


คํานํา 

  การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพ่ือใหการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปนไปอยางมีระบบ มีความตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดนําหลักการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

PLC (Professional Learning Community) มาใชในการพัฒนาครู เพราะครูเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีสวน

เก่ียวของกับคุณภาพทางการศึกษาซ่ึงแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนําคนมาอยูรวมกัน เกิดการ

เรียนรู และแบงปนความรูกันระหวางผูเขารวมอบรม จนกระท่ังเกิดการสะทอนความคิดในดานตาง ๆ 

ท่ีจะเปนแนวทางการพัฒนา 

  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสงเสริม

และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด สํานักพัฒนา

สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดทํา “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา”  สําหรับเผยแพรใหแกวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือดานการพัฒนาผูเรียน ท้ังดานความรู  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือบรรลุเปาหมายพัฒนาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาตอไป 
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บทสรุปผูบริหาร 

“อาชีวะสรางชาติ” เปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล  สอดคลองกับการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน              

ของประเทศ และการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             

ในฐานะเปนผูนําในการจัดการศึกษาในสายอาชีพจึงเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

โดยจัดการศึกษาสายอาชีพใหหลากหลาย เพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ังพัฒนา

การศึกษาใหมีมาตรฐานการท่ีจะชวยพัฒนาผู เรียนให มีทักษะ ซ่ึงฟนเฟองสําคัญคือ “ครู”                        

ท่ีจําเปนตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) ไปเปน “ครูฝก” (coach) หรือ “ผูอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator)  เปน “ครูเพ่ือศิษย” ท่ีตองเรียนรูทักษะในการทํา

หนาท่ีนี้ โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดองคความรู

ใหมๆ มีความเขาใจเทคนิคการสอน มีการอบรมและพัฒนาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ  มีการสราง

เครือขายความรวมมือในทุกภาคสวนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมวิชาชีพการ

วิจัย การสรางนวัตกรรม โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่องตาม

แนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) ท่ีเกิดจากครู 

ผูบริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใน

การพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสํานักงาน 

ก.ค.ศ. ตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถ 

มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21               

ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) โดยกําหนดใหครูท่ีตองการมีและเลื่อนวิทยฐานะในชั่วโมงปฏิบัติงานตอง

มีชั่วโมงการมีรวมสวนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในแตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง นอกจากนี้ตาม

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7 /ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) ครูตองเขารับการพัฒนาโดยการ

เขารับการฝกอบรม  ในหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือท่ี ก.ค.ศ. 

รับรอง ตอเนื่องทุกป โดยในแตละป ไมนอยกวา 12 – 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมี

ชั่วโมงพัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง แตหากภายในระยะเวลา 5 ป ชั่วโมงในการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง 
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สามารถนําชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได  

 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา ไดตั้งแตงคณะกรรมการดําเนินการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพ่ือรวมกันจัดทําแนวทาง

ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรูความ

เขาใจ รูปแบบ วิธีการ และประโยชนของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) สถานศึกษาสามารถออกแบบกระบวนการการดําเนินการ การนิเทศ การกํากับ

ติดตาม การประเมินผล  ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได โดยรวมกันจัดประชุมระดมความคิดเห็น 

วิเคราะห วิพากษ และ เรียบเรียงผลการประชุมจากการแบงกลุมยอยในหัวขอตามกระบวน PLC 

จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรู

ความเขาใจ รูปแบบ วิธีการ ประโยชนของ (PLC) สามารถออกแบบกระบวนการดําเนินการ                    

การนิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผล ตลอดจนนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได สรุปสาระสําคัญ แบงเปน 4 บท และภาคผนวก ดังนี้  

 บทท่ี  1  ประกอบด วย  ความ เปนมาและความสํ า คัญ  วัต ถุประสงค  เป าหมาย                   

การพัฒนาครูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายพัฒนาการเรียนรู  สมรรถนะและคุณลักษณะของผู เรียน                

ดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  

บทท่ี 2 การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: 

PLC) การพัฒนาครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา เปนนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาครู 

เพ่ือใหครูเปนครูเพ่ือศิษย โดยครู ผูบริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ รวมพลัง 

รวมมือกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายคือพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียน โดยผาน

กระบวนการตามข้ันตอนคือ การสรางทีม ระบุปญหาหรือกําหนดเปาหมายในการพัฒนา ออกแบบ

การจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย วิพากษแผนการจัดการเรียนรู

อยางกัลยาณมิตร จัดการเรียนการสอนโดยมีทีมรวมสังเกตการสอน และมีการสะทอนผลการสอน  

เพ่ือการเสนอแนะและปรับปรุงตอไป สาระความรูพ้ืนฐานประกอบการดําเนินการชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา สรุป ดังนี้ 
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 1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

 2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะท่ีสําคัญ คือ3R และ 8C 

 3. กฎ ระเบียบ ในการใหนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีของครูสายงานการสอน 

 4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

6. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

7. ความเชื่อของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

8. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

9. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

10. กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

11. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

12. บทบาทครใูนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

13. เทคนิคหรือเคล็ดลับท่ีจําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) 

 บทท่ี 3 การดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถ 

นํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา มีข้ันตอนในการ

ดําเนินการ ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 

  1. ดานการบริหารจดัการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา

ประกอบดวย  

 1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สถานศึกษา 

 2) ประชุมคณะกรรมการกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 

 3) สรางความรูความเขาใจ 

 4) สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล 

  2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา

ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1) การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 2) วิเคราะหและระบุปญหา /สิ่งท่ีตองการพัฒนา 



ฌ 

 

 3) ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

 4) วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข  

 5) จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

 6) ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวตักรรม  

 7) สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

      กระบวนการในแตละข้ันตอนตองดําเนินการบันทึก (Logbook) การดําเนินการ

ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ตั้งแตข้ันท่ี 1 – 7 ซ่ึงสามารถใชแบบบันทึกกิจกรรมในภาคผนวก              

หรือสามารถออกแบบการบันทึกไดเอง เพ่ือใหมีหลักฐานตรวจสอบได ไมเกินหนึ่งหนา อาจนําเสนอ

ทาง Google Classroom Line หรือ Facebook เอกสารหลักฐาน หรือรูปแบบอ่ืนๆ พรอมท้ังบันทึก

ในระบบท่ีกําหนดเพ่ือนําไปเชื่อมโยงกับการจัดทําหลักฐานในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ                  

การดําเนินการแตละข้ันตอนตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)ในบทท่ี 3 นี้สามารถ

ยืดหยุนไดตามบริบทของสถานศึกษา แตควรคํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกต 

และการสะทอน 

 การดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพข้ันตอนไดดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 : ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชีพ (PLC) 

 ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 บทท่ี 4 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) การสนับสนุน 

สงเสริมใหครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชเพ่ือศึกษาหาทาง

แกปญหาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือเพ่ือสรางนวัตกรรมการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเหมาะสมไดตลอดไปอยางยั่งยืนและตอเนื่อง พรอมท้ังเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของหนวยงาน              

และสถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ประกอบดวย                   

ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชีวศึกษา ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับสถานศึกษา รวมถึงเครื่องมือ

ในการประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไดแก แบบประเมินโครงการท่ี

ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการ

เร่ิม 

PLC

วงรอบท่ี 

2 และ 

วงรอบ 

3 

ตอไป 

จนครบ

วงรอบ 

ท่ี

กําหนด 

แลวจึง

 

 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

การดําเนินการ PLC  

ของครู 

การบริหารจัดการ PLC 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

สรางความรูความเขาใจ 

สงเสริมสนับสนุน 

กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 

รวมกลุม PLCและขอจัดตั้งกลุม 

วิเคราะห/สิ่งที่ตองการพัฒนา 

ออกแบบและจดัทําแผนการ

จัดการเรยีนรู/กิจกรรม/

 

 
จัดการเรยีนรู /กิจกรรม  

/นวัตกรรมในหองเรยีนจริง 

 

ประเมินผล/ สะทอนการ

จัดการเรยีนรู/กิจกรรม/

 

 
สรุปผลการจัดการเรียนรู/

กิจกรรม/นวัตกรรม และ
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อาชีวศึกษา และแบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      

ภาคผนวก แบงออกเปน 4 ภาคผนวก ประกอบดวย 

 ภาคผนวก ก ประกอบดวย ตัวอยางแบบคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ตัวอยางปฏิทินการดําเนินงานชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษา และครูสามารถนํา

กระบวนการชุมชน   การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสูการ

ปฏิบัติในสถานศึกษาได และตัวอยางประกอบการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ในสถานศึกษา ในบทท่ี 3 ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

  ภาคผนวก ข ประกอบดวย แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) แบบบันทึกการคนหาปญหา บันทึกแนวทางแกปญหา แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) แบบเขียนแผนการสอน

ตัวอยางแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพ่ือการนําเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน                  

แบบสังเกตการสอน บันทึกหลังการสอน ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอนฝกปฏิบัติ/กิจกรรม 

แนวทางการเขียนแผนการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ และตัวอยางรายงานผลการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือใชเปนตัวอยางประกอบการ

ดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ในบทท่ี 3 

 ภาคผวนวก ค ประกอบดวย แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการผาน

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา แบบประเมินกระบวนการชุมชน   

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา เพ่ือใชเครื่องมือในการประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในบทท่ี 4 

 ภาคผนวก ง คณะทํางานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา 
แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 

: PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา เกิดการพัฒนาครูอาชีวศึกษาดวยกระบวนการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) หรือทําใหครูเปนครูเพ่ือศิษยท่ีแทจริง สงผลใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีเขารับการพัฒนา (PLC) อยางเปนระบบตอเนื่องทุกป สามารถจัดการเรียน
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การสอนอยางมีประสิทธิภาพ แกปญหาผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนอยางยั่งยืน              

มีความสามารถ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถนําผลท่ีผานการพัฒนาไป

ใชเปนคุณสมบัติไปประกอบเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของครูผูสอน

ไดอยางตอเนื่อง   

 แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  

Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพข้ันตอนไดดังนี้ 

 
           แผนภาพที่ 2 : แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning  

                             Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



บทท่ี 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

“อาชีวะสรางชาติ”  เปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล  สอดคลองกับการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศและการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด 4.0  การพัฒนาผูเรียนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ

ประเทศไทยในยุคไทยแลนด 4.0 นั้น จะตองพัฒนาท้ังดานความรู ทักษะดานฝมือ ทักษะการจัดการ  

และทักษะสําคัญในศตวรรษท่ี 21  เชน ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะในการแกปญหา  

ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม  ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ  

ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน  ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะอาชีพ และ

ทักษะการเรียนรู   และท่ีสําคัญยิ่งคือ ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรมสอดคลองกับ

วัตถุประสงคแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560 – 2579 ท่ีวา “ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและ

ฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ” 

การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดังกลาวนั้น ควรเสริมสรางองคความรูใหมๆ มีความเขาใจเทคนิค

การสอน มีการอบรมและพัฒนาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มีการสรางเครือขายความรวมมือในทุก

ภาคสวนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมวิชาชีพการวิจัย การสรางนวัตกรรม ใหแก

ครูผูสอนกอนเปนลําดับแรก จึงจําเปนตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) ไปเปน “ครูฝก” 

(coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator)  เปน “ครูเพ่ือศิษย” 

และตองเรียนรูทักษะในการทําหนาท่ีนี้ โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพ่ือเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและ

ตอเนื่องตามแนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) ซ่ึง

เปนกระบวนการพัฒนาผู เรียน โดยกลุมบุคคลท่ีมารวมตัวกัน เ พ่ือทํางานรวมกัน โดยการ

วางเปาหมายการเรียนรู และการตรวจสอบ สะทอนผลการปฏิบัติงานท้ังในสวนบุคคล และผลท่ี

เกิดข้ึน โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิพากษวิจารณ การทํางานรวมกัน พรอมท่ีจะ

พัฒนาผูเรียนอยู เสมอ ซ่ึงครูผูสอนสามารถใชแนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เปน

นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู เพ่ือยกระดับทักษะและความรูของครู โดยเริ่มจากเปาหมายท่ีตองการ

พัฒนา กําหนดตัวชี้วัด ดําเนินการข้ันตอน สรุปและประเมินตัวชี้วัดตามเปาหมาย กอใหเกิดความรู 

สามารถจัดการเรียนการสอนดวยความม่ันใจและเชื่อม่ันท่ีจะมุงม่ันพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ

ผูเรียนอยางแทจริง ซ่ึงสอดคลองกับการพัฒนาครูของ สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ                
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16ท่ีตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมีความสามารถ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม 

ไดตามเจตนารมณยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครู

และบุคลาการทางการศึกษา สายงานการสอน ไดรับการสั่งสมความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญ              

ในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและสงเสริมใหครูประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงได 1 6กําหนด 1 6หลักเกณฑและ

วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตาม

หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3 /ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) กําหนดใหครูท่ีตองการขอมี

และเลื่อนวิทยฐานะ ในชั่วโมงปฏิบัติงานตองมีชั่วโมงการมีรวมสวนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน

แตละป               ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง นอกจากนี้ตาม1 6หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (1 6ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7 /ว 22 ลงวันท่ี 

5 กรกฎาคม 25601 6)1 6 กําหนดให 1 6ครูตองเขารับการพัฒนาโดยเขาฝกอบรมในหลักสูตท่ีสถาบันคุรุพัฒนา

รับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือท่ี ก.ค.ศ. รับรอง ตอเนื่องทุกป โดยในแตละป ไมนอยกวา 12 – 

20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมีชั่วโมงพัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง แตหากภายใน

ระยะเวลา 5 ป ชั่วโมงในการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงในแตละป มา

นับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได  

ดังนั้น การพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC)  จึงเปนนโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ

เปนนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา 

อยางเปนระบบตอเนื่องทุกป สงผลใหเกิดการพัฒนาครใูหเปนครูเพ่ือศิษยท่ีแทจริง คุณภาพการศึกษา

พัฒนาอยางยั่งยืน และครูสามารถนําผลการพัฒนาตนเองดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ไปใชเปนคุณสมบัติประกอบเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของครูไดตามท่ีหลักเกณฑท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ.  

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจ รูปแบบ วิธีการ และประโยชนของชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 2. เพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา 

สามารถออกแบบกระบวนการดําเนินการ การนิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผล  
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 3. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได 

เปาหมาย 

 1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแผนและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพ  

 2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สามารถนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) ในสถานศึกษาไดตามแผนท่ีกําหนด 

 3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               

มีรูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2  

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC)   

ในการพัฒนาครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา  

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) เปนนวัตกรรมหนึ่งใน

การพัฒนาครู เพ่ือใหครูเปนครูเพ่ือศิษย โดยครู ผูบริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ 

รวมพลัง รวมมือกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายคือพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียน

โดยผานกระบวนการตามข้ันตอนคือ การสรางทีม ระบุปญหาหรือกําหนดเปาหมายในการพัฒนา 

ออกแบบการจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย วิพากษแผนการ

จัดการเรียนรูอยางกัลยาณมิตร จัดการเรียนการสอนโดยมีทีมรวมสังเกตการสอน และมีการสะทอน

ผลการสอนเพ่ือการเสนอแนะและปรับปรุงตอไป ดังท่ี เซงเก (Senge, 2006) ไดกลาววา ชุมชนแหง

การเรียนรู  หมายถึง กลุมสมาชิกในสถาบันการศึกษาท่ีมีการทํางานเปนทีม และเรียนรูเปนทีม                   

คิดเปนระบบ และมีรูปแบบการคิด การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการ

ทดลองการเรียนรูอยูเสมอ  และมีวัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู การพัฒนาครูดวยใชแนวทาง  ชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีเปาหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน ดวยการปฏิรูปการเรียนรู

ผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยการพัฒนาครูใหมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือพัฒนาผู เรียนอยางมีประสิทธิภาพ ใชแนวคิดตอบสนองตอความจําเปนของครูในแตละ

สถานศึกษาอยางแทจริง  

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC)  

เปนเครื่องมือสําหรับใหครูรวมตัวกัน (เปนชุมชน – Community) ทําหนาท่ีเปน Change Agent 

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู เปนการปฏิรูปท่ี“เกิดจากภายใน” คือครู

รวมกันดําเนินการ เพ่ือใหการปฏิรูปการเรียนรูดําเนินคูขนาน และเสริมแรงกัน ท้ังจากภายใน และ

จากภายนอก เพ่ือรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกการศึกษา รวมท้ังสรางการรวมตัวกันของคร ู

เพ่ือทํางานสรางสรรค ไดแก การเอาประสบการณ การจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ และนวัตกรรม

อ่ืนๆ ท่ีตนเองทดลอง เอามาแลกเปลี่ยนแบงปนกัน เกิดการสรางความรู หรือยกระดับความรูในการ

ทําหนาท่ีครูจากประสบการณ ตรง และจากการเทียบเคียงกับทฤษฎีท่ีมีคนศึกษาและเผยแพรไวเปน

เครื่องมือ โดยลงมือทํา ครูแตละคนลงมือศึกษา 21st Century Skills,21st Century Learning, 
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21st Century Teaching, PBL, PLC แลวลงมือทํา ทําแลวทบทวนการเรียนรูจากผลท่ีเกิด 

(Reflection) และรวมกับเพ่ือนครูเกิดเปน “ชุมชนเรียนรูครูเพ่ือศิษย” (ศ.นพ.วิจารณ พานิช,2559) 

 

การพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จึงเปนเหมือนทางเลือก

และทางสําคัญท่ีจะชวยปลดปลอยคืนพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและการเรียนรูจริงใหชุมชนครูไดทําหนาท่ีครู

เพ่ือศิษย อยางเต็มท่ี โดยลดอํานาจการแทรกแซงจากนอกพ้ืนท่ี รวมถึงการใหความสําคัญกับการ

กระจายอํานาจลงสูหนวยยอยใหทําหนาท่ีของตนเองอยางรับผิดชอบภายใตอุดมการณทางวิชาชีพ ครู

เพ่ือศิษยรวมกัน ครูเกิดวุฒิภาวะความเปนครูเพ่ือศิษยและใชความรักในวิชาชีพ ขับเคลื่อนตนเอง

มากกวาการเปนครูผูถูกกระทํา (วิจารณ พาณิช, 2554) การพัฒนาครูดวยกิจกรรม PLC ไมใชการเพ่ิม

ภาระแกครู แตตรงกันขาม ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ชวยเพ่ิมพูนศักดิ์ศรีของความเปนครู

