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เอกสารประกอบการบรรยาย 
แนวทางการขบัเคลือ่นกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 1. การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของครูสายงานการสอน  

             ของ สอศ. 7 ขั้นตอน 

 2. แบบการเขยีนด าเนินการ PLC 

 -  PLC T1-1แบบค ารองขอจัดตั้งกลมุชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (PLC) 

 - PLC T2-1 แบบบันทกึการคนหาปญหา 

 - PLC T2-2 บันทกึแนวทางแกปญหา 

 - PLC T2-3 แผนปฏบัิติการชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (Professional Learning 

                Community Action Plan: PLC-AP) 
 - PLC T3-1 การออกแบบแผนการสอน 

 - PLC T4-1 ประเด็นการแลกเปลีย่นเสนอแนะเพือ่การน าเสนอแผนการสอน/กจิกรรมการสอน 

 - PLC T5-1 แบบสังเกตการสอน 

 - PLC T6-1 ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏบิัติ /กจิกรรม 

 - PLC T6-2 แบบสรุปการด าเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (สําหรับผูสังเกตการสอน) 

 - PLC T7-1 บันทกึหลงัการสอน 

 - PLC T7-2 แนวทาง 

 3. ตัวอย่างในการด าเนินการ PLC 

 - EX T2-1 แบบบันทกึการคนหาปญหา 

 - EX T2-2 บันทกึแนวทางแกปญหา 

 - EX T2-3 แผนปฏบัิติการชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (Professional Learning 

                Community Action Plan: PLC-AP) 
 - EX T3-1 การออกแบบแผนการสอน สอดแทรกแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการ PLC 

 - EX T7-2 การเขยีนรายการเขยีนรายงานผลการด าเนินงาน PLC ส าหรับ 3 วงรอบ 
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ขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา  
สังกดั ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

วพิากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ปรับปรุงแก้ไข 

เร่ิม PLC

วงรอบที่ 2 

และ 

วงรอบ 3 

ต่อไป 

จนครบ

วงรอบ 

ที่ก าหนด 

แล้วจึง

สรุปผล

เผยแพร่ 

ในวงรอบ

สุดท้าย 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

การด าเนินการ PLC  

ของครู 

การบริหารจัดการ PLC 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส่งเสริมสนับสนุน 

ก ากบั ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 

รวมกลุ่ม PLCและขอจัดตั้งกลุ่ม 

วเิคราะห์และระบุปัญหา / 

ส่ิงที่ต้องการพฒันา 

ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้/กจิกรรม/นวตักรรม 

 

จัดการเรียนรู้ /กจิกรรม  
/นวตักรรมในห้องเรียนจริง 

 
ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการ
เรียนรู้/กจิกรรม/นวตักรรม 

 

สรุปผลการจัดการเรียนรู้/กจิกรรม/

นวตักรรม และเผยแพร่ 
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การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  

ของครูสายงานการสอน 

ของ สอศ. 7 ขั้นตอน 
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การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของครูสายงานการสอน สังกดัส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
เป้าหมาย : พฒันาคุณภาพผูเ้รียน พฒันาวชิาชีพครูอยา่งเป็นระบบ และความกา้วหนา้ของวชิาชีพครู  

ปัจจยัความส าเร็จ : ท างานร่วมกนับนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร 

กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

 
 
 
 
 

1.1 รวมกลุ่มครู 4-8 คน (แผนกเีียวกนั/
สอนประเภทวชิาเีียวกนั/สอนวชิา

เหมือนกนั/สอนวนระีบัชั้นเีียวกนั/สอน
วนระีบัการกึกราเีียวกนั 
1.2 บนัทึกขอจัี ตั้งกลุ่ม PLC ยืน่ต่อ
สถานกึกรา 

- ครูลีส้ร้างกลุ่ม PLC 
และเป็นสมาชิกกลุ่ม 
PLC 

บนัทึกขอจัี ตั้ง
กลุ่ม และ
ประกากของ
สถานกึกราวน
การขอจัี ตั้ง
กลุ่ม PLC ของ
สมาชิก 

 สมาชิกวนกลุ่ม PLC ร่วมกนั 
2.1 วเิคราะห์ปัญหาผูเ้รียนท่ีตนเองรับผิีชอบ
หรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน (ีา้นความรู้ 
ทกัระ และคุณลกัรณะ) 
2.2 เรียงล าีบัความส าคญัของปัญหา /ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันาผูเ้รียน     
3.2 เลือกปัญหา /ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา ท่ีส าคญั 
จ านวน 1-3 เร่ือง ท่ีจ  าเป็นตอ้งปรับปรุง
แกล้ข /ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาก่อน   
2.4 หาสาเหตุของปัญหา ท่ีเกิีจากการสอน/
การบึกปัิบติัของครูเป็นอนัีบัแรก วา่มี
อะลรบา้งท่ีท าวหเ้กิีปัญหากบัการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน หรือท่ีท าวหพ้ฤติกรรมของผูเ้รียนลม่
เป็นลปตามท่ีคาีหวงัลวต้ามหลกัสูตรท่ี
ก าหนี เช่น เน้ือหา วธีิการสอน กิจกรรม ส่ือ
การสอน การวัี และประเมินผล ฯลฯ 

