
การประชุมสร้างความเข้าใจแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงาน PLC  
เรื่อง การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาโอน  

โรงเรียนบ้านเขาโอน จังหวัดตรัง 
ภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565) 

 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเขาโอน       
…………………………………………………………………………… 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 
เรื่องท่ีประชุม ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจกับทีม PLC เพ่ือวางแผนด าเนินงาน PLC เรื่อง       การ

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาโอน  
1. ผู้ร่วมเข้า PLC การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ประกอบด้วย 

บทบาท    ลายมือชื่อ 
     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
8. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
9. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 
โดยการท า PLC เรื่อง การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาโอน 

เนื่องมาจากนโยบายของทางโรงเรียนที่ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเระถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 6  ร่วมกันแก้ปัญหา และออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. องค์ประกอบหลักของวง PLC ประกอบด้วย 
  - Expert  ผู้เชี่ยวชาญ 
  - Note taker  ผู้บันทึก  
  - Model Teacher  ครูต้นแบบ 
  - Buddy Teacher  ผู้ร่วมวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ซึ่งทุกคนถือว่าเป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้, ผู้บันทึก และครูต้นแบบ จะสลับสับเปลี่ยนกันท าหน้าที่ดังกล่าว  

3. กิจกรรมการท า PLC เรื่อง การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาโอน 
  - การก าหนดเป้าหมายหรือประเด็น (Knowledge vision : KV) เป้าหมายใหญ่ของเราคือ 
การแก้ปัญการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในกลุ่มสาระภาษาไทย  
  - การเรียนรู้ก่อนการลงมือท า (Before Action Review : BAR) ในขั้นตอนนี้เราจะร่วมกัน
พูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและระดับผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา         
ที่ผ่านมา ในเรื่องของวิธีการจัดกิจกรรม การแบ่งกลุ่ม แผนการสอน และสื่อต่างๆ 

 สิ่งที่คาดว่าจะได้จากการด าเนินการ คืออะไร (KV) 



 สิ่งที่เกดิขึ้นจริงคืออะไร  
 สิ่งที่แตกต่างและท าไมจึงแตกต่าง          (KS) 
 สิ่งที่ต้องแก้ไขคืออะไร และจะแก้ไขอย่างไร 
 ข้อสรุปเป็นคลังความรู้ (KA) 

  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
  - สรุปบทเรียนที่ได้รับ 
 4. การด าเนินกิจกรรม PLC  จะด าเนินการหลังเลิกเรียน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และในแต่ละครั้ง อาจใช้
เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง  
 5. การด าเนินกิจกรรม PLC ครั้งต่อไป จะร่วมกันวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรม 
ร่วมกันออกแบบสื่อ/นวัตกรรม ส าหรับการจัดกิจกรรม และติดตามผลในทุกๆสัปดาห์ 
 6. เอกสารในการท า PLC คือ  
เอกสาร PLC หมายเลข 1 เป็นเอกสารส าหรับการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไข 
เอกสาร PLC หมายเลข 2 เป็นการบันทึกการสนทนาของผู้ร่วมท า PLC  เมื่อบันทึกเสร็จจะถ่ายเอกสารให้ผู้          
        ร่วม PLC ทุกคน 
เอกสาร PLC หมายเลข 3 เป็นการสรุปผลการท า PLC และส่งผู้อ านวยการโรงเรียนบันทึกความคิดเห็น และ   
        ลงชื่อรับรองกิจกรรม  
เอกสาร PLC หมายเลข 4 เป็นการสะท้อนผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมต่อไป 
 ปิดประชุม 17.30 น. 