เพ่ือพุงเปาของ PLC ไปท่ีการเรียนรูของผูเรียน  

สาระความรูพ้ืนฐานประกอบการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนา

ครูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา สรุป ดังนี้ 

1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะท่ีสําคัญ คือ 3R และ 8C 

3. กฎ ระเบียบ การนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติหนาท่ีของครู

สายงานการสอน 

4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

6. ความเชื่อของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

7. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

8. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

9. การแบงระดับของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

10. กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

11. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

12. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

13. บทบาทครใูนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
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14. เทคนิคหรือเคล็ดลับท่ีจําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 

แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา 

การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนใน

ระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย

ปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพซ่ึงเปนการเพ่ิมพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว 

ท่ีมีความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และ

มาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ  

คานิยมอาชีวศึกษา 

 ในการจัดการอาชี ว ศึกษา มีค านิ ยม ท่ี เปน เป าหมายหลัก ในการปลูกฝ ง ท่ีสํ า คัญ                   

4 ประการ ไดแก คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมือ

อาชีพ (Professional) 

 วิสัยทัศน 

 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนท่ีเปนความคาดหวังตาม

เจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้ 

 “ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ” 

 พันธกิจ 

 เพ่ือใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว จึงมีภารกิจท่ีตองดําเนินการ 

ดังนี้ 

 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล 

 2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย 

 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขาย

ความรวมมือจากทุกภาคสวน 

 4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพ่ือการจัด

อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ 

 5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีท่ีหลากหลาย 

 วัตถุประสงค แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือใช   

เปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี ้ 
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 1. เพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปน มืออาชีพ  

 2. เพ่ือเพ่ิมโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย  

 3. เพ่ือนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา  

4. เพ่ือพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา 

 5. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา  

กา ร พั ฒนาการอาชี ว ศึ กษาตามแผน พั ฒนาการอาชี ว ศึ กษา  พ .ศ .  2560–2579                     

มีเปาหมายเพ่ือผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก  

 1. ดานคุณลักษณท่ีพึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม 

ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา  

 2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสารการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน  

 3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขา

วิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมท้ังประยุกตสูอาชีพ  

2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะท่ีสําคัญ คือ 3R และ 8C 

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใหอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนวางแผนการ

ยกระดับคุณภาพวิชาชีพรวมกัน แนวทางการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษานั้นเปนเรื่องสําคัญมาก 

ดังจะเห็นไดจากประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกใหความสําคัญกับการผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพและตรงกับ

ความตองการของประเทศ โดยสงเสริมใหผูเรียนและนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะท่ีสําคัญ คือ 3R 

และ 8C ไดแก  

3R คือ  

• Reading – อานออก 

• (W)Riting – เขียนได 

•  (A)Rithmatic – มีทักษะในการคํานวณ  

8C คือ 
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• Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยาง

มีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได 

• Creativity and Innovation : คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม 

• Collaboration Teamwork and Leadership : ความรวมมือ การทํางานเปนทีม 

และภาวะผูนํา 

• Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และ

การรูเทาทันสื่อ 

• Cross-cultural Understanding : ความเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม 

กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม 

• Computing and ICT Literacy : ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทัน

เทคโนโลยี ซ่ึงเยาวชนในยุคปจจุบันมีความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

อยางมากหรือเปน Native Digital สวนคนรุนเกาหรือผูสูงอายุเปรียบเสมือนเปน 

Immigrant Digital แตเราตองไมอายท่ีจะเรียนรูแมวาจะสูงอายุแลวก็ตาม 

• Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู 

• Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซ่ึงเปนคุณลักษณะพ้ืนฐาน

สําคัญของทักษะข้ันตนท้ังหมด และเปนคุณลักษณะท่ีเด็กไทยจําเปนตองมี 

3. กฎ ระเบียบ การนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติหนาท่ีของครูสาย

งานการสอน 

 3.1 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงคร ู              

มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด 1 6

หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อน

วิทยฐานะ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3 /ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560) เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถ มีสมรรถนะท่ีเหมาะสม

ไดตามเจตนารมณตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแหงชาติ สมควรกําหนดใหมีการ

สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สายงานการสอน ไดรับการสั่งสมความ

ชํานาญและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ
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สงเสริมใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย

ในหลักเกณฑและวิธีการไดกําหนดใหครูท่ีตองการมีและเลื่อนวิทยฐานะตองมีชั่วโมงปฏิบัติงานตามท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด และในชวงปฏิบัติงานตองมีชั่วโมงการมีรวมสวนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน           

แตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง 

 3.2 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ

สอน 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด

หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (1 6ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7 /ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 25601 6) ครูตองเขารับการพัฒนาโดยการ

เขารับการฝกอบรมในหลักสูตท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือท่ี ก.ค.ศ. รับรอง 

ตอเนื่องทุกป โดยในแตละป ไมนอยกวา 12 – 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมีชั่วโมง

พัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง แตหากภายในระยะเวลา 5 ป ชั่วโมงในการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง 

สามารถนําชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) สวนท่ีเกิน 50 ชั่วโมงในแตละป นับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได 

4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) หมายถึง การ

รวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐาน

วัฒนธรรมความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร สู คุณภาพการจัดการเรียนรู ท่ีเนนความสําเร็จหรือ

ประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน 

  

5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 1) เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีประสิทธิภาพ  

 2) เพ่ือใหเกิดการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายในการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพของ

ผูเรียน  

 3) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูดวยการพัฒนาผูเรียนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community : PLC) ถือวาทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรูรวมกันได  

6. ความเช่ือของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
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 1) ยอมรับวาการสอนและการปฏิบัติงานของครู มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน  

 2) ยอมรับหลักการท่ีวา การเรียนรูของครู คือการเรียนรูของผูเรียน  

 3) ยอมรับวา ครูมีความแตกตางกัน  

 4) ยอมรับวา การสอนบางครั้งตองอาศัยความรวมมือ รวมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร  

 

7. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มี 3 หลักการใหญ ดังนี้ 

หลักการท่ี 1 ม่ันใจวาผูเรียนมีการเรียนรู (A focus on learning) เปนแกนของการศึกษา

อยางมีรูปแบบไมใชแนใจวาผูเรียนไดรับการสอนเทานั้น แตตองม่ันใจวาผูเรียนเรียนรู เปนการยาย

จุดเนนจากการสอนมาท่ีการเรียนรูและใหความม่ันใจในความสําเร็จของผูเรียนแตละคน ไมใชเปน

เพียงคําพูดเทานั้นแตสามารถแสดงออกทางปฏิบัติไดดวย 

หลักการท่ี 2 วัฒนธรรมแหงการรวมมือ (A culture of collaboration) เปนการสราง

คุณคา ความเชื่อ ความไววางใจในเพ่ือนรวมงานในการทํางานรวมกัน เพ่ือทําใหการทํางานมี

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน 

หลักการท่ี 3 เนนท่ีผลลัพธ (A focus of results) คือ ผูเรียนมีการเรียนรูมากข้ึน 

8. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

1) ตองมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) หมายถึง มีเปาหมาย ทิศทางเดียวกัน มุงสูการ

พัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน          

2) รวมแรง รวมใจ และรวมมือ (Collaborative Teamwork) หมายถึง ตองเปดใจ รับฟง 

เสนอวิธีการ นําสูการปฏิบัติและประเมินรวมกัน Open เปดใจรับและให Care และ Share  

3) ภาวะผูนํารวม (Shared Leadership) หมายถึง การทํา PLC ตองมีผูนําและผูตามใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู  

4) กัลยาณมิตร (Caring Community) หมายถึง เปนเพ่ือนรวมวิชาชีพ เติมเต็มสวนท่ีขาด

ของแตละคน  

5) ตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร (Supportive Structure) หมายถึง ตองเนนการ

ทํางานท่ีเปดโอกาสการทํางาน ท่ีชวยเหลือกันมากกวาการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย  
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9. การแบงระดับของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

PLC สามารถแบงระดับได 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือขาย และระดับชาติ 

โดยแตละลักษณะจะแบง ตามระดับของความเปน PLC ยอย ดังนี้  

1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ท่ีขับ เคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือ 

โรงเรียน สามารถแบงได 3 ระดับ ยอย (Sergiovanni, 1994) คือ  

1.1 ระดับผูเรียน (Student Level) ซ่ึงผูเรียน จะไดรับการสงเสริมและรวมมือใหเกิด 

การเรียนรูข้ึน จากครูและเพ่ือนผูเรียนอ่ืนใหทํากิจกรรมเพ่ือแสวงหาคําตอบท่ีสมเหตุสมผล สําหรับตน 

ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญ คือ ทักษะ การเรียนรู  

 1.2 ระดับผูประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบดวยครูผูสอนและผูบริหาร

ของโรงเรียน โดยใชฐานของ “ชุมชนแหงวิชาชีพ” เชื่อมโยงกับการเรียนรูของชุมชน จึงเรียกว า 

“ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” ซ่ึงเปนกลไกสําคัญอยางยิ่งท่ีทุกคนในโรงเรียนรวมกันพิจารณา 

ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการตางๆ ของโรงเรียนใหมอีกครั้ง โดย

ยึดหลักในการปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานี้ เพ่ือใหสามารถบริการดานการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธิผล อีกท้ัง เพ่ือใหการปรับปรุงแกไขดังกลาว นํามาสูการสนับสนุนการปฏิบัติ งานวิชาชีพของ

ครูผูสอน และผูบริหารใหมีคุณภาพและประสิทธิผล สูงยิ่งข้ึน มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ

การทํางานท่ีดี ตอกันของทุกฝาย  

 1.3 ระดับการเรียนรูของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผูปกครอง 

สมาชิกชุมชนและผูนําชุมชน โดยบุคคลกลุมนี้จําเปนตองมีสวนเขามารวมสราง และผลักดัน วิสัยทัศน

ของโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย กลาวคือ ผูปกครอง ผูเรียน ผูอาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบัน

ตางๆ ของชุมชนเหลานี้ ตองมีสวนรวมในการสงเสริมเปาหมายการเรียนรูของชุมชนและ โรงเรียน 

กลาวคือ ผูปกครองมีสวนรวมทางการศึกษาไดโดยการให การดูแลแนะนําการเรียนท่ีบานของผูเรียน 

รวมท้ังใหการ สนับสนุนแกครู และผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู ใหแกบุตรหลานของตน 

ผูอาวุโสในชุมชนสามารถเปนอาสาสมัคร ถายทอดความรู  

2. ระดับกลุมเครือขาย (Network Level) คือ PLC ท่ีขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกัน

ของกลุมวิชาชีพจากองคกร หรือหนวยงานตางๆ ท่ีมุงม่ันรวมกันสรางชุมชน เครือขาย ภายใต 

วัตถุประสงครวม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ สรางความสัมพันธและ
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พัฒนาวิชาชีพรวมกัน อาจมี เปาหมายท่ีเปนแนวคิดรวมกันอยางชัดเจน เพ่ือรวมกันพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน หลักสูตรการสอนเฉพาะ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ  

 2.1 กลุมเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน คือ การตกลงรวมมือกันในการพัฒนา

วิชาชีพครูระหวางสถาบัน โดยมองวาการรวมมือกันของสถาบันตางๆ จะทําใหเกิดพลังการ ขับเคลื่อน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือรวมลงทุนดานทรัพยากร และการเก้ือหนุน

เปนกัลยาณมิตร คอยสะทอนการเรียนรูซ่ึงกันและกัน กรณีตัวอยางเชน กรณี ศึกษาการจัด PLC  

เปนกลุมของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร เพ่ือรวมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะทอนรวมกันทางวิชาชีพ 

เปนตน  

2.2 กลุมเครือขายความรวมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพ้ืนท่ีเปดกวางใหสมาชิก 

วิชาชีพครูท่ีมีอุดมการณรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เชิง

คุณภาพของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญ สมาชิกท่ีรวมตัวกัน ไมมีเง่ือนไขเก่ียวกับสังกัด แตจะตั้งอยูบน

ความมุงม่ัน สมัครใจ ใชอุดมการณรวมเปนหลักในการรวมกันเปน PLC กรณีตัวอยาง เชน PLC “ครู

เพ่ือศิษย” ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.) ท่ีสรางพ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับวิชาชีพครูใหจับมือ

รวมกันเปนภาคี รวมพัฒนา “ครูเพ่ือศิษย” มุงสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียน รูในแตละพ้ืนท่ี

ของประเทศไทย (วิจารณ พานิช, 2555) เปนตน  

3. ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ท่ีเกิดข้ึนโดยนโยบายของรัฐท่ีมุงจัดเครือ 

ขาย PLC ของชาติ เพ่ือขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความรวมมือ              

ของ สถานศึกษา และครู ท่ีผนึกกําลังรวมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต การสนับสนุนของรัฐ ดังกรณี

ตัวอยาง นโยบายวิสัยทัศนเพ่ือ ความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร (MOE) (2009) 

รัฐจัดใหมี PLC ชาติสิงคโปรเพ่ือมุงหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนใหนอย เรียนรูใหมาก” (Teach 

Less, Learn more) ใหเกิดผลสําเร็จ เปนตน 

10. กระบวนการชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  

 กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมีข้ันตอนการดําเนินการกิจกรรมชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 1) การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 
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 การจัดต้ังกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ นับเปนสิ่งท่ีมีความยากท่ีสุด เพราะการท่ีจะทําให

คน (ครู) 4-8 คนท่ีมีความสนใจ คานิยม ความเชื่อท่ีเขากันได ทํางานรวมกันได เปนสิ่งท่ียากมาก                 

แตองคประกอบของกลุมการเรียนรูวิชาชีพ อาจจะมีโครงสรางเสนอแนะ ดังนี้ 

  แบบท่ีหนึ่ง เปนการรวมตัวของกลุมครูจํานวน 4-8 คน ซ่ึงมาจากกลุมสาระการสอน

เดียวกันหรือใกลเคียงกัน และทํางานอยูในโรงเรียนเดียวกัน 

 แบบท่ีสอง เปนการรวมตัวของกลุมครูจํานวน 4-8 คน ซ่ึงมาจากกลุมสาระการสอน

แตกตางหลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน เชน สอนระดับอนุบาล สอนระดับประถมศึกษา หรือสอน

ระดับมัธยมศึกษา แตทํางานอยูในโรงเรียนเดียวกัน 

 แบบท่ีสาม เปนการรวมตัวของกลุมครู จํานวน 4-8 คน ซ่ึงมาจากกลุมสาระการสอน

เดียวกันแตมีครูมาจากโรงเรียนท่ีแตกตางกันตั้งแต 2 โรงเรียน ทําใหการติดตอสื่อสารอาจตองใชการ

สื่อสารผานระบบอิเลคทรอนิกสมาเปนสื่อกลาง 

 แบบท่ีสี่ เปนการรวมตัวของกลุมครู จํานวน 4-8 คน ซ่ึงมาจากกลุมสาระการสอน

แตกตางหลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน และอาจมาจากหลากหลายโรงเรียน การติดตอสื่อสาร

อาจตองใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสมาเปนสื่อกลาง 

 2) วิเคราะหและระบุปญหา/ส่ิงท่ีตองการพัฒนา 

 การกําหนดเปาหมายท่ีตองการแกปญหา /ตองการพัฒนา (Goal) หมายถึง พฤติกรรม               

ของผูเรียนท่ีไดรับการเลือกจากสมาชิกของกลุมวาจะมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ โดยท่ัวไปมัก            

จะเลือกพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของโรงเรียน หรืออาจเปนพฤติกรรมท่ีเปนอัตลักษณของโรงเรียน

พฤติกรรมของผู เรียน หมายถึง การแสดงออกของผู เรียนท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร 

ตัวอยางเชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเปนผูนํา จิตอาสา ความอดทน ความซ่ือสัตย และอ่ืนๆ 

สมาชิกชุมชนการเรียนรู จําเปนตองเลือกพฤติกรรมเปาหมาย เพ่ือเปนเปาหมายของการออกแบบการ

เรียนรู แลวดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือทําใหพฤติกรรมเปาหมายนั้นบรรลุผลตามท่ีตั้งเปาไวใหได

มากท่ีสุด 

 3) ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

  การออกแบบกลยุทธการจัดการเรียนรู (Learning Management Strategy) สมาชิกของ

กลุมจะตองเปนเจาภาพ สราง ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู (ออกแบบกลยุทธการเรียนรู) โดยจะตอง

ตอบโจทยปญหาอยางนอย 2 ประการ คือ การตอบโจทยการพยายามทําใหเปาหมายการแกไขปญหา / 

ตองการพัฒนา บรรลุผลไดมากท่ีสุด และตองตอบโจทยวัตถุประสงคการเรียนรูตามสาระท่ีสอนในครั้ง

นั้น ๆ ดวย 

           4) วิพากษ แลกเปล่ียนเรียนรู และปรับปรุงแกไข 
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 การรวมกันสะทอนคิดเพ่ือการพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนรู (Reflection for 

Development) สมาชิกของกลุมชุมชนการเรียนรูจะตองนําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีเพ่ือนคนหนึ่ง

ของกลุมไดออกแบบไปแลวนั้นมาพิจารณาถึงความเปนไปไดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความ

เปนไปไดของโอกาสความสําเร็จท่ีจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู เปาหมายท่ีไดกําหนด

รวมกันไวแลว รวมถึงความเปนไปไดของการเรียนรูท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูเฉพาะตามสาระ

ในครั้งนั้น ๆ ดวย และจะตองรวมกันพิจารณาในภาพรวมดวยวา การจัดการเรียนรูครั้งนั้น มีลักษณะ

โนมเอียงไปในทางใดทางหนึ่งมากเกินไปหรือไม เชน เนนความรูความจํามากไปจนละเลย

กระบวนการคิดหรือไม แผนการจัดการเรียนรูใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนเปนรายคนดวย

ไหม เปนตน ผลจากการรวมกันสะทอนคิดจากสมาชิกทุกคน จะถูกรวบรวมโดยครูท่ีเปนเจาภาพ หรือ 

Model Teacher การสอนในครั้งนั้น นําขอความเห็นท้ังหมดมาประมวล สรุป และปรับปรุงแผนการ

จัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ พรอมดําเนินการตอไป ท้ังนี้กระบวนการสะทอนคิดตามข้ันตอนนี้

อาจใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยการจัดการดวยก็ได จะทําใหการทํางานสื่อสาร

ระหวางสมาชิกกลุมสะดวกรวดเร็วมากข้ึนดวย 

 5) จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

 ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการปฏิบัติจริง (Learning 

Activities and Observation) หลังจากแผนการจัดการเรียนรูไดรับการปรับปรุงจากการสะทอนคิด

