ว่า 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีความหมายตรงกับเหตุการณ์ว่า “เกิดการรวมตัว รวมใจ รวม
พลัง ร่วมมือกัน ในการช่วยเหลือ แนะน า ให้ก าลังใจกัน ของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา                    
ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลดีมีคุณภาพในยุคศตวรรษท่ี 21 : 
Teachers, administrators, teacher educators, and communities seeking advice 
and motivation for restructuring schools for the 21st century would be well 
advised to consult this work." (Sergiovanni,1994) 

ความหมาย Professional Learning Community (PLC) ในองค์กรระดับโรงเรียน  
ท่ีน าเสนอมาน้ัน เมื่อพิจารณารูปแบบ (Model) ของ Hiatt-Michael, D. (Ed.). (2001)                    
เราจะเห็นภาพของกระบวนการ PLC ได้ลึกซึ้ง ชัดเจน ดังภาพ 

 

 
 

จากลักษณะรูปแบบ PLC ในองค์กรระดับโรงเรียนของ Hiatt-Michael, D.                    
จะเห็นได้ว่า PLC ในองค์กรระดับโรงเรียน จะต้องเกิดจากความเป็นตัวตนในวิชาชีพของ
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บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ท้ังในด้านค่านิยมส่วนตัว ความต้องการจ าเป็น บุคลิกลักษณะ
ตลอดจนกิจกรรมในแบบฉบับของครูแต่ละคน ภายใต้โครงสร้างการบริหารจัดการของ
โรงเรียน หรือทิศทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
สามารถประยุกต์การท า PLC ได้ตามลักษณะ ดังภาพ 

 

 
 

ประเด็นปัญหาร่วมกัน 
         พบปัญหาคุณภาพผู้เรียน “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 

รวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
                  ผู้เรียน “อ่านออก เขียนได้ 100%” 

นวัตกรรมที่เกิดจากการรวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
1. นวัตกรรมการสอน “เทคนิคการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 
2. นวัตกรรมการสอน “วิธีการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 

 
 



PLC	อย่างไร	ให้ได้นวัตกรรม “อ่านออก	เขียนได้	100%” 7PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรม                                “อ่านออก เขียนได้ 100%”        7 
 

ตอนท่ี 3 
นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับเทคนิคการสอน 

 

           นวัตกรรมระดับเทคนิคการสอน  หมายถึง  นวัตกรรมท่ีเป็นกลวิธีต่างๆ ท่ีใช้
เสริมกระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน วิธีการสอน หรือการด าเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อ
ช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน ยกตัวอย่าง เทคนิคการสอนในนวัตกรรม
วิธีสอน “อ่านเขียนหรรษา 5 ข้ันตอน” ดังภาพ 

 

 
 

จากกรณีตัวอย่าง นวัตกรรมวิธีการสอน “อ่านเขียนหรรษา 5 ขั้นตอน” มีเทคนิค
การสอน ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการสอน ตามขั้นตอนการสอน ดังนี้ 
  ข้ันท่ี 1 Brain Gym สร้างรอยย้ิมและความสุข ใช้ เทคนิคร้องเพลง 
  ข้ันท่ี 2 สนุกกับค าตามธรรมชาติ ใช้ เทคนิคเล่นเกม 
  ข้ันท่ี 3 ฉลาดรู้อักษรไทย ใช้ เทคนิคสีอักษร 
  ข้ันท่ี 4 ต้ังใจฝึกแจกลูกสะกดค า ใช้ เทคนิคแข่งขันกัน 
  ข้ันท่ี 5 น าค าไปใช้อ่านเขียนอย่างสร้างสรรค์ ใช้ เทคนิค Mind Map 
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ตอนท่ี 4 
นวัตกรรมแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ระดับวิธีการสอน 

 

     นวัตกรรมระดับวิธีการสอน  หมายถึง  กระบวนการสอน ข้ันตอนการสอน หรือ
การด าเนินการทางการสอนใดๆ เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
นวัตกรรมระดับวิธีการสอน จะออกแบบให้สะท้อนถึงการบูรณาการการสอนเน้ือหาสาระ
เฉพาะ (Pedagogical Content knowledge : PCK) และ/หรือ การหลอมรวมเทคโนโลนี
สารสนเทศเข้ากับการสอนเน้ือหาสาระเฉพาะ (Technological Pedagogical Content 
knowledge : TPCK) ดังภาพประกอบการอธิบาย 
 