 
ลงชื่อ.............................. ผู้บันทึกการประชุม            ลงชื่อ........................................หวัหน้างานวิชาการ 
       ( นางสุนีย์  รักหอม )           ( นางสาวอรวรรณ เพชรอาวุธ ) 
                                  

    ลงชื่อ............................................................... 
     ( นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน  
 
 
 

 
                                     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเขาโอน  
ที…่………/……………..      วันที ่   31  พฤษภาคม  2565         
เรื่อง  ขอด าเนินกิจกรรม PLC  เรื่อง  แก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ 
        ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาโอน  
      
 เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน 
  ด้วยข้าพเจ้านางสุนีย์  รักหอม และคณะครูทุกคน พบว่านักเรียนขาดการท ากิจกรรมการเรียนการ
สอนในห้องเรียนมานาน  และนักเรีนอ่านหนังสือออกเสียงไมถู่กต้อง  ตัวสะกดไม่มีการออกเสียง  ผัน



วรรณยุกต์ไม่ถูก ฯลฯ ครจูึงขอด าเนินกิจกรรม PLC ร่วมกัน โดยทุกชั้นสามารถด าเนินการไปในลักษณะ
เดียวกันได้ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือฝึกการอ่านออก  เขียนได้จะด าเนินกิจกรรมตามความสามารถแต่ละ
ระดับชั้น 
 โดยการด าเนินกิจกรรม PLC ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประกอบด้วย คณะครู 9 ท่าน ดังนี้ 

ลายมือชื่อ 
     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
8. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
9. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารการก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  PLC เรื่อง
ทบทวนความรู้เพ่ือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้  มาแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
                      ( นางสุนีย์  รักหอม ) 
                   ครูประจ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 
 
 

    ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงาน PLC  
เรื่อง พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

โรงเรียนบ้านเขาโอน จังหวัดตรัง 
ภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565 ) 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 24 พ.ค.65  ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจกับทีม 

เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน PLC  
คณะกรรมการ 

1 31 พ.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 1 
- ค้นปัญหา/ความต้องการ 
- วิเคราะห์ปัญหา / หาสาเหตุ 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

 ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 

Model Teacher 
ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม
PLC 

2 7 มิ.ย.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 2 สมาชิกกลุ่มPLC 



 ออกแบบกิจกรรม / สร้างนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหา 

 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 
3 14 มิ.ย.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 3 

 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 

 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
(กระบวนการ AAR) 

 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

4 21 มิ.ย.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 4 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

 
    ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานPLC  

เรื่อง  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565) 

 
สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

5 28  มิ.ย .65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 5 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 

บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

6 5 ก.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 6 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 

สมาชิกกลุ่มPLC 



 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 
7 12 ก.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 7 

 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 

 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
(กระบวนการ AAR) 

 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

 
 
 
 
 

    ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานPLC  
เรื่อง  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565) 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
8 19  ก.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 8 

 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 

 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
(กระบวนการ AAR) 

 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

9 26 ก.ค..65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 9 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 

บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

10 2 ส.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 10 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

สมาชิกกลุ่มPLC 



(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 

บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 
 
 
 
 
 
 

    ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานPLC  
เรื่อง  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565) 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
11 9 ส.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 11 

 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 

 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
(กระบวนการ AAR) 

 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

12 16 ส.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 12 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

13 23 ส.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 13 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

 



 
 
 

    ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานPLC  
เรื่อง  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 (พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565) 
 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
14 30 ส.ค.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 14 

 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ 

 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
(กระบวนการ AAR) 

 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

15 6 ก.ย.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 15 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

16 13 ก.ย.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 16 
 แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหา 

และข้อเสนอแนะ 
 ก ากับ ติดตาม การใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 

(กระบวนการ AAR) 
 พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

17 20 ก.ย.65  ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 17 
 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน PLC 
 รายงานการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน  
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

สมาชิกกลุ่มPLC 

 
หมายเหตุ การจัดท าเอกสาร PLC แต่ละครั้ง ให้สลับสับเปลี่ยนกันจัดท า ดังผู้รับผิดชอบในตาราง 
 นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ต าแหน่ง  Administrator 