ของสมาชิกกลุม จะถูกนําสูการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนจริง และระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู จะตองมีเพ่ือนสมาชิกอยางนองหนึ่งคนหรือมากกวา รวมสังเกตการณการจัด

กิจกรรมการเรียนรู โดยจะตองมีบันทึกภาคสนาม (Field Note) ของการสังเกตการสอนอยางเปน

ระบบ และควรตองมีการบันทึกเปนวีดิทัศนโดยเฉพาะชวงเวลาท่ีสําคัญของแผนการจัดการเรียนรู 

ท้ังนี้สิ่งท่ีควรตองบันทึกไวระหวางการสังเกตการสอน ควรประกอบดวย 

  1)ขอมูลพ้ืนฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก กลุมสาระท่ีสอน เรื่อง กลุมผูเรียน 

วัน ท่ี เวลา เริ่ ม  เวลาสิ้ นสุ ด  ลักษณะสภาพท่ัว ไปของสถาน ท่ีจั ดการ เรียนรู  อุปกรณ  สื่ อ                    

สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งรบกวน เปนตน 

  2) บรรยากาศการเริ่มตนการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน 

 3) การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามลําดับของแผนการจัดการเรียนรูหรือไม หากไม

เปนไปตามแผน อะไรเปนสาเหตุ และครูดําเนินการอยางไรตอไป สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี

ข้ึนหรือสับสน 

 4) มีผูเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมวาไดเกิดการเรียนรู ท่ีเปนไปตามเปาหมายของการเรียน

การสอนบางหรือไม และมีผูเรียนท่ีแสดงวายังไมเกิดการเรียนรูตามเปาหมายบางหรือไม จํานวน 

สัดสวนระหวางผูเรียนท้ังสองกลุมเปนอยางไร 
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 5) ครูมีการดําเนินการอยางไรกับผูเรียนท่ีแสดงออกวาไดเรียนรูเรื่องนั้นแลว และครู

ดําเนินการอยางไรกับผูเรียนท่ียังไมสามารถเรียนรูเรื่องนั้นได 

 6) ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอะไรท่ีเปนการปฏิบัติท่ีดีควรรักษาไว 

และอะไรท่ีเปนจุดออนท่ีควรไดรับการแกไขบาง 

           6) ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

 การสืบเสาะ สรุปผลการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา (Debrief) สมาชิกกลุมการเรียนรูจะตอง

มารวมตัวกันสืบเสาะ ตั้งคําถาม สะทอนคิดตอผลการปฏิบัติการสอนท่ีผานไปแลว โดยมุงตอบคําถาม

อยางนอย 4 ประเด็น คือ 

 1) ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเทาใด 

 2)รูไดอยางไรวาผู เรียนเหลานั้นเกิดการเรียนรู  และ/หรือมีพฤติกรรมบรรลุตาม

เปาหมายนั้นแลว 

 3) ผูเรียนท่ีไมสามารถเรียนรูและยังไมบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมาย จะทําอยางไรกับ

ผูเรียนกลุมนี้ตอไป 

 4) ผูเรียนท่ีเกิดการเรียนรูและบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายแลว จะทําอยางไรตอไปกับ

ผูเรียนกลุมนี้สมาชิกของกลุมตองรวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหครูท่ีเปนเจาภาพ สรุปผลการจัดการ

เรียนรูท่ีตอบคําถามท้ัง 4 ประเด็น รวมถึงสิ่งท่ีเปนแนวการปฏิบัติท่ีดี และสิ่งท่ีเปนจุดออนท่ีควรไดรับ

การปรับปรุงในโอกาสตอไป 

           7) สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

 สรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัติการนําสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหมตอไป 

(Next Step) ครูท่ีเปนเจาภาพ หรือ Model Teacher การจัดการเรียนรู จะตองนําผลสรุปท่ีได

รวบรวม บันทึกผลไวใหเรียบรอยอยางเปนทางการ โดยจะมีการดําเนินการอยางนอย 2 เปาหมาย คือ 

 1) บันทึกไวเพ่ือเปนพัฒนาการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูเปาหมายท่ีไดกําหนดไว

รวมกัน (Goal) เพ่ือสะทอนวากวาจะสามารถพัฒนาลูกศิษยใหบรรลุตามพฤติกรรมเปาหมายไดนั้น               

มีบทเรียนท่ีไดเรียนรูรวมกันอยางไรบาง สวนนี้จะเปนขอมูลสําคัญท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง และถือเปน

งานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพมาก 

  2) ผลท่ีไดจากการสรุปจะตองนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหม ซ่ึงเชื่อม่ันวา

การจัดการเรียนรูจะมีความแมนตรงและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

 การเริ่มดําเนินการวงรอบใหมของการจัดกิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูรวมกัน รอบท่ี 2 รอบ

ท่ี 3 และรอบตอๆ ไป และทุกๆ วงรอบ หากนํามารอยเรื่องอยางเปนระบบจะกลายเปนพัฒนาการ

เรื่องเลา การพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของผูเรียนโรงเรียนนั้น ๆ ไดอยางแจมชัด 
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และการปฏิบัติลักษณะเชนนี้จะสรางความเขมแข็งของกลุมเรียนรูวิชาชีพมากยิ่งข้ึน และจะมีความ

เปน “ครูมืออาชีพ” มากข้ึนอยางแนนอน 

11. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 1) ชวยลดความโดดเดี่ยวใหกับงานครู จากเดิมท่ีครูแตละคนตางคิดตางทํา ตางแกปญหา ขาด

การปรึกษาหารือกัน เปลี่ยนมาเปนเพ่ือนและเครือขายในการทํางานรวมกัน โดยมีเปาหมายอยางเดียวกัน

คือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

2) เพ่ิมความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปาหมายของสถานศึกษา ซ่ึงเนื่องมาจากการ                

มีเพ่ือนมีเครือขายและการทํางานรวมกันกอใหเกิดความผูกพันตอกัน  

3) เพ่ิมความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจ เนื่องจากกระบวนการของ PLC 

เริ่มจากการสรางวิสัยทัศนรวม คานิยมรวม และเปาหมายรวม สงผลใหครูเห็นเปาหมายชัดเจนและ

ยอมรับในเปาหมายดังกลาว  

4) สอนในชั้นเรียนไดผลดียิ่งข้ึนท้ังนี้เพราะครูมีการเรียนรูมากข้ึน ไดเห็นตัวอยางท่ีดีใน             

การจัดการเรียนการสอนของเพ่ือนครูซ่ึงสามารถนํามาประยุกตในชั้นเรียนของตนเองทําใหการเรียน

การสอนไดผลดียิ่งข้ึน  

5) รับทราบขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตอวิชาชีพไดกวางขวาง รวดเร็วข้ึน เนื่องจาก (PLC) 

ชวยใหเกิดเครือขายและการสื่อสารท่ีกวางขวางท่ัวถึงยิ่งข้ึน  

6) กอใหเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาและอุทิศตนเพ่ือศิษย ซ่ึงเปนผลจากการมีคานิยมรวม 

วิสัยทัศนรวมและการเห็นตัวอยางท่ีดีของเพ่ือนครู  

7) ชวยใหอัตราการลาหยุดงานนอยลงเม่ือเทียบกับสถานศึกษาท่ีไมมีชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ท้ังนี้เพราะโรงเรียนท่ีใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ชวยใหครูมี

ความเปนกัลยาณมิตร เอ้ืออาทรและชวยเหลือเก้ือกูลตอกัน  

8) ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนไดดีกวาสถานศึกษาท่ีไมมี 

กระบวนการชมุชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ซ่ึงเปนผลจากสภาพแวดลอมและบรรยากาศและการ

เรียนรูจากเพ่ือนครูดวยกัน 

12. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 1) กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย (Purpose Statement) คานิยมหลัก (Core Value) รวมกับคร ู
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 2) สรางขวัญและกําลังใจ ใหครูมีทัศนคติท่ีดี เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู 

ตามวัตถุประสงคชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 3) สนับสนุนการจัดใหครูเขารับการอบรมพัฒนาความรูเก่ียวกับชมุชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (PLC) 

 4) ประสานความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ  

 5) จัดหางบประมาณ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 6) วางแผนและกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) สูการปฏิบัติจริงท้ังระบบการศึกษาปกติและทวิภาคี 

 7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 8) แสวงหาแนวทางแกปญหารวมกันระหวางผูบริหาร ครู และผูท่ีเก่ียวของ 

 9) ทบทวนผลการปฏิบัติท่ีไดรวมกันวางแผนพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 

 10) สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพรสูสาธารณะและสรางเครือขาย  

13. บทบาทครใูนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 1) กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย (Purpose Statement) คานิยมหลัก (Core Value) รวมกับ

ผูบริหารและครู  

 2) เขารับการอบรมพัฒนาความรูเก่ียวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 3) สรางกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

 4) เขียนแผนการดําเนินการ 

 5) เลือกปญหาหรือสิ่งท่ีตองการพัฒนาแลวนํามาเปนเปาหมายรายภาคเรียน 

 6) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  

 7) สะทอนแผนการจัดการเรียนรู 

 8) ปฏิบัติการสอน และสังเกตการณจัดการเรียนการสอน 

 9) ประชุมสรุปผลการสังเกตชั้นเรียน 

 10) สรุป สังเคราะหประเด็นท่ีไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม 

 11) แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและเผยแพรสูสาธารณะและสรางเครือขายอยางตอเนื่อง 

14. เทคนิคหรือเคล็ดลับท่ีจําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

1. ทักษะการฟง  
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2. เรื่องเลาเราพลัง  

3. การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหา  

4. AAR (After Action Review: AAR) ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 

5. ระดับการพัฒนาของผูเรียน  

6. ICT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
 การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถ นํากระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา                

มีข้ันตอนในการดําเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ประกอบดวย 

ข้ันตอนตางๆ ดังนี้ 

1. ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)                   

ในสถานศึกษา ประกอบดวย  

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCของสถานศึกษา 

2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา  

3. จัดประชุมสรางความรูความเขาใจใหกับครูในสถานศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ 

4. สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล 

2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา  

ประกอบดวย 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 

2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งท่ีตองการพัฒนา 

3. ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

4. วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข  

5. จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

6. ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

7. สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 
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1. ดานการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา   

การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ในดานการ

บริหารจัดการของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)                  

ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

(PLC) ระดับสถานศึกษา รายละเอียดคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ ดังตัวอยางภาคผนวก ก เพ่ือให

ผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ภาคผนวก ก 

2. ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใน

สถานศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมท้ังกํากับ

ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาเพ่ือใหครูใน

สถานศึกษา มีแนวทางการในปฏิบัติ เชน การกําหนดแบบฟอรมท่ีเปนมาตรฐานของสถานศึกษาบาง

แบบ (ตามตัวอยางในภาคผนวกในแตละข้ันตอนของการดําเนินการ PLC ซ่ึงสามารถพิจารณาเลือกมา

กําหนดได) กําหนดปฏิทินการดําเนินการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา รายละเอียด

การจัดทําปฏิทิน ดังอยางภาคผนวก ก 

3. จัดประชุมสรางความรูความเขาใจใหกับครูในสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของ 

จัดประชุมครูในสถานศึกษาและผู ท่ีเก่ียวของใหมีสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ                    

การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา นโยบาย แผนการ

ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมท้ังกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมท้ังกํากับ

ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา วิธีการ

ดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครู และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือครูและสถานศึกษา

ดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไดไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุ 

4. สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล 
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สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และใหคําแนะในการดําเนินการ

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใหประสบความสําเร็จ เชน สนับสนุนดานการนํา

เทคโนโลยีสานสนเทศมาใชในการบันทึกขอมูล  สรางแรงจูงใจกระตุนครูใหมีกําลังใจในการจัดทํา 

รวมแกปญหา สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจ หรือพัฒนาใหครูมีความรูในการสรางเครื่องมือ

หรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนในการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

นอกนี้ใหสถานศึกษากํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ในสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงตอไป 

2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา  

ข้ันตอนท่ี 1 การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) 

 1.1 จํานวนและกลุมบุคคลท่ีรวมกลุม    

        การรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)   มาจาก ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ตัวแทนสถานประกอบการ ปราชญชาวบาน และผูเก่ียวของ ท่ีมีความสนใจ คานิยม และมีความเชื่อใน

ทิศทางเดียวกัน โดยมีการรวมครูจํานวน 4-8 คน โดยลักษณะรวมกลุมครูทําไดหลายแบบ เชน  

1) แผนกวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน และทํางานอยูในสถานศึกษาเดียวกัน 

 2) แผนกวิชาแตกตาง หลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน เชน ระดับ ปวช. ปวส. 

ปริญญาตรี แตทํางานอยูในสถานศึกษาเดียวกัน  

3) แผนกวิชาเดียวกัน แตมีครูมาจากสถานศึกษาท่ีแตกตางกันตั้งแต 2 สถานศึกษา 

การติดตอสื่อสารอาจตองใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

    4) แผนกวิชาแตกตาง หลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน และอาจมาจากหลาก 

หลายสถานศึกษา การติดตอสื่อสารอาจตองใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 การรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สามารถเชิญบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน

สถานประกอบการ ปราชญชาวบาน และผูเก่ียวของเขารวมกลุมได 

 1.2 บทบาทของสมาชิกในกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

        บทบาทของสมาชิกในกลุมกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

แบงได ดังนี้ 

1) ผูอํานวยความสะดวก 
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 - รักษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิก 

 - ควบคุมประเด็นการพูดคุย 

 - ยั่วยุใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหทุกคนแสดงความคิดเห็น 

2) สมาชิก 

 - เปดใจรับฟง และเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค 

 - รับแนวทางไปปฏิบัติและนําผลมาเสนอ พรอมตอยอด 

3)  ผูบันทึก 

 - สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแกปญหา พรอมบันทึก Logbook 

 ในข้ันตอนนี้เม่ือรวมกลุมไดแลวใหดําเนินการขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

โดยจัดทําบันทึกถึงสถานศึกษาขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ตามแบบฟอรมตัวอยางใน

ภาคผนวก ก และตามชวงเวลาท่ีสถานศึกษาตนสังกัดกําหนด และกําหนดนัดประชุมเพ่ือเริ่มข้ันตอนท่ี 2 

 

ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะหและระบุปญหา/ส่ิงท่ีตองการพัฒนา 

เม่ือไดรับคําสั่งแตงตั้งกลุม PLC ใหกลุมสมาชิกใน PLC จัดประชุมโดยรวมกันดําเนินการ 

ดังนี้ 

2.1 เลือกบทบาทในกลุม PLC 

 ใหสมาชิกกําหนดหรือเลือกวาใครจะเปนบทบาทใดในการการประชุมครั้งนี้ซ่ึง

ไดแก ผูอํานวยความสะดวก สมาชิก หรือ ผูบันทึก เม่ือไดกําหนดบทบาทหนาท่ีในการดําเนินการ

ประชุมแลวใหสมาชิกดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี 

2.2 คนหาปญหา หรือสิ่งท่ีตองพัฒนา 

     สมาชิกในกลุมรวมกันวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรู คุณภาพผูเรียน 

สมรรถนะ หรือสิ่งท่ีตองการพัฒนาผูเรียน ไดแก ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

หรือวิเคราะหสภาพปญหาแบงออกเปนดานการจัดการเรียนการสอน ดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

ดานวัตกรรมทางการศึกษา ดานอ่ืนๆเก่ียวกับอาชีวศึกษา ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย และสรุปเปน

ประเด็นปญหาหรือประเด็นท่ีจะพัฒนา พรอมเรียงลําดับสําคัญเพ่ือนํามาแกไข หรือกําหนดเปน

เปาหมายของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียน  

2.3 หาสาเหตุและแนวทางแกไข 
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     นําประเด็นปญหาหรือประเด็นท่ีจะพัฒนาท่ีสําคัญมาศึกษาวิเคราะหหาสาเหต ุ          

ท่ีแทจริงของปญหา จากการกลุมอภิปราย เนนไปท่ีการสอน/การฝกปฏิบัติ/ของครูเปนอันดับแรก เชน 

ผู เรียนขาดความรับผิดชอบ ผู เรียนขาดทักษะในการปฏิบั ติ ผู เรียนขาดความคิดสรางสรรค                    

ซ่ึงเปนปญหาสําคัญรวมกันตอไปรวมกันหาแนวทางแกไข “ยึดปญหาของท่ีผู เรียนเปนสําคัญ”                   

ใชประสบการณของครู งานวิจัย หรือแหลงอ่ืนๆ ท่ีมีการเสนอแนวทางไวแลว จากนั้นสรุปแนวทางการ

แกปญหาเรียงความสําคัญตามบริบทของสถานศึกษา 

2.4 สรุปผลการวิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งท่ีตองการพัฒนา แนวทางแกไข โดยสรุปลง

ในแบบบันทึกการคนหาปญหา และแบบบันทึกแนวทางแกปญหารายละเอียดดังภาคผนวก ข  

 ในข้ันตอนท่ี 2 นี้ ครูท่ีเปนเจาภาพหลักในหัวขอปญหาท่ีเลือก จะเรียกวาเปน Model 

Teacher สวนสมาชิกในทีมคนท่ีไมไดเปนเจาภาพ เรียกวา Buddy Teacher โดยรวมกันระบุปญหา 

แนวทางการแกปญหา ตามตัวอยางแบบบันทึกในภาคผนวก ข หลังจากนั้น ใหสมาชิกในทีมรวมกัน

กําหนดแผนปฏิบัติการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  ตามรายละเอียดดังภาคผนวก ข 

 

ข้ันตอนท่ี 3 ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

 เม่ือเลือกปญหาในข้ันตอนท่ี 2 ไดแลว ให Model Teacher จัดเตรียมแผนการจัดการ

เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม (แผนการจัดการเรียนรูใชตามท่ีสถานศึกษากําหนด) ท่ีนํามาใชในการ

แกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาใหสมาชิกในกลุมรวมกันออกแบบและจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม ในการแกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหเปาหมายในการ

แกปญหาหรือการพัฒนาบรรลุผลไดมากท่ีสุด และบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูดานความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค หลังจากนั้นนําแนวทางการท่ีสรุปเพ่ือใชแกปญหารวมกัน มาออกแบบ

แผนงาน แผนการสอน โดยคํานึงถึงวิธีการจัดการเรียนรูไดหลากหลายรูปแบบตามลักษณะปญหา 

ลักษณะผูเรียน และบริบทของสถานศึกษา ซ่ึงในข้ันตอนนี้กลุม PLC สามารถเชิญผูเชี่ยวชาญ ปราชญ