 
     
             1. สาระเน้ือหา (Content) ท่ีเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                  กรณีน้ี เกี่ยวข้องกับเน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีกรอบเน้ือหา ดังน้ี 
                  1.1  การอ่านออกเสียงข้อความสั้นๆ จากค าพื้นฐานท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ในช่วง 3 เดือนแรก ของการเรียนวิชาภาษาไทย ภาคเรียนท่ี 1 ในทุกปีการศึกษา 
                  1.2  การเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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             2. สาระที่เป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ (Pedagogy)  
                  กรณีน้ี มีสาระการพัฒนาท่ีเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ ดังน้ี 
                  2.1  การสอนในศตวรรษท่ี 21 
                           กรณีน้ี มุ่งฝึกให้ครูสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง ซึ่งนวัตกรรม 
การสอนท่ีครูสร้างข้ึน จะไปส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แนว Active Learning  คือ ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้
กระท าลงไป ภายใต้สมมติฐาน  2 ประการ คือ 1) การเรียนรู้ เป็นความพยายามโดยธรรมชาติ
ของมนุษย์ หรือผู้เรียนเอง และ 2) ผู้เรียนแต่ละคนจะมีแนวทางในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน  
                  2.2  การแก้ปัญหาผู้เรียน 

                กรณีน้ี มุ่งแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” ของผู้เรียนวัยเริ่มเรียน
ภาษาไทย ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ของปีการศึกษา 
                  2.3  จิตวิทยาการแนะแนว/จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
                         กรณีน้ี  ฝึกอบรมหรือให้ครูผู้สอนภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1                 
ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ จะเป็นเด็กวัย 7 ปี เด็กวัยน้ี ชอบฟังเรื่องเล่าต่างๆ เด็กๆจะสนุกไปกับเรื่อง
เล่าต่างๆ ท้ังเรื่องเล่าจากครู เรื่องเล่าจากเพื่อน ตลอดจนเรื่องเล่าจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง                  
ซึ่งเรื่องเล่าเหล่าน้ี จะน ามาเช่ือมโยงสู่การฝึกอ่านและเขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
ในชีวิตประจ าวัน 
                  2.4  การจัดการช้ันเรียน 
                           กรณีน้ี จะเน้นการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ภาษาตาม
ธรรมชาติ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามลีลาการเรยีนรู้ของตนเอง 
                  2.5  การวิจัยพัฒนาผลการเรียนการสอน/ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                           กรณีน้ี ส่งเสริมให้ครูวิจัยแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน ของผู้เรียน จะ
ด าเนินการต่อเน่ือง 3 เดือน  ปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน และ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ จะปฏิบัติการได้ 3 วงรอบ ต่อเน่ือง  
                  2.6  การพัฒนาหลักสูตร 
                          กรณีน้ี เป็นการพัฒนาหลักสูตรระดับช้ันเรียน หน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ท่ี
ก าหนดไว้ตามตัวช้ีวัดช้ันปีท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความรู้ (K : Knowledge) ทักษะ/ การปฏิบัติ            
(P : Performance) และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristic) หรือ 
คุณลักษณะ (A : Attribute) ตามระดับหลักสูตร 
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                  2.7 สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
                        กรณี น้ี  เกี่ยว ข้องกับสะเ ต็มศึกษา  ในส่วนของการจัดการเรียนรู้                  
ให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสร้างนวัตกรรมของตนเองผ่านทักษะ
ความสามารถและช้ินงานเชิงสร้างสรรค์ 
                  2.8 การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
                          กรณี น้ี น ารูปแบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Distance learning information technology : DLIT) ผ่านรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ส าหรับกรณีโรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีท่ีมีบริบทท่ีสามารถใช้เทคโนโลยี  น้ี            
ได้สะดวกและเหมาะสม 
                  2.9 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
                          กรณีน้ี มุ่งเน้นการปฏิบัติตามสภาพจริง ดังน้ัน จึงเลือกใช้การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  ประเมินผลการเรียนรู้ของครู              
ผู้เข้ารับการอบรมและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
                  2.10 การออกแบบการเรียนรู้ 
                          กรณีน้ี ออกแบบการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรระดับหน่วยการเรียนรู้ และ
แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ท่ีมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  
ท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดช้ันปี ดังน้ี 
 