 นางสุนีย์  รักหอม   ต าแหน่ง Mentor , Model Teacher และ Buddy Teacher 
 นางสาวกนกวรรณ เดชรักษา  ต าแหน่ง Expert , Model Teacher และ Buddy Teacher 
 นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ ต าแหน่ง Model Teacher และ Buddy Teacher 
  นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์  ต าแหน่ง Buddy Teacher 
          นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง  ต าแหน่ง Buddy Teacher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC  ( ครั้งที่ 1 ) 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้    โรงเรียนบ้านเขาโอน                 จ านวนสมาชิก 9 คน  
ครั้งที ่1    ชื่อกิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   
วันที่จัดกิจกรรม 31  พฤษภาคม  2565             เวลา  15.30 – 17.30                     รวม 2 ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

       สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม   
                  บทบาท     ลายมือชื่อ 

     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  



     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 
3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
10. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
11. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
- ไม่มี- 
1. วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
2. ประเด็นปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา 

2.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง  แต่ขณะนี้ทางโรงเรียนมี
การใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ท าให้ครูในช่วงชั้นที่ 2  ต้องมีการปรับเปลี่ยนหน่วย
การเรียนรู้ให้ตรงกับเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   

3. สมาชิกในกลุ่มน าเสนอปัญหา 
         ควรให้ฝ่ายงานวิชาการและคณะครูร่วมด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสมกับหลักสูตร
สถานศึกษาและบริบทของโรงเรียน 

4.   แนวทางการแก้ปัญหา 
2.1  ฝ่ายวิชาการตรวจดูหลักฐานข้อมูลต่าง ๆ  พบว่าต้องได้รับการแก้ไขเรื่องเอกสาร 

ประกอบหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้  เพื่อให้สอดคล้องกับ  DLTV ฉบับปรับปรุง ของการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม  

5. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ 
ไม่มี 

6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม /  ข้อตกลงร่วมกัน 
3.1  ตรวจสอบเอกสารประกอบหลักสูตรและจัดท าหน่วยการเรียนรู้ ก าหนดให้สอดคล้อง    

กับชั่วโมงเรียนและมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของกลุ่มสาระฯ 
3.2  นัดหมายตรวจสอบความถูกต้อง  7  มิถุนายน  2565  ผลที่ได้จากกิจกรรม 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ................................................................... ......................... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 



ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม   ลงชื่อ.............................................. 
      ( นางสุนีย์  รักหอม )        ( นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ ) 
วันที่   31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565                                   หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
                              วันที่   31  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  256 

ภาพกิจกรรม  PLC 
วันที่   31   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 

เรื่อง การปรับปรุงเอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ( ครั้งที่ 2 ) 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้    โรงเรียนบ้านเขาโอน                  จ านวนสมาชิก 9 คน  
ครั้งที ่2    ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม     7  มิถุนายน  2565        เวลา 15.30 – 17.30 น.                       รวม 2 ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
      บทบาท     ลายมือชื่อ 

     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7.  นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
8. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
9. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

 
สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  

- ไม่มี- 



วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
  เพ่ือค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 

1. สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก 

2.  สมาชิกในกลุ่มน าเสนอปัญหา ดังนี้ 
1.1 ปัญหานักเรียนจ าพยัญชนะ สระไม่ได้ 
1.2 ปัญหานักเรียนตีโจทย์ปัญหาเลขไม่ได้ 
1.3 ปัญหานักเรียนขาดความรู้ความจ าการน าไปใช้ 
1.4 ปัญหานักเรียนไม่รู้จักฐานเสียงของพยัญชนะ 
1.5 ปัญหานักเรียนเขียนสะกดค าไม่ได้ 
1.6 ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้ 
1.7 ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเดินแถว 
 
 
 

     3.  สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะน ามาแก้ไขร่วมกัน จ านวน 1 ปัญหา  
 ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ 

     4.  สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  4.1 นักเรียนขาดความตั้งใจ  ไม่จดจ่อ  