ชาวบาน บุคลากรในสถานประกอบการ บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

มารวมใหคําแนะนําในการออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

ในข้ันตอนนี้สามารถศึกษาตัวอยางหัวขอการเขียนแผนการสอน ดังตัวอยางในภาคผนวก ข 

แบบเขียนแผนการสอน  
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ข้ันตอนท่ี 4 วิพากษ แลกเปล่ียนเรียนรู และปรับปรุงแกไข  

 4.1 สมาชิกรวมกันสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรู/

กิจกรรม/นวัตกรรม ท่ีกลุมไดออกแบบไปแลวนั้น มาพิจารณาถึงความเปนไปไดของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู ความเปนไปไดของโอกาส ความสําเร็จท่ีจะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน

ตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกันไวแลว รวมถึงความเปนไปไดของการเรียนรูท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค

การเรียนรูเฉพาะตามสาระ ในครั้งนั้น ๆ ดวย 

 4.2 ผลจากการรวมกันสะทอนคิดจากสมาชิกทุกคน จะถูกรวบรวมโดย Model 

Teacher ในครั้งนั้นมาประมวล สรุป และปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณพรอม

ดําเนินการตอไป  

กระบวนการสะทอนคิดตามข้ันตอนนี้ กลุม PLC สามารถเชิญผูเชี่ยวชาญ ปราชญ

ชาวบาน บุคลากรในสถานประกอบการ บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของ

มารวมสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

การสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู อาจใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส

จะทําใหการทํางานสื่อสารระหวางสมาชิกกลุมสะดวกรวดเร็วมากข้ึนแนวทางวิพากษสรุปประเด็น    

การพิจารณา ดังนี้ 

 

 1) ความสอดคลองครอบคลุมของวัตถุประสงค  

2) กิจกรรมผูเรียนมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค 

 3) กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค 

 4) เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคลองวัตถุประสงค   

 5) การวัดและประเมินผลมีความถูกตอง เหมาะสม ชัดเจนสอดคลองวัตถุประสงค  

 6) กิจกรรมข้ันนํา มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได 

 7) กิจกรรมข้ันสอน มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได  

 8) กิจกรรมข้ันสรุป มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได 

ในข้ันตอนนี้สามารถดําเนินการตามแบบตัวอยาง รายละเอียดดังภาคผนวก ข 
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ข้ันตอนท่ี 5 จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

  หลังจากแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม /นวัตกรรมไดรับการปรับปรุงจากการสะทอน

คิดของสมาชิกกลุมแลว   

5.1 ให Model Teacher นําสูการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนจริง  

5.2 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองมีเพ่ือนสมาชิกในทีม (Buddy Teacher) 

อยางนองหนึ่งคนหรือมากกวา รวมสังเกตการณกระบวนการปฏิบัติจริง (Learning Activities and 

Observation) 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยจะตองมีบันทึกภาคสนาม (Field Note) ของการสังเกต

การสอนอยางเปนระบบ และควรตองมีการบันทึกเปนวีดิทัศนโดยเฉพาะชวงเวลาท่ีสําคัญของการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท้ังนี้สิ่งท่ีควรตองบันทึกไวระหวางการสังเกตการสอน ควรประกอบดวย  

  1) ขอมูลพ้ืนฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แผนกวิชาท่ีสอน รายวิชา 

เรื่อง กลุมผูเรียน วันท่ี เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ลักษณะสภาพท่ัวไปของสถานท่ีจัดการเรียนรูอุปกรณสื่อ            

สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่ง รบกวน เปนตน 

  2) บรรยากาศการเริ่มตนการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน  

  3) การจัดการเรียนรู เปนไปตามลําดับของแผนการจัดการเรียนรูหรือไม หากไม

เปนไปตามแผน อะไรเปนสาเหตุและครูดําเนินการอยางไรตอไป สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีดี

ข้ึนหรือสับสน 

  4) มีผูเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมวาไดเกิดการเรียนรูท่ีเปนไปตามเปาหมายของการ

เรียนการสอนบางหรือไม และมีผูเรียนท่ีแสดงวายังไมเกิดการเรียนรูตามเปาหมายบางหรือไม จํานวน 

สัดสวนระหวางผูเรียนท้ังสองกลุมเปนอยางไร  

  5) ครูมีการดําเนินการอยางไรกับผูเรียนท่ีแสดงออกวาไดเรียนรูเรื่องนั้นแลว และ

ครูดําเนินการ อยางไรกับผูเรียนท่ียังไมสามารถเรียนรูเรื่องนั้นได  

 6) ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีอะไรท่ีเปนการปฏิบัติท่ีดีควรรักษาไวและ

อะไรท่ีเปนจุดออนท่ีควรไดรับการแกไขบาง 

              รายละเอียดการสังเกตการสอน กาบันทึกหลังสอน แบบรายงานผลการสังเกตการสอน 

ดังตัวอยางภาคผนวก ข 
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ข้ันตอนท่ี 6  ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

การประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม ดําเนินการดังนี้ 

6.1 Model Teacher จัดประชุมรวมกับสมาชิกในกลุม PLC และนําหลักฐานตางๆ ใน

การจัดสอน เชน Google Class room บันทึกหลังการสอน วีดิโอบันทึก การสอน เปนตน นําเสนอ

ในการประชุม 

6.2 สมาชิกในกลุม PLC รวมกันอภิปรายตั้งคําถาม สะทอนคิดตอผลการจัดการเรียนรู/

กิจกรรม/นวัตกรรมการสอนท่ีนําไปใชแกปญหา โดยหาขอดี ขอดวย ผลการสอนบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม ตองปรับ เพ่ิม ลด ในประเด็นใดโดยมุงตอบคําถามอยางนอย 4 ประเด็น คือ  

    2.1  ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเทาใด  

    2.2  รูไดอยางไรวาผูเรียนเหลานั้นเกิดการเรียนรูและ/หรือมีพฤติกรรมบรรลุตามเปาหมาย

นั้นแลว  

    2.3 ผูเรียนท่ีไมสามารถเรียนรูและยังไมบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมาย จะทําอยางไร

กับผูเรียนกลุมนี้ตอไป  

    2.4 ผูเรียนท่ีเกิดการเรียนรูและบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายแลว จะทําอยางไร

ตอไปกับ ผูเรียนกลุมนี้ สมาชิกของกลุมตองรวมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือใหครูท่ีเปนเจาภาพ สรุปผล

การจัดการเรียนรู ท่ีตอบคําถามท้ัง 4 ประเด็น รวมถึงสิ่งท่ีเปนแนวการปฏิบัติท่ีดีและสิ่งท่ีเปนจุดออน

ท่ีควรไดรับการปรับปรุงใน โอกาสตอไป 

6.3 Model Teacher + Buddy Teacher + สมาชิกกลุม PLC รวมกันลงมติผลท่ี

ประชุม 

6.4 Model Teacher สรุปรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม ท่ีปรับปรุงแกไขแลวในข้ันตอนใช

แกปญหาท่ีตามมติประชุม 

สรุปผลรูปแบบวิธีการดําเนินการ Model Teacher ดําเนินการสรุปรูปแบบ/วิธีการ/

กิจกรรม การสรุปมี 2 แนวทาง ดังนี้ 

 

1. หากกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมท่ีกลุม PLC ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชแลว 

หากไมสามารถแกปญหาไดตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตองปรับปรุงตามมติท่ีของกลุม PLC แลวไปใช

ปฏิบัตกิารสอนในรอบใหม  
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2. หากกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมท่ีกลุม PLC ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชแลว 

บรรลุตามวัตถุประสงคตั้งไว สมารถนํามาทดลองใชในรอบท่ี 2 และ 3 แลวจึงนําไปเผยแพร 

 

แนวทางการสะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

แนวทางการสะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม แบงเปนประเด็นไดดังนี้ 

  1) ประเด็นดานผูเรียน 

          - คําตอบ คําพูด ปฏิกิริยา พฤติกรรม การแสดงออก หลักฐานผลงานตางๆท่ีแสดงถึง

ความรูความเขาใจ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนตางๆของผูเรียน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งท่ีแสดงถึงความรู ความคิด ความเขาใจท่ีไมถูกตอง หรือผิดพลาด ความกระตือรือรน การมี

สวนรวม 

        - การสังเกตผูเรียนบางรายเปนรายบุคคลท่ีมีความโดนเดนนาสนใจ (ท้ังในดานบวกและ

ดานลบ) 

       - ตัวอยางของวิธีการท่ีผูเรียนสรางความเขาใจผานการอภิปรายและกิจกรรม สังเกต

ความหลากหลายของวิธีการท่ีผูเรียนใชแกปญหา 

   ฯลฯ 

2) ประเด็นดานกิจกรรม 

 - ลักษณะ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพของกิจกรรม ข้ันตอนของกระบวนการเรยีน 

การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนตางๆ ท้ังท่ีดี มีประสิทธิภาพและท่ีเปนปญหา/อุปสรรคตอการ

เรียนรูของผูเรียน หรือไมเอ้ือตอการเรียนรูเทาท่ีควร 

 - การจัดลําดับข้ันตอนและความตอเนื่องของกิจกรรม 

 - ความเหมาะสม สอดคลองของจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและ 

ประเมินผล 

 - การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน วิธีการคุมชั้นเรียน หรือการจัดกลุมเพ่ือ

ทํากิจกรรม 

 - กิจกรรมการเรียนการสอนสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูเรียนกับผูเรียนและครูกับผูเรียน 

 - กิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 

 - การกําหนดเวลาและโครงสรางเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน ระดับความสามารถ           

ของผูเรียน 

                     ฯลฯ 
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3) ประเด็นดานครู 

- การใชคําถาม คําสั่ง คําอธิบาย หรือการใชสื่อของครู 

- ลําดับข้ันตอนการนําเสนอประเด็นคําถาม คําสั่ง หรือคําอธิบาย 

  - การเสริมแรงของครู 

            ฯลฯ 

 

4) ประเด็นส่ือการสอน 

 - ความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของสื่อกิจกรรม ใบงาน แหลงการเรียนรู 

(ดานคุณภาพ) 

- ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ (ดานปริมาณ) 

  ฯลฯ 

5) ประเด็นดานบรรยากาศ 

 - บรรยากาศการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน สภาพแวดลอมของชั้นเรียน หรือสถานท่ีเรียนท่ีมี

ผลตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน 

 - บรรยากาศของการยอมรับความคิดเห็น คําถาม และการชวยเหลือของผูเรียน 

 - บรรยากาศของบทเรียนสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และ/

หรือขอเสนอ 

   ฯลฯ 

6) จุดแข็งจุดออนของการสอน 

    - ขอดี ขอเดนในการจัดการเรียนการสอน 

    - ปญหาหรืออุปสรรคท่ีมีตอการเรียนรูของผูเรียนซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน  

 

ข้ันตอนท่ี 7  สรุปผลและเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

สรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัติการนําสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหมตอไป 

(Next Step) ครูท่ีเปนเจาภาพการจัดการเรียนรูจะตองนําผลสรุปท่ีไดรวบรวม บันทึกผลไวให

เรียบรอยอยางเปนทางการ โดยจะมีการดําเนินการอยางนอย 2 เปาหมาย คือ  

7.1 บันทึกไวเพ่ือเปนการพัฒนาการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูเปาหมายท่ีได

กําหนดไวรวมกัน (Goal) เพ่ือสะทอนวากวาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามพฤติกรรมเปาหมาย

ไดนั้น มีบทเรียนท่ีไดเรียนรูรวมกันอยางไรบาง สวนนี้จะเปนขอมูลสําคัญท่ีมีคุณคาอยางยิ่ง และถือ

เปนงานวิจัยในชั้นเรียนท่ีมีคุณภาพมาก ถาผลยังไมบรรลุเปาหมาย สามารถรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ
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และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม และดําเนินการตามกระบวนการจนกวาจะ

บรรลุเปาหมาย เปนวงรอบตอๆไป 

7.2 ผลท่ีไดจากการสรุปจะตองนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหมซ่ึงเชื่อม่ัน

วาการ จัดการเรียนรูจะมีความแมนตรงและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม  

การเริ่มดําเนินการวงรอบใหมของการจัดกิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูรวมกัน รอบท่ี 2 

รอบท่ี 3 และรอบตอ ๆ ไป และทุก ๆ วงรอบ หากนํามารอยเรื่องอยางเปนระบบจะกลายเปน

พัฒนาการเรื่องเลาการพัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของผูเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ 

ไดอยางแจมชัด เปนการสรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรมตอไป และการปฏิบัติ

ลักษณะเชนนี้จะสรางความเขมแข็งของกลุมเรียนรูวิชาชีพมากยิ่ ง ข้ึน และจะมีความเปน                      

“ครูมืออาชีพ” มากข้ึน 

การสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และการเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/

กิจกรรม/นวัตกรรม การแสดงหลักฐานในการดําเนินการสามารถเลือกชองทางสื่อสารในการับรูได

หลากหลายชองทาง เชน Line Facebook Google Classroom เอกสาร VTR Video หรือรูปแบบ

อ่ืนๆ 

การจัดทํารายงานหลังจากดําเนินการครบวงรอบ PLC ตามท่ีกําหนดแลวใหจัดทํา

รายงานสรุปเปนหลักฐานชิ้นงานเพ่ือเผยแพรและนําไปใชประโยชนตอไปดังตัวอยางในภาคผนวก ข 

การบันทึก (Logbook) การดําเนินการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ตั้งแตข้ันแรกถึง

ข้ันสุดทายตองมีการบันทึก (Logbook) ซ่ึงสามารถออกแบบการบันทึกไดเอง เอาท่ีงาย สะดวก               

มีหลักฐานตรวจสอบได  ไมเกินหนึ่งหนาก็พอ อาจนําเสนอทาง Google Classroom Line หรือ 

Facebook เอกสารหลักฐาน หรือรูปแบบอ่ืนๆ พรอมท้ังบันทึกในระบบท่ีกําหนดเพ่ือนําไปเชื่อมโยง

กับการจัดทําหลักฐานในการของมีและเลื่อนวิทยฐานะ 

 หมายเหตุ ข้ันตอนตามกระบวนการดังกลาว สามารถยืดหยุนไดตามบริบท แตควร

คํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกต และการสะทอน 

การดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปเปนแผนภาพข้ันตอนไดดังนี้ 
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แผนภาพท่ี : ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

เริ่ม PLC

วงรอบที่ 2 

และ 

วงรอบ 3 

ตอไป 

จนครบ

วงรอบ 

ที่กําหนด 

แลวจึง

สรุปผล

เผยแพร 

ในวงรอบ

สุดทาย 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

การดําเนินการ PLC  

ของครู 

การบริหารจัดการ PLC 

ของผูบริหารสถานศึกษา 

สรางความรูความเขาใจ 

สงเสริมสนับสนุน 

กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 

รวมกลุม PLCและขอจัดตั้งกลุม 

วิเคราะห/ส่ิงท่ีตองการพัฒนา 

ออกแบบและจัดทําแผนการจดัการ

เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

 

จัดการเรียนรู /กิจกรรม  

/นวัตกรรมในหองเรียนจริง 

 

ประเมินผล/ สะทอนการจัดการ

เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

 

สรุปผลการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/

นวัตกรรม และเผยแพร 



บทท่ี 4 

การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 

 การสนับสนุน สงเสริมใหครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใช

เพ่ือศึกษาหาทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือเพ่ือสรางนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมไดตอเนื่องและอยางยั่งยืน พรอมท้ังเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของหนวยงานและ

สถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้ 

   

4.1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาท่ีขับเคล่ือนกระบวนชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  ดังนี้ 

 1) กําหนดนโยบายการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)                 

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา และระดับสถานศึกษา

 2) กําหนดแผนงานและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) สูอาชีวศึกษาทุกระดับประกอบดวย ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา และระดับสถานศึกษา 

 3) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)               

ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4)  สนับสนุน สงเสริม กํากับ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ทุกระดับ 

 

4.2 สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 

  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาท่ีขับเคล่ือนกระบวน

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะห กําหนดรูปแบบกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พรอมท้ังจัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใหสถานศึกษาและครู

นําไปดําเนินการ 

2) จัดประชุมสัมมนาสรางความรูความเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหสถาบันการ

อาชีวศึกษาและสถานศึกษา 
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3) สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ในการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา และครู เชน ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดําเนินการเปนแบบอยางได และ

นําไปเผยแพรผลงาน 

4) นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 5) สรุปรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

  

4.3 สถาบันอาชีวศึกษา 

 สถาบันอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาท่ีขับเคล่ือนกระบวนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ดังนี้ 

  1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC    ในระดับ

สถาบันการอาชีวศึกษา  

 2) กําหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถาบัน

อาชีวศึกษา เชื่อมโยงนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพ่ือจัดทําแผนงานการ

ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 

 3) สรางความรู ความเขาใจและแนวทางการปฏิบัติใหกับสถานศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา

 4) สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหกับครใูนการดําเนนิการกระบวนการ PLC  

เชน สนับสนนุดานการนําเทคโนโลยีสานสนเทศมาใชในการบันทึกขอมูล  สรางแรงจูงใจกระตุนครูให

มีกําลังใจในการจัดทํา รวมแกปญหา สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจ หรือพัฒนาใหครูมีความรู

ในการสรางเครื่องมือหรือนวัตกรรมท่ีเก่ียวของท่ีจําเปนในการดําเนินการกระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดําเนินการเปนแบบอยางได และนําไปเผยแพรผลงาน 

 5)  กํากับ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และเผยแพรผลงาน 

 

3. สถานศึกษา 

  สถานศึกษา มีบทบาทหนาท่ีขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ดังนี้ 

 1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับ 

สถานศึกษา 

 2) จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถาน 
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ศึกษาอาชีวศึกษาควรประกอบดวย 

 - แผนการใหความรู สรางความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับบุคลากร ในสถาน 

ศึกษาอาชีวศึกษา 

 - แผนการสรางทีม PLC ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 - แผนการสรางเครือขายกับหนวยงานอ่ืน (ระดับบุคคล/องคการ/หนวยงาน) 

 - แผนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

 - แผนการกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 

 - จัดทําปฏิทินงานประจําภาคการศึกษาการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปฏิทินงานประจําปการศึกษา 

3) การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 

 - ใหความรู สรางความเขาใจ สรางแรงจูงใจ จัดประชุมครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 - จดทะเบียนจัดตั้งทีม PLC ในสถานศึกษา 

 - สมาชิก PLC ทําแผนปฏิบัติการของทีม 

 - สมาชิก PLC ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพรอมท้ังบันทึกรองรอยลงใน Logbook 

ตามลําดับข้ันของแตละวงรอบ    

 - สรุปรายงานผลการดําเนินงานของแตละภาคเรียน 

4) นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

 - จัดทําเครื่องมือ กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 

 - คณะกรรมการ กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 

5) เรงรัด ติดตาม และสนับสนุน ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบ

ความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 

6) สรุปรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (PLC) 

 - ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการดําเนินการ PLC พรอม 

Logbook เปนรายบุคคลตอผูบริหารสถานศึกษา 

 - คณะกรรมการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดทําสรุป และรายงานผลการดําเนินการติดตามการ

ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 
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 - สถานศึกษารายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ตอสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ               

การอาชีวศึกษา 

7) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถอดบทเรียน และยกยองเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อน

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 - สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวน 

การชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) สูสถานศึกษาอาชีวศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

 - ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีสามารถเปนแบบอยางได 

และเผยแพรดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

 เครื่องมือในการประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีตัวอยางแบบ

ประเมินโครงการท่ีดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)     

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดดังภาคผนวก ค 

 จากรายละเอียดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สรุปเปน

แผนภาพบทบาทหนาท่ีของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักพัฒนาสมรรถนะครู

และบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) สถาบันอาชีวศึกษา และสถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี ้
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แผนภาพท่ี 3  :  บทบาทหนาท่ีแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional  

                    Learning Community :  PLC)                
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ภาคผนวก ก 
- ตัวอยางแบบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

- ตัวอยางปฏิทินการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางคําสั่งแตงต้ัง 

 
คําสั่งวิทยาลัย............... 