มาตรฐาน  ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อน าไปใช้ตัดสินใจ         
                           แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอ่าน 
ตัวชี้วัดชั้นปี  ท1.1 ป.1/1 อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง และข้อความสั้นๆ 
มาตรฐาน ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน    
                           เรื่องราวในรูปแบบต่างๆ   เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน  
                           การศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดชั้นปี  ท2.1 ป.1/2 เขียนสื่อสารด้วยค าและประโยคง่ายๆ 
 

การออกแบบการเรียนรู้  เน้นการเรียนรู้แนว Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัด               
การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป  :                    
Active learning is "anything that involves students in doing things and thinking 
about the things they are doing" (Bonwell & Eison, 1991, p. 2) 
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   กรณีตัวอย่าง นวัตกรรมวิธีสอน “อ่านเขียนหรรษา 5 ข้ันตอน” วิธีการสอนน้ี จะมี
องค์ประกอบพื้นฐาน ด้านสื่อการจัดการเรียนรู้และการจัดสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้                
มาเพิ่มเติมให้การจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสูงสุด ดังภาพ 
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ตอนท่ี 5 
การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้”  

 

              การด า เนินงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหา “อ่านไม่ออก เขียนไม่ไ ด้”  ของผู้ เรียน                      
จะด าเนินการต่อเน่ือง 3 เดือน  ซึ่งเป็นการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียน ควบคู่กันไปกับการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือการท า PLC : Professional Learning Community 
จะปฏิบัติการได้ 3 วงรอบ ต่อเน่ืองเป็นวงจร P-A-O-A สอดคล้องกับ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ 
สุวิมล ว่องวาณิช (2544 : 5) ท่ีได้อธิบาย ดังภาพ 

 
ประเด็นปัญหาผู้เรียน 
         พบปัญหาคุณภาพผู้เรียน “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” 
 

รวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
                  ผู้เรียน “อ่านออก เขียนได้ 100%” 

นวัตกรรมที่เกิดจากการรวมทีม PLC ที่มีเป้าหมายเดียวกัน 
1. นวัตกรรมการสอน “เทคนิคการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 
2. นวัตกรรมการสอน “วิธีการสอนท่ีใช้ฐานคิดจากทฤษฎีBBL” 

 

ขอบเขตเวลา 
     วงรอบท่ี 1 จัดการเรียนการสอนเดือนพฤษภาคม 
     วงรอบท่ี 2 จัดการเรียนการสอนเดือนมิถุนายน 
     วงรอบท่ี 3 จัดการเรียนการสอนเดือนกรกฎาคม 
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ตอนท่ี 6 
การเชือ่มโยงผลงานสู่วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) 

             การเช่ือมโยงผลงานสู่วิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) จะเกี่ยวข้องในส่วนผลงาน 
ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีครู ในงาน 3 ด้าน 13 ตัวช้ีวัด ดังภาพ 
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ตอนท่ี 7 
ตัวอย่างใบงานกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

กิจกรรม : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กรณีเริ่มต้นแกป้ญัหาคณุภาพผู้เรียน 

 

ค าช้ีแจง  :  ให้สมาชิกในกลุ่ม ฝึกแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

 

 

บทบาทในกิจกรรม PLC 
เทคนิค 

เรื่องเล่าเร้าพลงั 
(Story Telling) 

 
บทบาทคุณกิจ 
………………………………………….. 
บทบาทคุณอ านวย 
………………………………………….. 
บทบาทคุณลิขิต 
………………………………………….. 
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โรงเรียน……………………………………………………สังกัด…………………………………………………………. 
ช่ือกลุ่มกิจกรรม……………………………………………ช่ือกิจกรรม………………………………………………. 
จ านวนสมาชิก……คน ครั้งท่ี……วันท่ี……เดือน………… ปี………ภาคเรียนท่ี…..ปีการศึกษา………. 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี……..…..คน                     จ านวนช่ัวโมง……ช่ัวโมง  
ประเด็น……………………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความรู้/หลักการท่ีน ามาใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมท่ีท า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 



PLC	อย่างไร	ให้ได้นวัตกรรม“อ่านออก	เขียนได้	100%”20PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรม                                “อ่านออก เขียนได้ 100%”        20 
 

ผลท่ีได้จากกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การน าผลท่ีได้ไปใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อื่นๆ………………….....……………………………………………………………………………………………………… 
 

สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี  

ท่ี ช่ือ-สกุล บทบาทในPLC ลายมือช่ือ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึก 

(                                                             ) 
               ต าแหน่ง……………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ 
              ส าเนาบันทึกกิจกรรม PLC ในครั้งนี้ ใหส้มาชิกทกุคน พร้อมลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกต้อง 
 



PLC	อย่างไร	ให้ได้นวัตกรรม “อ่านออก	เขียนได้	100%” 21PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรม                                “อ่านออก เขียนได้ 100%”        21 
 

กิจกรรม : ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 

ค าช้ีแจง  :  ให้สมาชิกในกลุ่ม ฝึกแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนิค  :  สุนทรียสนทนา (dialogue) 
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โรงเรียน……………………………………………………สังกัด…………………………………………………………. 
ช่ือกลุ่มกิจกรรม……………………………………………ช่ือกิจกรรม………………………………………………. 
จ านวนสมาชิก……คน ครั้งท่ี……วันท่ี……เดือน………… ปี………ภาคเรียนท่ี…..ปีการศึกษา………. 
จ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี……..…..คน                     จ านวนช่ัวโมง……ช่ัวโมง  
ประเด็น……………………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความรู้/หลักการท่ีน ามาใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กิจกรรมท่ีท า 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 



PLC	อย่างไร	ให้ได้นวัตกรรม “อ่านออก	เขียนได้	100%” 23PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรม                                “อ่านออก เขียนได้ 100%”        23 
 

ผลท่ีได้จากกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

การน าผลท่ีได้ไปใช้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อื่นๆ………………….....……………………………………………………………………………………………………… 
 

สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี  

ท่ี ช่ือ-สกุล บทบาทในPLC ลายมือช่ือ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

 
 (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึก 

(                                                             ) 
               ต าแหน่ง……………………………………………………………………………. 
หมายเหตุ 
              ส าเนาบันทึกกิจกรรม PLC ในครั้งนี้ ใหส้มาชิกทกุคน พร้อมลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกต้อง 
 



PLC	อย่างไร	ให้ได้นวัตกรรม“อ่านออก	เขียนได้	100%”24PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรม                                “อ่านออก เขียนได้ 100%”        24 
 

กิจกรรม : การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ จากกระบวนการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 

 
ตอนที่ 1 ระบปุัญหาคณุภาพผู้เรียนและนวัตกรรมยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน 
ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน ระบุปัญหาคุณภาพผู้เรียน จากการวิเคราะห์ประสบการณ์ การสอน 
                ในรายวิชาท่ีเคยรับผิดชอบ จากน้ัน บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในแบบกรอกข้อมูล 
                ในตารางและภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาคุณภาพผูเ้รียน………………………………………………….. 

 

นวัตกรรมยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 
ระดับเทคนิคการสอน 

 

ระบุ/เช่ือมโยง                                       
เทคนิคการสอนใด ใช้ในข้ันตอนการสอนใด 

………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

นวัตกรรมยกระดบัคุณภาพผู้เรียน 

ระดับวิธีการสอน 

ระบุวิธีสอน……………………………………………….... 
 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
…….. 



PLC	อย่างไร	ให้ได้นวัตกรรม “อ่านออก	เขียนได้	100%” 25PLC อย่างไร ให้ได้นวัตกรรม                                “อ่านออก เขียนได้ 100%”        25 
 

ตอนที่ 2 ออกแบบนวัตกรรมยกระดับคณุภาพผู้เรยีน ระดบัวิธีการสอน 
ค าช้ีแจง  :  ให้ครูผู้สอน ระบุช่ือวิธีการสอน ช่ือข้ันตอนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบ  
                ข้ันตอนการสอน และเทคนิคการสอน ท่ีใช้ในแต่ละข้ันตอนของการสอน จากน้ัน   
                บันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในแบบกรอกข้อมูลในตาราง 

 
วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้ันตอนการสอน 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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วิธีการสอน……………………………………………………………………………………………………….. 

 
ข้ันตอนการสอน 

 

 
ช่ือข้ันตอน/กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 

 
เทคนิคการสอนที่ใช้ 

 
 

ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 ช่ือข้ันตอน ……………………………………………………………….. 
กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบข้ันตอนการสอน 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

     (ลงช่ือ)                                                             ผู้บันทึก 
    (                                                             ) 

                     ต าแหน่ง……………………………………………………………………………. 
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