4.2 นักเรียนจ ารูปสระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ไม่ได้      
4.3 นักเรียนออกเสียงสะกดไม่ถูกต้อง  

       5.  ผลที่ได้จากกิจกรรม 
  สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะน ามาแก้ไขร่วมกัน จ านวน 1 ปัญหา ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่
ออก 
       6.  การน าผลที่ได้ไปใช้ 
  ฝึกกิจกรรมการแจกลูกสะกดค า  เพื่อให้เห็นส่วนประกอบของค า 
อ่ืน ๆ /อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. .................................................................... ....................... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม   ลงชื่อ.............................................. 
      ( นางสุนีย์  รักหอม )      ( นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ ) 
วันที่   7   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
            วันที่  7    เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2565 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 
7  มิถุนายน  2565 

ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ( ครั้งที่ 3 ) 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้         โรงเรียนบ้านเขาโอน           จ านวนสมาชิก 9 คน  
ครั้งที่ 3    ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม     14  เดือน มิถุนายน  2565        เวลา 15.30. - 17.30 น.          รวม 2 ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
      บทบาท     ลายมือชื่อ 

     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
10. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
11. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
- ไม่มี- 

1. วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 1.   สรุปผลการจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร  

8. หาวิธีการแก้ปัญหานักเรียนไม่รู้จัก สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ 
2.   สาเหตุของการจัดกิจกรรม   

นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  ออกเสียงไม่ถูก 
3.  สมาชิกในกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

ครไูด้หาสื่อประกอบการสอน ให้นักเรียนฟัง  และฝึกอ่านเป็นกลุ่ม และรายบุคคล  
4.  ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 ครูได้จัดท าแบบฝึกทักษะการอ่าน    ฝึกให้นักเรียนแต่ละคน   
5.  การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 หลักการ ขั้นตอน เทคนิค เคล็ดลับ การสอนสะกดค า  
 
 
 



 
1. วิธีฝึกอ่าน(สอน)การสะกดค า 
หลักการ 
         การแจกลูกเป็นกระบวนการฝึกภาษา  เป็นพื้นฐานของการใช้ภาษาท่ีดี มีประสิทธิภาพชั้นสูง
ต่อไป  หากครูไม่สอนการแจกลูกสะกดค าในระยะเริ่มแรก นักเรียนจะขาดหลักเกณฑ์การประสมค า  ท าให้เมื่อ
อ่านหนังสือมากขึ้นจะสับสน จนอ่านหนังสือไม่ออก  เขียนหนังสือผิดตลอดไป    การแจกลูก มี 2 ชนิด คือ 
การแจกลูกตามมาตราตัวสะกดต่างๆ  และการเทียบเสียง 
  1.1  วิธีการ/ขั้นตอนการฝึกอ่าน(สอน) แจกลูกสะกดค าตามมาตราตัวสะกด 
        1.  เริ่มต้นจากการจ าและออกเสียงพยัญชนะ สระให้ได้  
        2.  ต่อจากนั้น  ฝึกเริ่มแจกลูกในมาตราแม่ ก กา (ไม่มีเสียงสะกด) จะใช้สะกดค าไปทีละค าไล่ไป
ตามล าดับของสระ(อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ) เช่น 
- กะ    สะกดว่า  กอ – อะ – กะ  
- กา    สะกดว่า   กอ – อา – กา   
        3.  แล้วจึงอ่านโดยไม่สะกดค า  เช่น  กะ  กา  กิ  กี  กุ  กู  เก  โก  เป็นต้น 
        4.  เมื่ออ่านได้จึงอ่านตามตัวสะกดมาตราอ่ืนๆต่อไป  
1.2 วิธีการ/ขั้นตอนการฝึกอ่าน(สอน) แจกลูกสะกดค า แบบเทียบเสียง 
        1.  เมื่อนักเรียนอ่านค า จ าค าได้แล้ว  ให้ครูน ารูปค ามาแจกลูกโดยการเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือ
พยัญชนะท้าย เช่น เมื่อจ าค าว่า บ้านได้แล้ว  ก็ให้ลองหาพยัญชนะอ่ืนมาเปลี่ยน "บ" บ้าง เช่น ก้าน ป้าน ร้าน 
ล้าน ค้าน เป็นต้น 
        2.  การแจกลูกสะกดค าแบบนี้  ครูต้องฝึก ดังนี้ 
             2.1  อ่านสระเสียงยาวก่อนสระเสียงสั้น 
             2.2  น าค าที่มีความหมายมาฝึกเท่านั้น 
             2.3  เปลี่ยนเฉพาะพยัญชนะต้นหรือท้ายเท่านั้น 
             2.4  น าค าที่อ่านแล้วมาจัดท าเป็นแผนภูมิการอ่าน  ให้เด็ก  เห็นชัดเจนด้วย  