ท่ี.............../๒๕๖๑ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ระดับสถานศึกษา  ประจําปการศึกษา.................... 

------------------------------------------------------------------------ 

 เพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ของวิทยาลัย.......................... 

 จึงแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังน้ี 

1. คณะกรรมการอํานวยการ 

1.1    ผูอํานวยการ       ประธานกรรมการ 

1.2    รองผูอํานวยการฝาย                กรรมการ 

1.3    รองผูอํานวยการฝาย                กรรมการ 

1.4    รองผูอํานวยการฝาย                กรรมการ 

1.5    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                  กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ดังนี ้

ใหการอํานวยการ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  สนับสนุน และแกปญหาตาง ๆ  เพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา  

สําเร็จลลุวงเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. คณะกรรมการดําเนนิงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

2.1                 รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                       ประธานกรรมการ 

2.2                    กรรมการ 

2.3*                 หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการสอน        กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ดังนี ้

1. จัดทําแผนการใหความรู สรางความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

2. จัดทําแผนการสรางทีม PLC ในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาล3.0จัดทําแผนการสรางเครือขาย PLC รวมกับหนวยงานอื่น  

3. กําหนดปฏิทินงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาท้ังแบบรายปการศึกษาและรายภาคการศึกษา 

4. จัดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อช้ีแจงนโยบาย ใหความรู สรางความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับครูในสถานศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 

5. รับจดทะเบียนและออกประกาศการจัดต้ังทีม PLC ของสถานศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

6. ประสานความรวมมือในการสรางเครือขาย PLC รวมกับหนวยงานอื่น 

7. ใหความชวยเหลือ สนับสนุนทีม PLC ท่ีไดประกาศจัดต้ังแลวใหสามารถดําเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไดตามแผนปฏิบัติการของแตละทีม 

8. จัดทํารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา 

 

3. คณะกรรมการสงเสรมิ สนบัสนุน และพฒันากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

3.1    รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร     ประธานกรรมการ 

3.2                     กรรมการ 

3.*    หัวหนางานบุคลากร                            กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ดังนี ้

1. จัดทําแผนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับสิทธิประโยชนจากการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามหนังสือ

สํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

2. ใหการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนท่ีกําหนด 

4. คณะกรรมการกํากบั ตดิตาม นิเทศและประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

4.1    รองผูอํานวยการฝายวิชาการ                        ประธานกรรมการ 

4.2                       กรรการ 

4.*    หัวหนางานวัดผลฯ                 กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาที่ดังนี ้

1. จัดทําแผนการกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา 

2. จัดทําเคร่ืองมือกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา 

3. ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ในระดับสถานศึกษา 

4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

5. ตรวจ/รับรองเวลาการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใหกับสมาชิกทีม PLC 

เปนรายบุคคลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
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ปฏิทินการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) 

วิทยาลัย.................................... 

ภาคเรียนท่ี............ปการศึกษา................... 

ชวงเวลา กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

กอนเปดภาคเรียน - แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน

กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ระดับสถานศึกษา 

- ประชุมคณะกรรมการฯ 

- จัดทําปฏิทินการดําเนินการงานชุมชนการ

เรียนรูวิชาชีพ (PLC) 

 

ฝายบรหิาร/คณะกรรมการฯ 

สัปดาหท่ี 1 - 2 - ประชุมครูท้ังวิทยาลัย  ใหความรู  สราง

ความเขาใจ  สรางแรงจูงใจ 

- รวมกลุมเพ่ือจดัตั้งกลุม PLC 

- ขอจัดตั้งกลุม และจดทะเบียนจดัตั้งกลุม 

PLC 

 

- ฝายบริหาร/คณะกรรมการฯ 

 

- ครูในสถานศึกษา 

- ครูตัวแทนกลุม/คณะกรรมการฯ 

สัปดาหท่ี 3 – 4  - ประชุมกลุม PLC วิเคราะหปญหา 

- จัดทําแผนปฏิบัติการ PLC รายกลุม 

 

- กลุม PLC  

- Model Teacher รวมกับสมาชิกในกลุม

PLC 

สัปดาหท่ี 4 - 5 ปฏิบัติการ PLC  วงรอบท่ี 1 - Model Teacher  

- สมาชิกกลุม PLC คณะกรรมการกํากับ 

ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

สัปดาหท่ี 5 - 8 ปฏิบัติการ PLC  วงรอบท่ี 2 - Model Teacher  

- สมาชิกกลุม PLC/คณะกรรมการกํากับ 

ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

สัปดาหท่ี 8 - 11 ปฏิบัติการ PLC  วงรอบท่ี 3 - Model Teacher  

- สมาชิกกลุม PLC/คณะกรรมการกํากับ 

ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

สัปดาหท่ี 14 – 16  สรุปรายงานผล 

 

Model Teacher 

สัปดาหท่ี 17 เผยแพรกิจกรรม/ช้ินงาน/นวัตกรรม 

 

Model Teacher 
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ประกาศวิทยาลัย............... 

เรื่อง การจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) 

กลุมท่ี....................     

สาขาวิชา.................  ประจาํภาคเรียนท่ี.................ปการศึกษา............ 

------------------------------------------------------------------------ 

 ดวยคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระดับ

สถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดรับจดทะเบียนการจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพไว

แลว วิทยาลัยฯ จึงออกประกาศใหทราบดังนี้ 

1. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพลําดับท่ี ................  ประจําภาคเรียนท่ี ............/............ 

2. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ     สาขาวิชา................................................................. 

3. สมาชิกกลุม 

3.1……………………………………………………………………………………….......................... 

3.2……………………………………………………………………………………….......................... 

3.3……………………………………………………………………………………….......................... 

3.4……………………………………………………………………………………….......................... 

4. ผูเชี่ยวชาญประจํากลุม............................................................................................. 

5. ผูบริหาร................................................................................................................... 

6. สถานท่ีประชุมกลุม   หอง..................................อาคาร........................................... 

7. วันเวลาประชุมกลุม วัน.....................................เวลา............................................. 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี........................................... 

      

               (.....................................) 

                                                ผูอํานวยการวิทยาลัย............................................... 

 



 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอยางและรูปแบบ 

- แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

- แบบบันทึกการคนหาปญหา 

- บันทึกแนวทางแกปญหา 

- แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community Action Plan: PLC-AP) 

- แบบเขียนแผนการสอน 

- ตัวอยางแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพ่ือการนําเสนอแผนการสอน/

กิจกรรมการสอน 

- แบบสังเกตการสอน 

- บันทึกหลงัการสอน 

- ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม 

- แบบสรุปการดําเนินการงาน รูปแบบ/วิธกีาร/กิจกรรม (สําหรับผูสงัเกตการสอน) 

- แนวทางการเขียนแผนการดําเนินงาน PLC สําหรับ  3 วงรอบ 

- ตัวอยางรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ 
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แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

วิทยาลัย.................................... 

    วันท่ี....................................... 

เรื่อง ขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)  ประจําภาคเรียนท่ี ......../๒๕๖๑ 

เรียน    ประธานคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 ดวยขาพเจา...........................................ตําแหนง    ครู   สาขาวชิา........................................ 

มีความประสงคขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ประจําภาคเรียนท่ี ....../........

มีรายละเอียดดังนี้ 

1. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ     สาขาวิชา................................................................. 

2. สมาชิกกลุม 

2.1......................................................................................................................... 

2.2......................................................................................................................... 

2.3......................................................................................................................... 

2.4........................................................................................................................... 

3. ผูเชี่ยวชาญประจํากลุม............................................................... 

4. สถานท่ีประชุมกลุม   หอง......................อาคาร......................... 

5. วันเวลาประชุมกลุม วัน..........................เวลา........................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 

      (.....................................) 

ตําแหนง........................................... 

                                             ผูอํานวยความสะดวกกลุม PLC 

ความเห็นหัวหนาแผนกวิชา.................................................................. 

ลงชื่อ........................................... 

(..................................................) 

หัวหนาแผนกวิชา....................... 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ 

............................................................................. 

ลงชื่อ........................................... 

(..................................................) 
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แบบบันทึกการคนหาปญหา  

วันท่ี..........................................................................สถานท่ี......................................................... 

เวลาเริ่ม...........................น.   เวลาสิ้นสุด.......................น. 

จํานวนผูเขารวม………………………..คน 

รายชื่อสมาชิกกลุม PLC รายชื่อสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)/ 

ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน (ถามี) ) 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

 

ปญหา สาเหตุของปญหา ลําดับความสําคัญ 

   

   

   

   

   

   

 

สรุปปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนท่ีกลุมคัดเลือก

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

       ตําแหนง.......................................................................           

                      ผูบันทึกกลุม PLC 
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บันทึกแนวทางแกปญหา 

 

วันท่ี..........................................................................สถานท่ี......................................................... 

เวลาเริ่ม...........................น.   เวลาสิ้นสุด.......................น. 

จํานวนผูเขารวม………………………..คน 

รายชื่อสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รอง

ผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน.(ถามี)) 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

ปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนท่ีกลุม PLC คัดเลือก 

ชื่อปญหา................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

แนวทางการแกปญหา............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

วัตถุประสงค........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

แนวทางการดําเนินงาน………………………………………………………………….....……………………………………… 

................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................ 

การวัดและประเมินผล………………………………………….…………………………………………….......………………. 

................................................................................................................................................................ 

ประโยชนท่ีจะไดรับ................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

          ตําแหนง.......................................................................           

                 ผูบันทึกกลุม PLC 
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แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

 

ชื่อกลุม..........................................................................สังกัด.................................................... 

1. ช่ือ-นามสกุล (Model teacher) ……………………………………………………………………….…………. 

2. สถานศึกษา …………………………………….……………. แผนกสาขาวิชา……………………………………  

3. รายช่ือสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครรูุนพ่ี (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 

ผูเช่ียวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน.(ถามี) 

..................................................................................................................................................  

ประเด็นปญหาท่ีเลือกนํามาเปนเปาหมาย................................................................................  

แผนปฏิบัติการ ครั้งท่ี (วงรอบ).......... (_____/_____/_____ - _____/_____/_____) 
 

ลําดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ป 

1 ประชุมรวมกันพิจารณาเลือกปญหาเปาหมาย และ

รวมกันหาแนวทางในการแกปญหา 

สมาชิกในกลุม _____/_____/_____ 

(ประมาณ 60 นาที) 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) 

Model teacher 

รวมกับสมาชิกในกลุม 

_____/_____/_____ 

(ประมาณ 30 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแกปญหา 

(แผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม) 

Model teacher และ

สมาชิกในกลุม 

_____/_____/_____ 

(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลีย่นเสนอแนะ สะทอน 

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และ

สมาชิกในกลุม 

_____/_____/_____ 

 (ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะหผลการวิพากษ สะทอนคิดและ

ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม ฉบับใหม 

Model teacher _____/_____/_____ 

 (ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝก/จัดกิจกรรม Model teacher _____/_____/_____ 

 (ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม _____/_____/_____ 

 (ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะทอนผลตอการสังเกตช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม _____/_____/_____ 

 (ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะหการเรียนรูจากสมาชิกในทีม 

จุดออน จุดเดนของการดําเนินการ 

Model teacher _____/_____/_____ 

 (ประมาณ 30 นาที) 

10  สรุป รูปแบบท่ีปรับปรุงจากบทเรยีนท่ีไดทดลองใช

แลว แลวลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม 

Model teacher _____/_____/_____ 

 (ประมาณ 30 นาที) 

หมายเหตุ  ดําเนินการปรับปรุง วนซํ้า ปฏิบัติจนสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงนําออกเผยแพร โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และ

ระยะเวลาดังกลาว สามารถยืดหยุนไดตามบริบท แตควรคํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปล่ียนเรียนรู การสังเกต และการสะทอน 
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ลงช่ือ………………………………………………………..….. 

(…………………………………………………………) 

ตําแหนง....................................................................... 

ผูบันทึกกลุม PLC 

แผนการสอน 

 

     สัปดาหท่ี........... 

ชื่อวิชา.............................................................................................................................................รหัสวิชา..................... 

แผนกวิชา...........................................................วันท่ีสอน...................................... หนวยท่ี..................  

รายการสอน……………………………....................................................................จํานวน ….......….. ชั่วโมง  

ภาคทฤษฎี.....................................................นาที      ฝกปฏิบัติ...................................................นาที 

ภาคเรียนท่ี.................ปการศึกษา........................... 

จํานวนผูเรียน  ชั้น....................กลุม.............จํานวน..........คน เขาเรียน..........คน  ขาดเรียน..........คน 

        ชั้น...................กลุม..............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 

 

1.  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.1.......................................................................................................................................................... 

1.2.......................................................................................................................................................... 

1.3.......................................................................................................................................................... 

 

2.   ความรูและทักษะเดิม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.   ส่ือการสอน 

[      ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน         

[      ] ใบงานการทดลอง      

[      ] วีดิทัศน   

[      ] ของจริง    
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 [      ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เชน Power point ประกอบการสอน  สื่อโซเชียล  

4.   การบาน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบาน   

[    ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง 

[    ] อ่ืน ๆ  

กระบวนการสอน 

ข้ันท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน 

วิธีการ ...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................

 .............................................................................................................................................................. 

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน /ฝกปฏิบัติ 

วิธีการ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

ข้ันท่ี 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 

วิธีการ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 .............................................................................................................................................................. 

ข้ันท่ี  4   การประเมินผล 

4.1......................................................................................................................................................... 

4.2.......................................................................................................................................................... 

4.3.......................................................................................................................................................... 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(................................................) 

             .........../.........……/...............   

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก 

            (........................................) 

        .........../.........……/...............   
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ตัวอยางแบบประเด็นการแลกเปล่ียนเสนอแนะเพ่ือการนําเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 

 1) ความสอดคลอง ครอบคลุมของวัตถุประสงค  

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 2) กิจกรรมนักเรียนมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ..................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

 .....................................................................................................................................................  

      3) กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 4) เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคลองวัตถุประสงค   

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

      5) การวัดและประเมินผลมีความถูกตอง เหมาะสม และชัดเจนสอดคลองวัตถุประสงค 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

     6) กิจกรรมข้ันนํา มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

     7) กิจกรรมข้ันสอน มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได  

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

    8) กิจกรรมข้ันสรุป มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเตมิ.................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตการสอน 

ช่ือแผนการสอน/แบบฝกปฏิบัติ.................................................................................................... 

ช่ือ Model Teacher สอน/ฝกปฏิบัต.ิ........................................................สถานท่ีสอน/ฝกปฏิบัติ 

วันท่ีสังเกตการสอน/ฝก/กิจกรรม............................เวลา.........................จาํนวน................ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม

ปฏิบัต ิ

1. การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียน   

2. การรวมมือรวมพลังของครูผูสอน ผูบริหารศึกษานิเทศก และผูมีสวนเก่ียวของ   

3. การทํางานรวมกันดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน   

4. นําแนวทางการแกไขปญหาสูการปฏิบัติในชั้นเรียน   

5. การนําสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท

ของสถานศึกษา 

  

6. สมาชิกรวมสังเกตการสอนและเก็บขอมูล   

7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแกไข   

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรูของผูเรียน   

9. สรุปผลวิธีการแกปญหาท่ีไดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน   

10. การเรียนรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่องระหวางการปฏิบัติงาน   

11. บันทึกทุกข้ันตอนการทํางานกลุม: ระบุปญหา วิธีแกการทดลองใช ผลท่ีได   

12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรยีน   

13. แบงปนประสบการณ   

14. การสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

.............................................................................................................................................................. 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

         ตําแหนง.......................................................................           

                                          ผูสังเกตการสอน  

  ….........../.........……/...............   
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บันทึกหลงัการสอน 

            สัปดาหท่ี................. 

ชื่อวิชา..............................................................................................................................รหสัวิชา........................ 

แผนกวิชา.............................................. วันท่ีสอน.......................................... หนวยท่ี …………....….....    

รายการสอน……………………………..............................................................…. จํานวน ….......….. ชั่วโมง  

ภาคเรียนท่ี.................ปการศึกษา........................... 

จํานวนผูเรียน  ชั้น...................กลุม.............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 

        ชั้น..................กลุม..............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 
 

1. เนื้อหาท่ีสอน (สาระสําคัญ) 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. ผลการสอน 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน (แนวทางการทําวิจัย) 

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

................................................................................................................................................................ 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(................................................) 

             .........../.........……/...............   

 

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก 

            (........................................) 