- ผลการวเิคราะห์และ
ระบุปัญหา /ส่ิงท่ี

ตอ้งการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน  และแนวทาง
แกล้ข พร้อมทั้งมี
ผูรั้บผิี ชอบปัญหา 
(Model teacher ) ท่ี
จะน าลปี าเนินการ
แกล้ขปัญหา /ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

- ครูลีมี้การ
แลกเปล่ียนรู้เรียนรู้
ร่วมกนัท าวหค้รูลีรั้บ
การพฒันาซ่ึงกนัและ
กนั 

- รายงานการ
ประชุม 

- บนัทึกการ
การคน้หา
ปัญหา 

-บนัทึก
แนวทางแกล้ข 
-แผนปฎิบติั
การ PLC 

- อ่ืนนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 

รวมกลุ่ม PLC 

และขอจัดตั้ง

กลุ่ม 

วเิคราะห์และ

ระบุปัญหา/ 

ส่ิงทีต้่องการ

พฒันา 
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กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

2.5 ก าหนีแนวทางแกล้ขปัญหา /ท่ีตอ้งการ
พฒันาผูเ้รียน ท่ีสอีคลอ้งกบัปัญหาและ
สาเหตุ 
2.6) ก าหนีผูรั้บผิี ชอบวนการแกปั้ญหา /ส่ิง
ท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน  ( Model teacher ) 

ท่ีจะน าลปี าเนินการแกล้ข /พฒันาผูเ้รียน ซ่ึง
มีลีม้ากกวา่ 1 คน  

3.2 จัี ท าแผนปฎิบติัการ PLC 

 

 
 
 
 
 
 

3.1 Model Teacher น าแผนการจัี การ
เรียนรู้ท่ีรับผิีชอบท่ีจะวชว้นการแกปั้ญหา
หรือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมาวหส้มาชิกวน
กลุ่มPLC ร่วมออกแบบและจัี ท าแผนการ
จัี การเรียนรู้ ฯ 
3.2 สมาชิกวนกลุ่ม ร่วมกนัออกแบบและ
จัี ท าแผนการจัี การเรียนรู้ /กิจกรรม/
นวตักรรม วนการแกปั้ญหาหรือพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนวหต้รงกบัความตอ้งการ โีย
ตอโจทย ์อยา่งนอ้ย 3 ประการ คือ ท าวห้
เป้าหมายการพฒันาบรรลุผลมากท่ีสุี และ
เป็นลปตามวตัถุประสงคต์ามแผนการจัี การ
เรียนรู้วนรายวชิาท่ีก าหนีทั้งวนีา้นความรู้ 
ทกัระและคุณลกัรณะท่ีพึงประสงค ์เช่น 
ก าหนีเน้ือหารสาระเพิ่มเติม ปรับรูปแบบ
ของการสอน กิจกรรมผูเ้รียน การว ัี ผลและ
ประเมินผลผูเ้รียน ฯลฯ 
3.3 สามารถเชิญผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งมาร่วมวหค้  าแนะน าวนการออกแบบ
และจัี ท าแผนการจัี การเรียนรู้ /กิจกรรม/
นวตักรรม 

- มีแนวทางวนการ
ออกแบบแผนการ
จัี การเรียนรู้ ท่ี Model 
Teacher จะน าลป
ปรับปรุงและพฒันา
แผนการเรียนรู้ท่ีจ  าลป
แกปั้ญหา /ส่ิงท่ีตอ้งการ
พฒันาผูเ้รียน 

- สมาชิก PLC ลีรั้บ
ความรู้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
แนวทางวนการ
แกปั้ญหาคุณภาพ
ผูเ้รียน 

- องคค์วามรู้วนการ
ออกแบบการจัี การ
เรียนรู้ฯวนการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

- ครูลีมี้การ
แลกเปล่ียนรู้เรียนรู้
ร่วมกนัท าวหค้รูลีรั้บ

-รายงานการ
ประชุม 
- แผนการ
จัี การเรียนรู้ท่ี
ร่วมกนั
ปรับปรุงของ
กลุ่ม PLC 

- อ่ืนนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

ออกแบบและ

จัดท าแผนการ 

การจัดการ

เรียนรู้/

กจิกรรม/

นวตักรรม 
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กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