เทคนิคการฝึก(สอน)อ่านสะกดค า 
   1. ควรฝึกอ่านแจกลูกให้คล่องปาก  ทั้งแบบจากหนังสือเรียน  หรือที่ครูเขียนบนกระดาน  หรือแบบ
เห็นค าจากบัตรค า  หรือแบบปากเปล่า (ไม่เห็นค า) 
   2. การแจกลูกสะกดค า ต้องเป็นการออกเสียง  มิใช่ฝึกการแยกตัวพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์ ลงใน
ตาราง หรือช่องว่าง  เพราะนั่นเป็นเพียงการจ าแนกตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของค า 

เคล็ดลับการฝึก(สอน) สะกดค า 
1.  การสอนอ่านสะกดค า  จะต้องให้นักเรียนสังเกตรูปค าพร้อมๆกับการอ่าน 
2.  ครูจะต้องให้อ่านสะกดค า  แล้วเขียนค าพร้อมๆกัน 
3.  น าค าที่มีความหมายมาฝึกเท่านั้น 
4.  เมื่อสะกดค าจนจ าค าได้แล้ว  ไม่ควรใช้วิธีการสะกดค าค านั้นๆอีก 
5.  การสอนสะกดค าเป็นแค่เครื่องมือในการสอนอ่านค าใหม่  ถ้ายังสอนแบบสะกดค าอีก  จะท าให้
นักเรียนอ่านจับใจความไม่ได้ และอ่านได้ช้า 



6. วิธีการสอนการสะกดค าท่ีถูกต้อง ถ้าสอนสะกดค าเพื่ออ่าน  ต้องฝึกสะกดค าตามเสียง,  ถ้าสอน
สะกดค าเพื่อเขียน  ต้องฝึกสะกดค าตามรูป  (ครูส่วนมากมักสอนให้สะกดค าตามรูปไม่ว่าทั้งอ่านและ
เขียน  จึงท าให้นักเรียนอ่านหนังสือไม่ถูกเป็นจ านวนมาก) 

7.  การสะกดค าจะท าได้เฉพาะค าท่ีเป็นค าไทยแท้  และมีตัวสะกดตรงตามรูปค าเท่านั้น  
1.3  วิธีฝึก(สอน)สะกดค าตามรูปค า และเสียง 
- วิธีฝึกสะกดค าตาม "รูปค า" 
    - กา     สะกดว่า    กอ – อา - กา 
   - คาง    สะกดว่า   คอ – อา – งอ - คาง 
- วิธีฝึกสะกดค า "ตามเสียง"  โดยสะกดแม่ ก กา ก่อน แล้วจึงสะกดตามมาตราอ่ืนๆ 
    - คาง  สะกดว่า   คอ – อา – คา – คา – งอ - คาง 
    - ค้าง  สะกดว่า   คอ – อา – คา – คา – งอ - คาง - คาง – โท – ค้าง 
               (แต่จะเห็นชัดเจน  ตอนฝึกสะกดค าตามเสียงอักษรน า หรืออักษรควบ)   
    ขั้นตอนวิธีฝึกสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 