        .........../.........……/...............   
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ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นดานผูเรียน 

- คําตอบ คําพูด ปฏิกิริยา พฤติกรรม การแสดงออก หลักฐานผลงานตางๆ ดานความรู 

ความเขาใจ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนตางๆ ของผูเรียน โดยเฉพาะท่ีแสดง

ความรู ความคิด ความเขาใจท่ีไมถูกตอง หรือผิดพลาด ความกระตือรือรน การมีสวนรวม 

- การสังเกตผูเรียนบางรายเปนรายบุคคลท่ีมีความโดนเดนนาสนใจ (ท้ังในดานบวกและ

ดานลบ) 

 - ตัวอยางของวิธีการท่ีผูเรียนสรางความเขาใจผานการอภิปรายและกิจกรรม สังเกตความ

หลากหลายของวิธีการท่ีผูเรียนใชแกปญหา 

  ฯลฯ 

       2) ประเด็นดานกิจกรรม 

- ลักษณะ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพของกิจกรรม ข้ันตอนของกระบวนการเรียนการ

สอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนตางๆ ท้ังท่ีดี มีประสิทธิภาพและท่ีเปนปญหา/อุปสรรคตอการ

เรียนรูของผูเรียน หรือไมเอ้ือตอการเรียนรูเทาท่ีควร 

- การจัดลําดับข้ันตอนและความตอเนื่องของกิจกรรม 

- กิจกรรมเหมาะสม สอดคลองของจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและ

ประเมินผล 

- การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน วิธีการคุมชั้นเรียน หรือการจัดกลุมเพ่ือทํา

กิจกรรม 

  - การมีปฏิสัมพันธ/การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนและครูกับผูเรียน 

  - กิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการพัฒนาความสามารถของผูเรียน 

  - การกําหนดเวลาและโครงสรางเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน ระดับความสามารถของผูเรียน 

                 ฯลฯ 

3) ประเด็นดานครู 

 - การใชคําถาม คําสั่ง คําอธิบาย หรือการใชสื่อของครู 

 - ลําดับข้ันตอนการนําเสนอประเด็นคําถาม คําสั่ง หรือคําอธิบาย 

 - การเสริมแรงของครู 

  ฯลฯ 

4) ประเด็นส่ือการสอน 

  - ความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของสื่อกิจกรรม ใบงาน แหลงการเรียนรู (ดาน

คุณภาพ) 
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        - ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ (ดานปริมาณ) 

               ฯลฯ 

5) ประเด็นดานบรรยากาศ 

      - บรรยากาศการเรียนรูท่ีเกิดข้ึน สภาพแวดลอมของชั้นเรียน หรือสถานท่ีเรียนท่ีมีผลตอ

ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน 

    - บรรยากาศของการยอมรับความคิดเห็น คําถาม และการชวยเหลือของผูเรียน 

     - บรรยากาศของบทเรียนสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และ/หรือ

ขอเสนอ 

               ฯลฯ 

6) จุดแข็งจุดออนของการสอน 

     - ขอดี ขอเดนในการจัดการเรียนการสอน 

     - ปญหาหรืออุปสรรคท่ีมีตอการเรียนรูของนักเรียนซ่ึงเห็นไดอยางชัดเจน 
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แบบสรุปผลการดําเนินงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม  

 

ชื่อ Model Teacher............................................................................................................................. 

แผนกวิชา................................................ วันท่ีสอน...................................... หนวยท่ี ……………...….....    

รายการสอน…………………………….............................................................…. จํานวน ….......….. ชั่วโมง  

ภาคเรียนท่ี.................ปการศึกษา........................... 

จํานวนผูเรียน  ชั้น..................กลุม...............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 

        ชั้น.................กลุม................จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 

 

ผลการดําเนินงาน................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

รูปแบบ/วิธีการ..................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

  

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

       ตําแหนง.......................................................................           

                                          ผูสังเกตการสอน  

  ….........../.........……/...............   
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แนวทางการเขียนแผนการดําเนนิงาน PLC สําหรับ  3 วงรอบ 

ช่ือเรื่อง.............................................................................................................................. 

ชือ่...................................................... 

ตําแหนง............................................. 

                                            แผนกวิชา...........................................  

                                                                            วิทยาลัย............................................. 

สําหรับ PLC แบบ 3 วงรอบ 

กิจกรรม 

ชวงระยะเวลา  

การ

ดําเนินการ 

การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

กิจกรรมท่ี 1 ทําความเขาใจ

รวมกัน 

ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรูและทําความเขาใจการ

ทํางานตามกระบวนการ PLC 

 

 

วันท่ี  

 

 

 

 

ประชุมเพ่ือทําความเขาใจแนวคิด 

หลักการการทํางานตามกระบวนการ PLC  

 

 

ใบลงช่ือการเขารวม

กิจกรรม 

 

 

 

กิจกรรมท่ี 2 วงรอบท่ี 1 

กิจกรรมหรือการสอนเรื่องท่ี 1 

เรื่อง (เรื่องท่ีสอน) 

 

 

 

วันท่ี   

วงรอบท่ี 1 

1.กําหนดปญหา/เรื่องท่ีตองการทํารวมกัน 

2. Model Teacher พัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูเรื่องท่ี 1 เพ่ือใหเหมาะสมกับ

บริบทแตละสมาชิก นําแผนการจดัการ

เรียนรูชุดท่ี 1 ปรึกษา Buddy Teacher 

วันท่ี 10 - 11 สิงหาคม 2560 

3. Model Teacher นําแผนการจัดการ

เรียนรู 1 ท่ีปรับแลว ไปใชสอนในช้ันเรียน

วันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 2560 

4. Buddy Teacher สังเกตการสอนและ

สะทอนผลการสอน 

 วันท่ี 15 - 17 สิงหาคม 2560  

5. Model Teacher สรุปผลการสอน

พรอมขอเสนอแนะของ Buddy Teacher 

1. แผนการจัดการ

เรียนรู พรอมบันทึก

หลังสอน 

2. ภาพการพูดคุย 

ปรึกษากับ Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ

สอน 

4. แบบสังเกตการ

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทศการ

สอน 
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กิจกรรม 

ชวงระยะเวลา  

การ

ดําเนินการ 

การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

ลงแผนการจัดการเรียนรูชุดท่ี 1  

วันท่ี 17 สิงหาคม 2560 

กิจกรรมท่ี 3 วงรอบท่ี 2 

กิจกรรมหรือ การสอนเรื่องท่ี 2 

เรื่อง (เร่ืองท่ีสอน) 

 

 

 

วันท่ี  

 

วงรอบท่ี 2 

1.กําหนดปญหา/เรื่องท่ีตองการทํารวมกัน 

2. Model Teacher พัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูเรื่องท่ี 1  เพ่ือใหเหมาะสม

กับบริบทแตละสมาชิก นําแผนการจัดการ

เรียนรูชุดท่ี 2 ปรึกษา Buddy Teacher  

วันท่ี 18 สิงหาคม 2560  

3. Model Teacher นําแผนการจัดการ

เรียนรู 2 ท่ีปรับแลว ไปใชสอนในช้ันเรียน

วันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2560 

4. Buddy Teacher สังเกตการสอนและ

สะทอนผลการสอน 

วันท่ี 21 - 22 สิงหาคม 2560  

5. Model Teacher สรุปผลการสอน

พรอมขอเสนอแนะของ Buddy Teacher 

ลงแผนการจัดการเรียนรูชุดท่ี 2  

วันท่ี 22 สิงหาคม 2560  

  

1. แผนการจัดการ

เรียนรู พรอมบันทึก

หลังสอน 

2. ภาพการพูดคุย 

ปรึกษากับ Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ

สอน 

4. แบบสังเกตการ

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทศการ

สอน 

 

กิจกรรมท่ี 4 วงรอบท่ี 3  

กิจกรรมหรือการสอนเรื่องท่ี 3 

เรื่อง (เร่ืองท่ีสอน) 

 

 

 

วันท่ี 

 

วงรอบท่ี 3 

1.กําหนดปญหา/เรื่องท่ีตองการทํารวมกัน 

2. Model Teacher พัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูเรื่องท่ี 3  เพ่ือใหเหมาะสม

กับบริบทแตละสมาชิก นําแผนการจัดการ

เรียนรูชุดท่ี 3 ปรึกษา Buddy Teacher 

วันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2560  

3. Model Teacher นําแผนการจัดการ

1. แผนการจัดการ

เรียนรู พรอมบันทึก

หลังสอน 

2. ภาพการพูดคุย 

ปรึกษากับ Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ

สอน 

4. แบบสังเกตการ
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กิจกรรม 

ชวงระยะเวลา  

การ

ดําเนินการ 

การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

เรียนรู 3 ท่ีปรับแลว ไปใชสอนในช้ันเรียน

วันท่ี 28 – 29 สิงหาคม 2560  

4. Buddy Teacher สังเกตการสอนและ

สะทอนผลการสอน 

วันท่ี 28 – 29 สิงหาคม 2560  

5. Model Teacher สรุปผลการสอน

พรอมขอเสนอแนะของ Buddy Teacher 

ลงแผนการจัดการเรียนรูชุดท่ี 3  

วันท่ี 29 สิงหาคม 2560  

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทศการ

สอน 

 

กิจกรรมท่ี 5  

สรุปรายงาน 

 

วันท่ี  

ประชาสมัพันธกิจกรรม ผลสําเร็จของ

โครงการสงรายงาน 

เลมรายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

ตัวอยาง 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

โดย นางสาวสลักใจ พันธดิษฐ 

 

 

ช่ือเรื่อง     การพัฒนาการคิดวิเคราะหและทักษะการปฏิบัติในรายวิชาการผลิตเห็ด  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันทักษะการคิดวิเคราะหมีความสําคัญมาก ซ่ึงจําเปนท่ีจะตองสอนใหนักเรียนรูจักการ

คิดวิเคราะหเปน สามารถจําแนกเหตุและผลตาง ๆ ได ไมใชแคการเรียนแบบทองจําในหองเรียนเพียง

อยางเดียวเทานั้น สิ่งท่ีจะสอนใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหไดนั้นจึงตองเนนท่ีการตั้งคําถามใน

หองเรียน ตั้งคําถามใหนักเรียนคิดวิเคราะห และ สามารถตอยอดความรูท่ีเรียนมาได นอกจากจะเนน

ใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหแลวนั้น สิ่งท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของ

สายอาชีวะนั้นจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเนนในเรื่องของทักษะการปฏิบัติ นักเรียนตองปฏิบัติไดจริงและ

ถูกวิธี สามารถอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

 ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยการใชวิธีการสอนโดยการใชคําถามเพ่ือชวยกระตุน

ใหนักเรียนไดคิดวิเคราะห และใหนักเรียนฝกทักษะการปฏิบัติจริง เพ่ือใหเห็นภาพ และอธิบาย

ข้ันตอนการทําได รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติท่ีถูกตอง 

วัตถุประสงคโครงการ 

 1.เพ่ือพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยการใชวิธีการสอนโดยการใชคําถาม 

 2.เพ่ือพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดรวมถึงข้ันตอนการเพาะเห็ดตาง ๆ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหมากข้ึน 

 2. นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดรวมถึงข้ันตอนการเพาะเห็ด

ตางๆ 

3.แผนการจัดการเรียนรูวิชาการผลิตเห็ดไดรับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพในการนํามาใช

กับผูเรียนมากยิ่งข้ึน 

กลุมเปาหมาย  

1.นกัเรียนกลุมเปาหมาย 

 1.1 นักเรียน ปวช. 3/3   จํานวน  10  คน 

 1.2 นักเรียน ปวช. 3/4   จํานวน  12  คน 
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นวัตกรรม 

 แผนการจัดการเรียนรูพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยการใชคําถาม และเนนทักษะการปฏิบัติ

จริง 

ระยะเวลา 

 13 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560 

วิธีดําเนินการดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ ( PLC)  

แผนดําเนินโครงการ PLC 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

กิจกรรมท่ี 1 ทําความเขาใจ

รวมกัน 

ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูและทําความ

เขาใจการทํางานตาม

กระบวนการ PLC 

 

13 ก.ค. 2560 

 

 

 

 

   ประชุมเพ่ือทําความเขาใจ

แนวคิด หลักการการทํางาน

ตามกระบวนการ PLC  

 

 

1.ใบลงชื่อการ

เขารวมกิจกรรม 

2.ภาพถายการ

ประชุมทําความ

เขาใจ 

กิจกรรมท่ี 2 วงรอบท่ี 1 

กิจกรรมการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ  ตามภาระงาน

plc   ท่ี 1 เรื่อง การ

ทําอาหารวุน PDA 

 

17-28 ก.ค. 2560 

 

วงรอบท่ี 1 

1.กําหนดกิจกรรมการ

เรียนรู 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู plc 

เรื่องท่ี 1  การทําอาหารวุน 

PDA   และนําไปปรึกษา 

Buddy Teacher วันท่ี 19 

ก.ค.2560 

3. Model Teacher นํา

แผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับ

แลว ไปใชสอนปฏิบัติใน

หองเรียน วันท่ี 21 ก.ค.

2560 

4. Model Teacher เชิญ 

หน.แผนกวิชาพืชศาสตร 

รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม

1. แผนการ

จัดการเรียนรู 

พรอมบันทึก

หลังสอน 

2. ภาระงาน 

plc ท่ี 1 เรื่อง 

การทําอาหาร

วุน PDA 

3. ภาพการ

พูดคุย ปรึกษา

กับ Buddy 

และผูเก่ียวของ 

4. ภาพกิจกรรม

การเรียนการ

สอน 

5. แบบสังเกต

การสอนของ 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

สังเกตการณ และสะทอน

ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน

ท่ีทําการสอน 

5. Model Teacher 

สรุปผลการสอนพรอม

ขอเสนอแนะของ Buddy 

Teacher  หน.แผนกวิชาพืช

ศาสตร และรอง ผอ.ฝาย

วิชาการ บันทึกลงใน

แผนการจัดการเรียนรู plc 

เรื่องท่ี 1 วันท่ี 28 ก.ค.

2560 

Buddy 

Teacher 

6. ภาพการ

นิเทศการสอน 

 

กิจกรรมท่ี 3 วงรอบท่ี 2 

กิจกรรมการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ  ตามภาระงาน 

plc  ท่ี 2 เรื่อง การ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด 

 

 

 

31 ก.ค.- 15 ส.ค. 

2560 

วงรอบท่ี 2 

1.กําหนดกิจกรรมการ

เรียนรู 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู  plc  

เรื่องท่ี 2  การเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเห็ด  และนําไป

ปรึกษา Buddy Teacher 

วันท่ี 1 ส.ค.2560 

3. Model Teacher นํา

แผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับ

แลว ไปใชสอนปฏิบัติในชั้น

เรียน วันท่ี 11 ส.ค.2560 

4. Model Teacher เชิญ 

หน.แผนกวิชาพืชศาสตร 

รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม

สังเกตการณ และสะทอน

ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน

1. แผนการ

จัดการเรียนรู 

พรอมบันทึก

หลังสอน 

2. ภาระงาน  

plc    ท่ี 2 

เรื่อง การ

เพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเห็ด 

3. ภาพการ

พูดคุย ปรึกษา

กับ Buddy 

4. ภาพกิจกรรม

การสอน 

5. แบบสังเกต

การสอนของ 

Buddy 

Teacher 
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

ท่ีทําการสอน 

5. Model Teacher 

สรุปผลการสอนพรอม

ขอเสนอแนะของ Buddy 

Teacher  หน.แผนกวิชาพืช

ศาสตร และรอง ผอ.ฝาย

วิชาการ บันทึกลงใน

แผนการจัดการเรียนรู plc  

เรื่องท่ี 2    วันท่ี 15 ส.ค.

2560 

6. ภาพการ

นิเทศการสอน 

 

กิจกรรมท่ี 4 วงรอบท่ี 3  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ  ตามภาระงาน 

plc  ท่ี 3 เรื่อง การทําหัวเชื้อ

ขาวฟาง 

 

 

 

16 – 25 ส.ค. 2560 

วงรอบท่ี 3 

1.กําหนดกิจกรรมการ

เรียนรู 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู plc 

ท่ี 3  เรื่อง การทําหัวเชื้อ

ขาวฟาง และนําไปปรึกษา 

Buddy Teacher วันท่ี 17 

ส.ค.2560 

3. Model Teacher นํา

แผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับ

แลว ไปใชสอนปฏิบัติในชั้น

เรียน วันท่ี 23 ส.ค.2560 

4. Model Teacher เชิญ 

หน.แผนกวิชาพืชศาสตร 

รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม

สังเกตการณ และสะทอน

ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน

ท่ีทําการสอน 

5. Model Teacher 

1. แผนการ

จัดการเรียนรู 

พรอมบันทึก

หลังสอน 

2.ภาระงาน  

plc ท่ี 3 เรื่อง 

การทําหัวเชื้อ

ขาวฟาง 

3. ภาพการ

พูดคุย ปรึกษา

กับ Buddy 

4. ภาพกิจกรรม

การสอน 

4. แบบสังเกต

การสอนของ 

Buddy 

Teacher 

5. ภาพการ

นิเทศการสอน 

6. ภาพการ
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กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

สรุปผลการสอนพรอม

ขอเสนอแนะของ Buddy 

Teacher  หน.แผนกวิชาพืช

ศาสตร และรอง ผอ.ฝาย

วิชาการ บันทึกลงใน

แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง

ท่ี 3          วันท่ี 25 ส.ค.