การพฒันาซ่ึงกนัและ
กนั 

 4.1 สมาชิกร่วมกนั สะทอ้นคิี วพิากร ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ วนแผนการจัี การเรียนรู้/

กิจกรรม/นวตักรรม ท่ีกลุ่มลีอ้อกแบบลป
แลว้นั้น   ประเี็นท่ีพิจารณา 
 ความเป็นลีข้องการจัี กิจกรรม 
 โอกาสความส าเร็จท่ีจะพฒันา

พฤติกรรมของผูเ้รียนวหล้ีต้าม
เป้าหมาย 

 ความเป็นลปลีข้องการเรียนรู้ท่ีจะ
บรรลุวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ตาม
สาระ วนคร้ังนั้น น  
พร้อมทั้งสะทอ้นคิี เก่ียวกบั 
 ความสอีคล้อง  ครอบคลุม

ของวตัถุประสงค ์ 
 ความเหมาะสม เป็นลปลี ้

แล ะคว ามสอีคล้อ ง กับ
วตัถุประสงค ์เก่ียวกบั 

กิจกรรมครู  เทคโนโลยีและส่ือการสอน การ
ว ัี และประเมินผล กิจกรรมขั้นน า กิจกรรม
ขั้นสอน  และกิจกรรมขั้นสรุป ฯลฯ 
4.2 สามารถเชิญผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งมาร่วมสะทอ้นคิี วิพากร ์
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แผนการจัี การเรียนรู้/

กิจกรรม/นวตักรรม  
4.3 Model Teacher สรุปประมวลขอ้
สะทอ้นคิี น ามา ปรับปรุง แผนการจัี การ
เรียนรู้วหมี้ความสมบูรณ์ 

- ลีแ้ผนการจัี การ
เรียนรู้/กิจกรรม/

นวตักรรมท่ีถูก
ออกแบบวหผู้เ้รียนมี
พฤติกรรมท่ีเป็นลปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนีและ
บรรลุวตัถุประสงคข์อง
การเรียนรู้ 
-  ครูลีมี้การ
แลกเปล่ียนรู้เรียนรู้
ร่วมกนัท าวหค้รูลีรั้บ
การพฒันาซ่ึงกนัและ
กนั 

-รายงานการ
ประชุม 

- ผลการ
สะทอ้นคิี 
วพิากร ์
แลกเปล่ียน
เรียนรู้ วน
แผนการจัี การ
เรียนรู้ 
- แผนการ
จัี การเรียนรู้ท่ี
ปรับปรุงแลว้ท่ี
จะน าลปวช้
สอนจริง  

- อ่ืนนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

วพิากษ์  

แลกเปลีย่น

เรียนรู้ 

และปรับปรุง

แก้ไข 
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กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

 
 
 
 

5.1 Model Teacher น าแผนการจัี การ
เรียนรู้ลปวชว้นหอ้งเรียนจริง 
5.2 เพื่อนสมาชิก  (Buddy Teacher) อย่าง
น้องหน่ึงคนหรือมากกว่า ร่วมสังเกตการณ์
กระบวนการปัิบติัจริง  (Learning Activities 
and Observation) 
และบันทึกเป็นคลิปวิีีโอส าหรับสมาชิก
 (Buddy Teacher) ท่ีลม่สามารถมาร่วม
สังเกตลี ้
 การสังเกตการสอน ลีแ้ก่ การสังเกต 
 ลกัรณะสภาพทัว่ลปของสถานท่ี

จัี การเรียนรู้อุปกรณ์ส่ือ  ส่ิงอ านวย
ความสะีวก ส่ิง รบกวน เป็นตน้ 

 บรรยากากการเร่ิมตน้การเรียนการ
สอน ปัิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบั
ผูเ้รียน  

  การจัี ล าีบัของแผนการจัี การ
เรียนรู้ เป็นลปตามล าีบัของแผนการ
จัี การเรียนรู้หรือลม่ หากลม่เป็นลป
ตามแผน อะลรเป็นสาเหตุและครู
ี าเนินการอยา่งลรต่อลป ส่งผลท าวห้
ผูเ้รียนเกิีการเรียนรู้ท่ีีีข้ึนหรือ
สับสน 

  พฤติกรรมของผูเ้รียนรู้ วา่ลีเ้กิีการ
เรียนรู้ท่ีเป็นลปตามเป้าหมายของการ
เรียนการสอนบา้งหรือลม่ และมี
ผูเ้รียนท่ีแสีงวา่ยงัลม่เกิีการเรียนรู้
ตามเป้าหมายบา้งหรือลม่ จ  านวน 
สัีส่วนระหวา่งผูเ้รียนทั้งสองกลุ่ม
เป็นอยา่งลร  

- ครูท่ีเป็น Model 
Teacher ลีน้ า
แผนการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบวหม่ลป
ทีลองวช ้