1.  ฝึกให้เห็นรูปค า  แล้วให้อ่านออกเสียงตามให้ถูกต้อง 
2.  ฝึกจ ารูปค า และรู้ความหมายของค า  เพราะส่วนมากเป็นค าที่มาจากภาษาต่างประเทศตัวสะกด 

บางค าบางครั้งไม่ตรงตามมาตราที่ออกเสียง 
3.  รู้หลักการสะกดค า  เช่น  แต่ละเสียง  สามารถใช้ตัวอะไรสะกดตามแม่มาตรานั้นๆได้บ้าง 
4.  ค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จะไม่สอนฝึกสะกดค า  แต่ใช้หลักการสังเกตรูปค า  จ าค าให้ 

ได้  โดยอ่านและเขียนบ่อยๆ 
5.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 

อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหาเรื่องการออกเสียงสะกด บางคนออกไม่ตรงกับพยัญชนะ   
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ฝึกอ่านทุกวัน 
 
ลงชึ่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม   ลงชื่อ.............................................. 
           ( นางสุนีย์  รักหอม )       ( นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ ) 
วันที่   14   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565                                      หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
            วันที่  14    เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2565 
 
 

ภาพกิจกรรม 
วันที่ 14  เดือน มิถุนายน  2565 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ( ครั้งที่ 4 ) 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้         โรงเรียนบ้านเขาโอน               จ านวนสมาชิก 9  คน  
ครั้งที่ 4  ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม     21  เดือน มิถุนายน  2565        เวลา 15.30. - 17.30 น.                รวม 2 ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          



      บทบาท     ลายมือชื่อ 
     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7.  นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
8. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
9. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
- ไม่มี- 

1. วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง  
2. สาเหตุของการจัดกิจกรรม   

นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  ออกเสียงไม่ถูก 
3.  สมาชิกในกลุ่มน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. ครเูสนอวิธีการสอน โดยใช้ แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย  RLPA Model ด้วย 
กระบวนการ  Active  Learning  คือ 

RL =  Recieve-Ling    =  การรบัรู้ค า  รู้ความหมายของค า 
P     =  Practice        =  ฝึกการแจกลูก และเขียนค าสะกดถูก  ขั้นเชื่อมโยง 
A     =  Apply          =  การประยุกต์ใช้ 

  คือการสอนให้นักเรียนรู้จักค า รับรู้ความหมายของค า  รู้จักการแจกลูกค า  การช่อมโยงของ 
พยัญชนะ สระ  วรรณยุกต์ น าไปสู่การเขียนที่ถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ในการเขียน       สื่อความการ
แต่งประโยคหรือเขียนเรื่องราว   
 
 
5. ผลที่ได้จากกิจกรรม 
  นักเรียนทุกคนมีความตั้งใจเรียนมากข้ึน พยามยามฝึกฝนในการออกเสียง  อ่าน  จ าและน าไปเขียน 
6. การน าผลที่ได้ไปใช้ 
  ต้องใช้วิธีการสอนย้ า  ซ้ า ทวนหลายๆ  ครั้ง  
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหาเรื่องการออกเสียงสะกด บางคนออกไม่ตรงกับพยัญชนะ  การออกเสียงวรรณยุกต์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ฝึกอ่านทุกวัน 
 
 
ลงชึ่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม   ลงชื่อ.............................................. 