2560 

นิเทศการสอน 

 

กิจกรรมท่ี 5  

สรุปรายงาน 

 

28 – 31 ส.ค. 2560 

 

1. รวบรวมจัดทํารูปเลม

รายงาน 

2. ประชาสัมพันธกิจกรรม

ของโครงการ 

3. สงรายงาน 

 

เลมรายงาน 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ดานปริมาณ นักเรียนท่ีสอนท้ังหมด จํานวน 22 คน 

            สอบวัดความรู  ความจํา นําไปใช ผานเกณฑ    จํานวน 17 คน 

               ไมผานเกณฑ จํานวน   5 คน 

สอบปฏิบัติทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกเห็ด  การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงบนหัว

เชื้อขาวฟาง  การทําอาหารวุน พีดีเอ  นักเรียนสอบผานท้ัง 22 คน 

 ดานคุณภาพ 

  1.นักเรียนมีการคิดวิเคราะหเพ่ิมข้ึนในระดับท่ี ดี จากท่ีมีในระดับ พอใช 

2.นักเรียนมีความรูและเกิดทักษะตามสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามแผนการจัดการ

เรียนรูท่ีจัดทําข้ึน 

 

สรุปผลการดําเนินการ 
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 ดานผูเรียน 

นักเรียนมีพัฒนาคิดวิเคราะหดวยการใชวิธีการสอนโดยการใชคําถาม นอกจากนั้นนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความรูเรื่องการทําอาหารวุนพีดีเอ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด และการทําหัวเชื้อขาว

ฟาง  ภาคทฤษฎีสอบผานเกณฑ จํานวน 17 คน  ไมผานเกณฑ จํานวน 5 คน  ภาคปฏิบัติ นักเรียน

สอบผานท้ัง 22 คน 

ดานครูผูสอน 

 ครูไดพัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน โดยไดรับความรูและ

คําแนะนําจาก บัดดี้ ทีชเชอร ซ่ึงเปนผูมีประสบการณ มีความรู ความชํานาญการสอนคอยเปนครูพ่ี

เลี้ยง แนะนําเทคนิคการสอนตาง ๆ   

 ดานแผนการจัดการเรียนรู 

 ทําใหไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไปใชกับผูเรียน                

ไดจริง 
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แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    4    เรื่อง   การทําเช้ือเห็ด ( การเตรียมหัวเช้ือขาวฟาง ) 

สัปดาหท่ี  14   วันพุธท่ี  16  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2560 

ทฤษฎ ี 30  นาที   ปฏิบัต ิ -   คาบ 

 

1.  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.1 อธิบายข้ันตอนการเตรียมหัวเชื้อขาวฟางได 

1.2 บอกวัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการเตรียมหัวเชื้อขาวฟางได 

1.3 อธิบายลักษณะของหัวเชื้อขาวฟางท่ีเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได 

1.4 บอกวัสดุ/อุปกรณท่ีใชในการทําเชื้อเห็ดได 

1.5 อธิบายการฆาเชื้อในงานเห็ดได 

 

2.   ความรูและทักษะเดิม 

ความหมาย ความสําคัญของการทําเชื้อเห็ด  

 

3.   ส่ือการสอน 

[ ✓] เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การทําเชื้อเห็ด (การเลี้ยงเสนใยเห็ดในเมล็ดธัญพืช) 

[      ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน         

[      ] ใบงานการทดลอง      

[ ✓  ] วีดีทัศน เรื่องการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง   

[ ✓ ] ของจริง   หัวเชื้อขาวฟาง   

 [ ✓ ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ  Power point ประกอบการสอน เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง 

4.   การบาน / การมอบหมายงาน 

[   ] การบาน   

[✓] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง 

[    ] อ่ืน ๆ  

5.  หนังสือคนควา 

ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน. 2555 . เทคโนโลยีการเพาะเห็ด . ภาควิชาการผลิตพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วันทนี  โชติสกุล. 2555. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตเห็ด .ภาควิชาครุศาสตรเกษตร 
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สมาคมนักวิจัยเพาะเห็ดแหงประเทศไทย . 2544 . เห็ดไทย2544 . กรุงเทพฯ : นิวธรรมดาการพิมพ. 

 

กระบวนการสอน 

ข้ันท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน 

วิธีการ ใชสื่อของจริงใหสอดคลองกับเนื้อหา เรื่อง  การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง และถามตอบเก่ียวกับ

การทําหัวเชื้อขาวฟางเพ่ือใชในการนําเขาสูบทเรียน ( 5 นาที ) 

ครู ถามตอบ / นักเรียน เก่ียวกับลักษณะของหัวเชื้อขาวฟางท่ีดีสามารถนําไปหยอดลงใน

กอนเห็ดไดนั้นจะตองมีลักษณะอยางไร  โดยใหนักเรียนตอบคําถามจาก นําขวดหัวเชื้อขาวฟาง2ขวด 

มีลักษณะใดบางท่ีแตกตางกัน โดยใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 คน ชวยกันระดมความคิดลงใน

กระดาษ และออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน  ( ประเด็นสําคญัคือ หัวเช้ือขาวฟาง ) 

คําถามท่ีใช  

1.ขาวฟางท้ังสองขวดมีความแตกตางกันอยางไร ขวดไหนท่ีเราสามารถนําไปเพาะเลี้ยงเสนใย

เห็ดตอได 

2.ถาไมใชเมล็ดขาวฟางเราสามารถใชอะไรแทนไดบาง 

3.กวาจะไดขาวฟางท่ีอยูในขวดมันจะตองผานกรรมวิธีใดบาง 

ข้ันท่ี 3   การสรุปและทบทวนบทเรียน 

วิธีการ  

1. นักเรียนสรุปสาระสําคัญเรื่องการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง   

ข้ันท่ี  4   การประเมินผล 

4.1   ถามตอบในช้ันเรียน 

4.2   ใบงาน 

  1.  ใบงาน เรื่องการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง 
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ใบงาน 

เรื่อง การเตรียมหัวเช้ือขาวฟาง 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1.วัสดุอปกรณท่ีใชในการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง ไดแกอะไรบาง 

ตอบ 

2.จงอธิบายข้ันตอนการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง 

ตอบ 

3.หัวเชื้อขาวฟางท่ีเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียมีลักษณะอยางไร 

ตอบ 

4.การฆาเชื้อในงานเห็ดแบงเปนก่ีประเภทอะไรบาง 

ตอบ 

5. คอนตามิเนชัน คืออะไร 

ตอบ 

6.วัสดุอุปกรณหลักท่ีใชในการทําเชื้อเห็ดคือ 

ตอบ 

 

แผนการสอน 

หนวยการสอนท่ี    4    เรื่อง  การทําเชื้อเห็ด 

(บทปฏิบัติการท่ี 5 เรื่อง การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ด

ธัญพืช ) 

สัปดาหท่ี  14   วันพุธท่ี  16  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  2560 

ทฤษฎ ี -   คาบ   ปฏิบัต ิ 30   นาที 

 

1.  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

1.1 เพาะเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืชได 

 

2.   ความรูและทักษะเดิม 

ความรูเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของการทําเชื้อเห็ด การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง 

 

3.   ส่ือการสอน 

[ ✓] เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 
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[     ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน         

[     ] ใบงานการทดลอง      

[     ] แผนภาพ      

[ ✓] ของจริง  วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 

 [    ] อ่ืนๆ โปรดระบุ  Power point ประกอบการสอน เรื่อง การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ด

ธัญพืช 

 

4.   การบาน / การมอบหมายงาน 

[   ] การบาน   

[ ✓] การมอบหมายงาน  สังเกตการณเดินของเสนใยเห็ดบนเมล็ดธัญพืช 

[    ] อ่ืน ๆ  

 

 

5.  หนังสือคนควา 

ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน. 2555 . เทคโนโลยีการเพาะเห็ด . ภาควิชาการผลิตพืช 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

วันทนี  โชติสกุล. 2555. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตเห็ด .ภาควิชาครุศาสตรเกษตร 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

สมาคมนักวิจัยเพาะเห็ดแหงประเทศไทย . 2544 . เห็ดไทย2544 . กรุงเทพฯ : นิวธรรมดาการพิมพ. 

 

กระบวนการสอน 

ข้ันท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน 

วิธีการ   ใชสื่อของจริงใหสอดคลองกับเนื้อหา เรื่อง  การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช และถาม

ตอบเก่ียวกับการเลี้ยงเสนใยเห็ดในเมล็ดธัญพืช ( 5 นาที ) 

ครู ถามตอบ / นักเรียน เก่ียวกับลักษณะของหัวเชื้อขาวฟางท่ีดีสามารถนําไปหยอดลงใน

กอนเห็ดไดนั้นจะตองมีลักษณะอยางไร  โดยใหนักเรียนตอบคําถามจาก นําขวดหัวเชื้อขาวฟาง2ขวด 

มีลักษณะใดบางท่ีแตกตางกัน ( ประเด็นสําคัญคือ การเล้ียงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช ) 

1.ครูใหนักเรียนเปรียบเทียบหัวเชื้อขาวฟางท่ีทําการเพาะเลี้ยงเสนใยแลววาแบบไหนท่ีจะ

สามารถนําไปหยอดในกอนเห็ดได 
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ข้ันท่ี 3  การสรุปและทบทวนบทเรียน ( 2  นาที ) 

วิธีการ 

1. ผูสอนใหนักเรียนสรุปสาระสําคัญ ในเรื่องการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 

เนื้อหาสาระสําคัญท่ีสรุป  

การเล้ียงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 

วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการเล้ียงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 

ข้ันท่ี 4 การประเมินผล 

4.1   ถามตอบในชั้นเรียน 

4.2   บทปฏิบัติการท่ี 5 เรื่องการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 
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แบบประเมินผลงาน 

ลําดับท่ี รายการประเมิน คะแนน ขอคิดเห็น 

4 

)ดีมาก(  

3 

)ดี(  

2 

)พอใช(  

1 

)ปรับปรุง(  

 

1 ข้ันตอนการเลี้ยงเสนใยเห็ด      

2 ความพรอมของเสนใยเห็ด      

3 ไมเกิดการปนเปอนของ

เชื้อจุลินทรีย 

     

      

ผูประเมิน  ……………………………….. 

 

 

แบบบันทึกผล การเล้ียงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช 

 

ชนิดเห็ดท่ีทํา ลักษณะของเสนใยท่ีปรากฎบนหัวเชื้อขาวฟาง 

วันท่ี 1 วันท่ี 2 วันท่ี 3 วันท่ี 4 วันท่ี 5 วันท่ี 6 วันท่ี 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

- แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรู

ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ                        

การอาชีวศึกษา 

- แบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

- แบบประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ PLC (เชิงคุณภาพ) 
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แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

******************** 

      คําช้ีแจง แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมการดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีผานกระบวนการ

ดําเนินการการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครใูนสถานศึกษา 

ตอนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 

ชื่อโครงการ.......................................................ชื่อสถานศึกษา................................................ 

สังกัด.................................................................ผูรับผิดชอบ.................................................... 
 

ตอนท่ี 2  แบบบันทึกคะแนนจําแนกตามประเด็นประเมิน 
 

ประเด็น รายการประเมินตามตัวบงช้ี คะแนนท่ีได ขอเสนอแนะ 

1. กระบวนการ 

PLC 

1. ความครบถวนของกระบวนการ          

5 องคประกอบของ PLC  

2. จํานวนวงรอบของการทํา PLC 

3. สาระ/ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  

รวมคะแนน ประเดน็ 1 (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)   

2.คุณสมบัติ

ของสมาชิก

เครือขาย 

สมาชิกเครือขายมีความหลากหลาย ไดแก 

มาจากหลายๆ สาขางาน มีความเชี่ยวชาญ

หลายๆ สาขาวิชา และมีท้ังในและนอก

สถานศึกษา 

  

รวมคะแนน ประเดน็ 2 (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)   

3.ผลลัพธท่ีเกิด

จาก

กระบวนการ 

1. เกิดองคความรู / ประเด็นความรู/ 

นวัตกรรม ท่ีเกิดจากกระบวนการ PLC 

2. มีรองรอยการนําองคความรู /นวัตกรรม 

/ประเด็นความรูท่ีนาสนใจไปใชประโยชน 

  

รวมคะแนนประเด็น 3 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)   

4. ผลลัพธท่ีเกิด 1.ผูเรียนไดเรียนรูตามเปาหมาย/   
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ประเด็น รายการประเมินตามตัวบงช้ี คะแนนท่ีได ขอเสนอแนะ 

กับผูเรียน/ครู/

สมาชิกท่ีเขา

รวมเครือขาย 

PLC/ชุมชน 

วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไวในโครงการ 

2. ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ / คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค การเรียนรูตามเปาหมายท่ีกําหนด

ไวในโครงการ 

  

 3.ผู เรียนเกิดแรงบันดาลใจ และเปนผูใฝ

เรียนรู 

  

 4 . การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรูของครู สมาชิกเครือขาย 

  

 5. การรับรูและการมีสวนรวมของชุมชน   

คะแนนรวมประเด็น 4 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)   

5. คุณคาท่ีเกิด

ตอวงการศึกษา 

1. ความคุมคาคุมทุน   

2.ความชัดเจนและการขยายเครือขาย   

คะแนนรวมมิติท่ี 5 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)   

คะแนนรวมทุกมิติ (คะแนนเต็ม 39 คะแนน)   

 

ตอนท่ี 3 รายการประเมิน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1 กระบวนการ 

PLC 

1. ความ

ครบถวนของ

กระบวนการ 

5 

องคประกอบ 

- กระบวนการมีการ

การดําเนินการท่ี

ครบถวนตาม

หลักการท้ัง 5 

องคประกอบของการ

ทํา PLC 

- กระบวนการมีการ

ดําเนินการท่ีครบถวน

ตามหลักการ 3 – 4   

ใน 5 องคประกอบ

ของการทํา PLC 

กระบวนการมีการ

ดําเนินการท่ี

ครบถวนตาม

หลักการเพียง  

1 - 2  ใน 5 

องคประกอบของ

การทํา PLC 

2.จํานวน

วงรอบของ

การทํา PLC 

- ดําเนินกิจกรรมเปน

ระยะตอเนื่อง

ครบ ........... วงรอบ 

- ดําเนินกิจกรรมเปน

ระยะตอเนื่อง

จํานวน ......... วงรอบ 

- ดําเนินกิจกรรม

เปนระยะตอเนื่อง

เพียง......... วงรอบ 

3. สาระ/ - มีการกําหนด -มีการกําหนด - ไมมีการกําหนด
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ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

ประเด็นการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

ชัดเจนทุกครั้งและมี

สรุปผลการ

แลกเปลี่ยนทุกครั้ง 

ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

ชัดเจนแตมีสรุปผล

การแลกเปลี่ยนไม 

ทุกครั้ง 

ประเด็นการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

แตมีการบันทึก

รองรอยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. คุ ณ ส ม บั ติ

ของสมาชิก

เครือขาย 

สมาชิก

เครือขายมี

ความ

หลากหลาย 

ไดแก มาจาก

หลายๆ สาขา

งาน มีความ

เชี่ยวชาญ

หลายๆ 

สาขาวิชา 

และมีท้ังใน

และนอก

สถานศึกษา 

-สมาชิกเครือขายมี

ความหลากหลาย

กลุมสาระ /ความ

เชี่ยวชาญมีท้ังในและ

นอกสถานศึกษา 

- สมาชิกเครือขายไม

มีความหลากหลาย

กลุมสาระ /ความ

เชี่ยวชาญแตมีมีท้ังใน

และนอกสถานศึกษา 

- สมาชิกเครือขาย

เฉพาะและใน

สถานศึกษา 

3. 

 

ผลลัพธ 

ท่ีเกิด  กับ

เกิดจาก

กระบวนการ 

1. เกิดองค

ความรู / 

ประเด็น

ความรู/ 

นวัตกรรม ท่ี

เกิดจาก

กระบวนการ 

PLC 

- มีองคความรู / 

นวัตกรรม / ประเด็น

ความรูท่ีนาสนใจ ท่ี

เกิดข้ึนจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ของสมาชิกเครือขาย 

ท่ีเปนประโยชนกับ

ครู และครูสามารถ

นําไปใชในการพัฒนา

ใหเกิดประโยชนกับ

ผูเรียนไดอยางเปน

- มีองคความรู / 

นวัตกรรม / ประเด็น

ความรูท่ีนาสนใจ ท่ี

เกิดข้ึนจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ของสมาชิกเครือขาย

เปนประโยชนกับครู 

และครูสามารถ

นําไปใชในการพัฒนา

ใหเกิดประโยชนกับ

ผูเรียนแตยังไมเปน

มีองคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรู

เกิดข้ึนจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ของสมาชิก 
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ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

รูปธรรม (สมาชิก

เครือขายมีการ

นําไปใชไดอยาง

ชัดเจน) 

รูปธรรม (ไมชัดเจน

ในการนําไปใชของ

สมาชิกเครือขาย) 

  2. มีรองรอย

การนําองค

ความรู /

นวัตกรรม /

ประเด็น

ความรูท่ี

นาสนใจไปใช

ประโยชน 

- มีรองรอยการ

รายงานผลการนาํ

องคความรู / 

นวัตกรรม / ประเด็น

ความรูท่ีนาสนใจ ท่ี

เกิดข้ึนของสมาชิก

เครือขายไปใชตลอด

ระยะท่ีดําเนิน

โครงการทุกครั้งท่ีมี

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยสมาชิก 

ทุกคน 

- มีรองรอยการ

รายงานผลการนาํ

องคความรู / 

นวัตกรรม / ประเด็น

ความรูท่ีนาสนใจ ท่ี

เกิดข้ึนของสมาชิก

เครือขายไปใชตลอด

ระยะท่ีดําเนิน

โครงการทุกครั้งท่ีมี

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยสมาชิก

สวนใหญ 

- มีรองรอยการ

รายงานผลการนาํ

องคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจ ท่ีเกิดข้ึน

ของสมาชิก

เครือขายไปใช

ตลอดระยะท่ี

ดําเนินโครงการทุก

ครัง้ท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

โดยสมาชิกบางคน 

4. ผลลัพธท่ี

เกิดกับ

ผูเรียน/ครู/

สมาชิกท่ีเขา

รวม

เครือขาย 

PLC/ชุมชน 

1. ผูเรียนได

เรียนรูตาม

เปาหมาย/

วัตถุประสงค 

ท่ีกําหนดไวใน

โครงการ 

- ผูเรียนไดการเรียนรู

ตามเปาหมาย/

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวในโครงการ

ทุกประการ และมี

ความชัดเจนท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 

ผูเรียนไดการเรียนรู

ตามเปาหมาย

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวในโครงการ

ทุกประการ แตมี

ความชัดเจนท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ

ไมทุกเปาหมาย/

วัตถุประสงคท่ี

กําหนด 

- ผูเรียนไดการ

เรียนรูตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

ไวในโครงการ 

  2. ผูเรียนเกิด

ผลสัมฤทธิ์ / 

- สงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

- สงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของ

- สงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
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ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

คุณลักษณะท่ี

พึงประสงค 

การเรียนรู

ตามเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวใน

โครงการ 

ผูเรียนท่ีดีข้ึน และทํา

ใหผูเรียนไดพัฒนา

และเกิดคุณลักษณะ

อยางชัดเจน 

ผูเรียนท่ีดีข้ึน หรือ 

ทําใหผูเรียนไดพัฒนา

และเกิดคุณลักษณะ

แตมีความชัดเจน

เพียงดานใดดานหนึ่ง 

เรียนของผูเรียน 

หรือ ทําใหผูเรียน

ไดพัฒนาและเกิด

คุณลักษณะแตยัง

ไมมีชัดเจนท้ัง 2 

ดาน 

  3. ผูเรียนเกิด

แรงบันดาลใจ 

และเปนผูใฝ

เรียนรู 

- กิจกรรมทุก

กิจกรรมของ

เครือขายสงผลให

ผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ และเปนผู

ใฝรู ท้ังทางตรงและ

ทางออมเห็นผลได

อยางชัดเจน 

- กิจกรรมสวนใหญ

ของเครือขายสงผล

ใหผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ และเปนผู

ใฝรู ท้ังทางตรงและ

ทางออม 

- กิจกรรมบาง

กิจกรรมของ

เครือขายสงผลให

ผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ และเปน

ผูใฝรู และยังไมเห็น

ผลท่ีชัดเจน 

  4. การ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม

การจัดการ

เรียนรูของครู 

สมาชิก

เครือขาย 

- ครู สมาชิก

เครือขายทุกคนเกิด

การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการจัดการ

เรียนรู/การดูแล

ผูเรียน 

-  ครู สมาชิก

เครือขายไมนอยกวา

รอยละ 80 เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการจัดการ

เรียนรู/การดูแล

ผูเรียน 

- ครู สมาชิก

เครือขายบางสวน

ประมาณรอยละ 

50 เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการ

จัดการเรียนรู/การ

ดูแลผูเรียน 

  5. การรับรู

และการมี

สวนรวมของ

ชุมชน 

- มีการสื่อสาร ให

ชุมชนรับรูและรวม

การดําเนินการอยาง

เปนรูปธรรม 

- มีการสื่อสารให

ชุมชนรวมรับรูการ

ดําเนินการหรือให

ชุมชนมีสวนรวม 

- มีการสื่อสารให

ชุมชนรวมรับรูการ

ดําเนินการ 

5. คุณคาท่ีเกิด

ตอวง

การศึกษา 

- ความคุมคา

คุมทุน 

1. ความคุมคาคุมทุน

ภาพรวมท้ัง

กระบวนการ กับผลท่ี

- ความคุมคาคุมทุน

ภาพรวมท้ัง

กระบวนการกับผลท่ี

- ความคุมคาคุมทุน

ของผลท่ีเกิดกับ

จํานวนงบประมาณ
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ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

เกิดและจํานวน

งบประมาณท่ีไดรับมี

ความเหมาะสม 

สมเหตุสมผล 

ประเมินได 

เกิดกับจํานวน

งบประมาณท่ีไดรับ

ยังไมชัดเจนมีความ

เหมาะสม เพียงบาง

กิจกรรม 

ท่ีไดรับบางกิจกรรม 

/ บางประเด็นยังไม

เหมาะสม 

  - ความชัดเจน

และการขยาย

เครือขาย 

2. มีเครือขายท่ี

ชัดเจน และการ

ขยายเครือขายแลว

และมีความชัดเจน 

เปนรูปธรรมและมี

แนวโนมการเกิด

เครือขายเพ่ิมข้ึน 

- มีเครือขายท่ีชัดเจน

และมีแนวโนมการ

ขยายเครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู   

- มีเครือขายเกิดข้ึน 

 

เกณฑการตัดสิน (คะแนนเต็ม 39 คะแนน) 

ระดับดีมาก  มีคะแนน รอยละ 80 ข้ึนไป (คะแนน 31.20 คะแนนข้ึนไป) 

ระดับดี       มีคะแนนรอยละ 60 – 80   (คะแนน 23.40 – 31.20 คะแนน) 

ระดับปานกลาง   มีคะแนนรอยละ 50 – 59   (คะแนน 19.50 – 23.30 คะแนน) 

ระดบัปรับปรุง  มีคะแนนต่ํากวา รอยละ 50 (คะแนนต่ํากวา 19.50 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

***********************   
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 คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนีมี้วัตถุประสงคเพ่ือประเมินสภาพการดําเนินการกระบวนการชุมชน 

             การเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

              ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบ 

                     ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

                     ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหกระบวนการ PLCประสบผลสําเร็จ 

              คณะผูประเมินหวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน

เปนอยางดี การตอบครบถวนจะทําใหผลการประเมินสมบูรณ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

กระบวนการ PLC ในโอกาสตอไป จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 

                1.1 สถานศึกษา 

                       ชื่อสถานศึกษา...........…………………………………สังกัด.........................................  

               1.2 ตําแหนง / ความเก่ียวของกับกระบวนการ(ตอบเพียง 1 สถานะท่ีเก่ียวของมากสุด) 

                        ผูบริหารสถานศึกษา        ครูในสถานศึกษา       ผูท่ีเก่ียวของ 

                        ผูปกครองนักเรียน           นักเรียน                 อ่ืนๆ(ระบุ).............. 

               1.3 ทานรูเรื่องกระบวนการ PLC หรือไม 

                        ไมรูเลย (หยุดตอบแคนี้) 

                        รูบาง  รูละเอียดพอสมควร  รูและเขาใจรายละเอียดมาก  

               1.8 ชองทางท่ีทานรูเรื่องกระบวนการนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง  

                      รูจากประกาศของ สอศ.  การเผยแพรคูมือของ สอศ.    

                      จากสถานศึกษา                จากเว็บไซด    จากอบรม/สัมมนา   

                      เพ่ือนครูบอกตอ               รูจากทางอ่ืนๆ(ระบุ)...................... 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการPLCท่ีทานมีสวนรวม หรือรับทราบ 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย ✓ลงในชองความเห็นดวยเก่ียวกับกระบวนการPLC วา รายการ

กิจกรรม และกลไกของกระบวนการตามท่ีทานทราบ 

ขอ รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 บริบท  สภาพแวดลอมการทํากระบวนการนี ้      

1.1 สอดคลองกับสภาวการณดานเศรษฐกิจ      

 1.2 สอดคลองกับสภาวการณดานสังคม      

1.3 สอดคลองกับสภาวการณดานสิ่งแวดลอม      
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ขอ รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.4 สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน      

1.5 สอดคลองกับความตองการพัฒนาดานการศึกษา      

1.6 สอดคลองกับศักยภาพของสถานศึกษา      

  2 ความพรอมของกระบวนการ(เทาท่ีทราบ)      

2.1 ความพรอมของบุคลากรจากหนวยงานท่ีเขารวม      

2.2 ความเพียงพอของทรัพยากร สิ่งสนับสนุนเชน อาคารสถานท่ี        

2.3 ความเพียงพอของงบประมาณสนับสนุนใหทํากิจกรรม      

3 คุณภาพกระบวนการดําเนินงานของกระบวนการ  

(เทาท่ีทราบ) 

     

3.1  สมาชิกในชุมชนการเรียนรูมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน      

3.2 การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน ใหผลการเรียนรู

ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน โดยครูท่ีเปนสมาชิกในชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพทุกคนวางเปาหมายรวมกัน 

     

3.3 สะทอนผลเชิงวิชาชีพ โดยการพูดคุยสนทนากันระหวางสมาชิก

ในชุมชนการเรียนรู ท่ีจะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการ

สอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา หรือชวย

พัฒนาการจัดการเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน 

     

3.4 การใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลังของครูในภาพรวม

ท้ังหมดของสถานศึกษา   

     

3.5 การเตรียมพรอมในดานการสนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิกไดมี

โอกาสสังเกตการสอน วิพากษวิจารณและสะทอนการปฏิบัติงาน  

     

4 ผลการดําเนินงานเทาท่ีทราบ      

4.1 ผลดีท่ีเกิดกับครู      

4.2 ผลดีท่ีเกิดกับผูบริหารสถานศึกษา      

4.3 ผลดีท่ีเกิดกับนักเรียน      

4.4 ผลดีท่ีเกิดกับผูปกครอง      

4.5 ผลดีท่ีเกิดกับชุมชนในพ้ืนท่ี      
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ขอ รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4.6 ผลดีท่ีเกิดกับการศึกษาของประเทศโดยภาพรวม      

5 ความเห็นในการขยายผลกระบวนการกับสถานศึกษาท้ังหมด      

5.1 สมควรขยายผลกระบวนการไปทุกสถานศึกษา      

5.2 เปนกระบวนการท่ีคุมคา      

5.3 เปนกระบวนการท่ีมีประโยชน      

5.4 สมควรยกเลิกกระบวนการ      

5.5 เปนกระบวนการท่ีสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน      

  

เกณฑและการแปลความหมายดังนี้  

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหกระบวนการ PLC ประสบผลสําเร็จ 

............................................................................................................................................................. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
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แบบประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC  

(เชิงคุณภาพ) 

********************** 

คําช้ีแจง ขอคําถามใชสําหรับการสัมภาษณ หรือการประเมินโดยการประชุมกลุมยอย ตาม

ประเด็นดังนี้   

  1. การคัดเลือกกลุมเปาหมายการพัฒนาวิชาชีพของเครือขาย 

 2. หลังจากการรวมกลุมของสมาชิกเครือขายแลว ไดดําเนินการพัฒนาทีมงานเพ่ือ ใหเขาใจ 

หลักการสรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน   

 3. ลักษณะการดําเนินการ การรวมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ ท่ีสงผลตอการ

ยกระดับคุณภาพของผูเรียน   

 4. การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็ง ของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ โดยการเปดรับการชี้แนะ

การปฏิบัติงาน  

 5. การดําเนินการโดยการจัดเวทีใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนท่ีมุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน  

 6. ลักษณะของการประเมินความตองการจําเปนสิ่งท่ีควรพัฒนาของสมาชิกเครือขาย  

 7. การดําเนินการตามข้ันตอนของการรวมกลุมพัฒนาวิชาชีพไดเนนการกําหนดประเด็น

เปาหมายการพัฒนา ท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนและเปนแนวทางท่ีจะพัฒนาผูเรียน   

 8. วิธีการวางแผน ออกแบบแผนจัดการเรียนรู หรือ กิจกรรมการพัฒนาชวยเหลือ 

 9. ในระหวางการกิจกรรมการเรียนรู หรือ ปฏิบัติการตามแผนกิจกรรม ทางกลุมเครือขาย มี

การเยี่ยม หรือสังเกตการปฏิบัติในการสอน 

 10. การพัฒนาวิชาชีพครูหลังจากกลุมเครือขายไดเขารวมโครงการไดมีการสะทอนผลการ

ปฏิบัติ บันทึกผลสําเร็จหรือมีการปรับปรุงแกไข ในดานใดบาง   

 11. ภายหลังจากการทบทวนสิ่งท่ีไดดําเนินการไปครบวงรอบแลวกลุมเครือขายไดนําความรู

นั้นมาใชปรับกิจกรรมปฏิบัติการรอบใหมท่ีปรับจุดออนมากนอยเพียงใด ดําเนินการในลักษณะใดบาง 

ใหเสนอเปนดานๆ 

 12. กลุมเครือขายมีความประสงค จะพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมในดาน/เรื่องใด ท่ีจะทําใหการ

พัฒนาชุมชนวิชาชีพ มีความยั่งยืนใหระบุประเด็นหลักๆท่ีตองการไดรับการพัฒนา รายละเอียดของ

แตละเรื่อง อาทิ เนื้อหา หลักการแนวคิดฯลฯ 
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การสัมภาษณหัวหนาโครงการเกี่ยวกระบวนการดําเนินการ PLC 

   1. การพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีสวนชวยพัฒนาหรือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือไม 

 2. การกําหนดประเด็น / กรอบการพัฒนาตามแบบการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีการกําหนดกันอยางไร 

 3. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ควรเปนอยางไร 

เริ่มตนอยางไร และเกิดจากใคร 

 4. มีความเชื่อวา กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จะทํา

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาหรือไม 

  

ผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

  1. การดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เกิดผลลัพธ 

ผลกระทบตอครู นักเรียน สถานศึกษา หรือชุมชนอยางไร 

 2. ครู นักเรียน สถานศึกษา ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร   
  

การสรางทีมในการพัฒนาครูโดยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)  

         คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 7 ขอ  ดังนี้ 

  1. กระบวนการทํางานพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู มีระบบการทํางานอยางไร 

(PDCA) 

 2. แนวคิด หลักการ และคุณสมบัติของผูท่ีจะเขามาเปนทีมงานเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ

ครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู   

 3. กระบวนการทํางานการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ทีมงานมี

การบริหารจัดการอยางไรจัดบทบาทหนาท่ีของทีมงานอยางไร 

 4. ในระหวางดําเนินงาน เม่ือพบอุปสรรค ไมสามารถเรียนรูหรือพัฒนาไดนอย หรือไมเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด  มีการดําเนินการในการชวยเหลือสนับสนุนเพ่ือนครูหรือทีมอยางไร 

 5. มีการจัดระบบกระบวนการสื่อสารในการทํางานอยางไรบางและมีอุปสรรคอะไรบาง 

 6. มีการนําเทคโนโลยีเขามาบูรณาการ ในการทํางานอยางไรบาง มีประโยชน มีปญหา

อุปสรรคอะไร 

 7. มีความผูกพัน หรือมีสัมพันธภาพกันอยางไร มีความคาดหวังท่ีจะใหเกิดความยั่งยืนหรือไม 

รวมท้ังแนวทางในการท่ีจะทําใหยั่งยืน 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คณะทํางานจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
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คณะผูทํางาน 

 

ท่ีปรึกษา 

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

 2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายบุญสง จําปาโพธิ์)  

 3. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายประชาคม จันทรชิต) 

4. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร 

5. ผศ.ดร.วิมลรัตน  จตุรานนท 

6. ดร.อาพันธชนิต  เจนจิต มหาวิทยาลัยบูรพา 

7. ดร.สิราวรรณ  จรสัรวีวัฒน มหาวิทยาลัยบูรพา 

8. ดร.คงรัฐ  นวลแปง มหาวิทยาลัยบูรพา 

9. ดร.เกรียงศักดิ์  บุญญา มหาวิทยาลัยบูรพา 

10. ผศ.นาวาตรี ดร. พงศเทพ  จิระโร มหาวิทยาลัยบูรพา 

11. อาจารยวัฒนพร  จตุรานนท มหาวิทยาลัยบูรพา 

1. คณะกรรมการดําเนินการกําหนดแนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง 

    วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

    1. นายสมประสงค สิงหสุวรรณ   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 

    อาชีวศึกษา 

 2. นางเรณู  สันตโยภาส   สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

 3. นายอธิปไตย  โพแตง   สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

 4. นายมะณู  คุมกล่ํา   รองผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4     

 5. นายบุญลือ ทองเกตุแกว  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   

 6. นายพงคสิลป รัตนอุดม  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ   

 7 นายจรัส  เลหสิงห  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแกว   

 8. นายไสว สีบูจันดี  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง   

 9. นางสุภาภรณ  ปาลโฉม  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน   

 10. นางศันสนีย สายะสนธ ิ  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   
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 11. นายถาวร ทิพวรรณ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี   

 12. นายนิติ นาชิต  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี   

 13. นายเสนห ศรีวิลัย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   

 14. นายทองคํา ตินะลา  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร   

 15. นายจีระพงษ  แสงวณิช  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง   

 16. นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   

 17. นายมานิตย มณีโชติ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   

 18. นายแสวง ทาวดี   ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน   

 19. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค   

 20. นายวิชิต วิเชียร  ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา   

21. นายอดิศักดิ์ ชัชเวช  ผูอํานวยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

22. นายศิวกรณ เองฉวน  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่   

23. นายบํารุง ทองรอด  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร   

24. นายสิรวิชญ   ธนเศรษฐวงศ  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี   

25. นายสุคนธ  นาเมืองรักษ  ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม   

26. นางคนึงลักขณ  แสงประเสริฐ   ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา   

27. นายปรีดี  เกตุทอง  ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง   

28. นายธีรวิทย หทัยรัตนานนท  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   

29. นายอภิชาติ สรอยระยา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล   

30. นายสุรชาติ กีรติตระกูล  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 

  เกษตรบุรีรัมย   

31. นายคมสัน อรรคแสง  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   

32. นายจําเนียร สมุาริธรรม  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   

33. นายสุเทพ สระจันทร  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด   

34. นายสุคนธ สุคนธรัตนสุข  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   

35. นายทิฐินันท ทุมมา  รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี   

36. นายชุมพล คําเทียน  รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี   
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37. นายทวีศักดิ์ รื่นรวย  รองผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคนครสวรรค   

38. วาท่ีรอยตรีจิรายุทธ ออนศรี     วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ   

39. นางสาวงามพรรณ ไพศาลทรัพย  วิทยาลัยเทคนิคระยอง   

40. นายสมโภชน ธีรวัฒนพันธ     วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี   

41. นายธรีะยุทธ มอยขาม  ทยาลัยเทคนิคสระแกว   

42. นางสมสุข ขําสวัสดิ์  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล   

43. นายประสงค มานอย  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   

44. นางจิรพร สุธรรมแปง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี   

45. นางยุพา บรรโล  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี   

46. นางดัชนี จะวรรณะ  วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร   

47. นายภักดี ศรีอรุณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง   

48. นางสาวสิริมนต นฤมลสิริ  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร   

49. นางเดือนฉาย อุดมวงศรุงเรือง  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน   

50. นายธนพนธ ธิสงค  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย   

51. นายศิวดล บุดทะสี  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม   

52. นางณัฏฐา จงใจภักดี  วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด   

53. นางธนพร แสนบุตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด   

54. นายธาตรี สุภาระโยธิน  วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน   

55. นางสาวจริยา เอียบสกุล  วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   

56. นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลยสุวรรณ   วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   

57. นายธวัชชัย ลิ้มสุวรรณ  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏรธานี   

58. นายอภิชาติ เนินพรหม   วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   

59. นายศุภชัย จันประดษิฐ  วิทยาลัยการอาชีพไชยา   

60. นางอนงค กมลจิตรวี  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

61. นายสุรพงษ เอิมอุทัย  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

62. นางสาวเยาวมาลย หุนนิวัฒน  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

63. นางสรพัศ ยิ้มนวล  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   
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64. นางสาวธณัทอร วรรณจรญู  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

65. นางสาวอุษณี ตันติชัยรัตนกูล  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

66. นายสันติ พยัคฆขาม  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

67. นายยงยุทธ ใจซ่ือดี  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

68. นายดุสิต สินสุข  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

69. นายดุสิต บัวเกตุ  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

70. นางสาวปานรดา บุษรารัตน  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

71. นางสาวสัณหนันท มหิศมณี  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

72. นางสาวเมทินี บุญเลิศ  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

73. นายภาคภูมิ พูสกุลสถาพร  สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา   

74. นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน      สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา    

75. นางนิตยรดี ดําดวง    สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

76. นางสาวยศวดี ท่ังทอง    สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

77. นางสาวจิราพร โพธิ์ใต   สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา  

2. คณะเรียบเรียง และจัดทํารูปเลม 
 

1. นางเรณู   สันตโยภาส สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา      

2. นางนิตยรดี  ดําดวง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชวีศึกษา                
3. นางสาวยศวดี  ท่ังทอง สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          

4. นางสาวปาณิสรา  เพชรรัตน สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
5. นายนพคุณ  มานะวิสาร สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          

6. นางสาวจิราพร  โพธิ์ใต สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา          
 




	
	แผนการสอน