        ( นางสุนีย์  รักหอม )       ( นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ ) 
วันที่   21   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2565                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
            วันที่   21    เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  2565 
 

ภาพกิจกรรม 
     21  เดือน มิถุนายน  2565         

 

                 
 

 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ( ครั้งที่ 5 ) 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้         โรงเรียนบ้านเขาโอน               จ านวนสมาชิก 9 คน  
ครั้งที่ 5  ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม    28  เดือน มิถุนายน   2565        เวลา 15.30. - 17.30 น.              รวม 2 ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
      บทบาท     ลายมือชื่อ 

     1.  นางสาวปฐมาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 



8. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
9. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่มี- 

1. วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง  

2. สาเหตุของการจัดกิจกรรม   
นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  ออกเสียงไม่ถูก 

3. กิจกรรมที่ท า 
4. ประเด็น/ ความรู้และข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ 

ครูน าวิธีการสอนที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปทดลองใช้ ความยากง่ายแล้วแต่ระดับชั้น  
โดยใช้รูปแบบ   RLPA Model   

5. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
ผู้สอนท าให้นักเรียนมีทักษะการอ่านมากข้ึน   

      6. การน าผลที่ได้ไปใช้ 
  ต้องใช้วิธีการสอนย้ า  ซ้ า ทวนหลายๆ  ครั้ง  
 
 
 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหาเรื่องการออกเสียงสะกด บางคนออกไม่ตรงกับพยัญชนะ  การออกเสียงวรรณยุกต์ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 ฝึกอ่านทุกวัน 
 
 
ลงชึ่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม   ลงชื่อ.............................................. 
        ( นางสุนีย์  รักหอม )       ( นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ ) 
วันที่   28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2565                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
            วันที่   28  เดือน มิถุนายน พ.ศ.  2565 
 
 

ภาพกิจกรรม 
วันที่  28  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2565 

 



            
 
 
 

 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ( ครั้งที่ 6 ) 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้         โรงเรียนบ้านเขาโอน                จ านวนสมาชิก 9 คน  
ครั้งที่ 6  ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม    5  เดือน กรกฎาคม   2565        เวลา 15.30. - 17.30 น.               รวม 2  ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
      บทบาท     ลายมือชื่อ 

     1.  นางสาวปฐาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
10. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
11. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
- ไม่มี- 



1. วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 การสะท้อนผลการปฏิบัติการสอนโดย RLPA  Model พบว่าถ้าใช้นวัตกรรมการสอน โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ โดยครูผู้สอนโดยตรง  และจากสื่ออ่ืน ประกอบด้วย ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือรน้มาก 
2. สาเหตุของการจัดกิจกรรม   

นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  ออกเสียงไม่ถูก 

3. สะท้อนผลการใช้สื่อนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
 สมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกันอภิปรายพิจารณาทบทวนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาด้าน
การเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  

4. ผลการน าสื่อนวัตกรรมฯไปแก้ปัญหา 
  
5. สมาชิกร่วมกันปรับปรุงแบบกิจกรรมตามที่ได้  
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC ( ครั้งที่ 7 ) 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม พัฒนาการอ่านออกเขียนได้         โรงเรียนบ้านเขาโอน               จ านวนสมาชิก 8 คน  
ครั้งที่ 6  ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม     12  เดือน กรกฎาคม   2565        เวลา 15.30. - 16.30 น.              รวม 1 ชั่วโมง  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม          
      บทบาท     ลายมือชื่อ 

     1.  นางสาวปฐาพร  บัวมาศ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  …………….  
     2.  นางสุนีย์  รักหอม                     ครูผู้น า    ……………. 

3.  นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
4.  นางสาวอภัสนนท์  แท่นทอง         ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
5.  นางสาวจุฑารัตน์  ศรีจันทร์ทอง     ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
6.  นางสาวณิชกานต์  เชาวดี             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
7. นางจุฑารัตน์  ราชภิรมย์             ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
12. นางสาวพรรณนิภา  ไชยฤทธิ์        ครูร่วมเรียนรู้   ……………. 
13. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ       ครูร่วมเรียนรู้และเลขานุการ ……………. 

สมาชิกท่ีไม่เข้าร่วมกิจกรรม  
- ไม่มี- 



วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาการอ่านออกเสียง  
สาเหตุของการจัดกิจกรรม   

นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก  ออกเสียงไม่ถูก 
กิจกรรมที่ท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 



 