-ครูท่ีเป็น  Buddy 
Teacher ลีเ้รียนรู้การ
จัี การเรียนรู้ท่ีลี้
ร่วมกนัคิีข้ึน และ
น าลปปรับปรุงแกล้ขวน
ส่วนท่ีรับผิี ชอบ 

- นกัเรียนลีรั้บการ
จัี การเรียนรู้วนรูปแบบ
วหม่ 
 

- ภาพการ น า
แผนการจัี การ
เรียนรู้ลปวชว้น
หอ้งเรียนจริง 
- ขอ้มูลการ
สังเกตการสอน
ของ Buddy 
Teacherของ
แต่ละท่าน 

จัดการ

เรียนรู้ /

กจิกรรม  

/นวตักรรม

ในห้องเรียน

จริง 
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กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

 ครู มีการี าเนินการอยา่งลรกบั
ผูเ้รียนท่ีแสีงออกวา่ลีเ้รียนรู้เร่ือง
นั้นแลว้ และครูี าเนินการ อยา่งลร
กบัผูเ้รียนท่ียงัลม่สามารถเรียนรู้เร่ือง
นั้นลี ้ 

 ระหวา่งการจัี กิจกรรมการเรียนรู้ มี
อะลรท่ีเป็นการปัิบติัท่ีีีควรรักรา
ลวแ้ละอะลรท่ีเป็นจุีอ่อนท่ีควร
ลีรั้บการแกล้ขบา้ง 

 
 
 
 

6.1 สมาชิก  ( Buddy Teacher) PLC ร่วมกนั
อภิปราย 
ตั้งค  าถาม เพื่อหาขอ้ีี ขอ้ท่ีควรปรับปรุง  ผล
การสอนบรรลุวตัถุประสงคห์รือลม่ ตอ้งปรับ 
เพิ่ม ลี วนประเี็นวีโียมุ่งตอบค าถาม
อยา่งนอ้ย ประเี็น คือ 4 
     1. ผูเ้รียนลีเ้รียนรู้และเกิีพฤติกรรมตาม
เป้าหมายท่ีตั้งลวม้ากนอ้ยเท่าวี       
    3. รู้ลี้อย่างลรว่าผู ้เรียนเหล่านั้ นเกิีการ
เรียนรู้และ  /หรือมีพฤติกร รมบรรลุตามเป้าหมาย
นั้นแลว้  
    3. ผูเ้รียนท่ีลม่สามารถเรียนรู้และยงัลม่
บรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมาย จะท าอย่างลร
กบัผูเ้รียนกลุ่มน้ีต่อลป  
    4 .  ผูเ้รียนท่ีเกิีการเรียนรู้และบรรลุ
พฤติกรรมตามเป้าหมายแล้ว จะท าอย่างลร
ต่อลปกบั ผูเ้รียนกลุ่มน้ี  
-  แนวทางการสะท้อนการจัีการเรียนรู้/

กิจกรรม/นวตักรรม  1 ) ประเี็นีา้นผูเ้รียน 
   3  ) ประเี็นีา้นกิจกรรม 2  ) ประเี็นีา้น

-  สรุปผลจากการน า
แผนการจัี การเรียนรู้
ลปวชแ้ละจากการ
สะทอ้นผลของสมาชิก 
-  ครูลีมี้การ

แลกเปล่ียนรู้เรียนรู้
ร่วมกนัท าวหค้รูลีรั้บ
การพฒันาซ่ึงกนัและ
กนั 

 
 - รายงานการ

ประชุม 
- สรุปผลการ

สะทอ้นการจัี
กิจกรรมการ
เรียนรู้ 

- อ่ืนนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 

ประเมินผล / 

สะท้อนการ

จัดการ

เรียนรู้/

กจิกรรม/

นวตักรรม 
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กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

ครู 
   4  ) ประเี็นส่ือการสอน 5  ) ประเี็นีา้น

บรรยากาก 
   6 ) จุีแขง็จุีอ่อนของการสอน 

6.2 Model Teacher  
      6.2.1 สรุปผลการจัี การเรียนรู้ ท่ีตอบ
ค าถามทั้ง 4 ประเี็น เช่น 
- ข้อมูลรายงานสรุปผลการวัีและ
ประเมินผลผูเ้รียน 
-  ข้อมูลผูเ้รียนมีผลการประเมินเป็นลปตาม
เกณฑท่ี์ก าหนี 
-  แนวทางแก้ปัญหาผู ้เ รียนท่ีลม่ผ่านตาม
เกณฑท่ี์ก าหนี 
- แนวทางพฒันาพฒันาผูเ้รียนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนี 
รวมถึงส่ิงท่ีเป็นแนวการปัิบติัท่ีีีและส่ิงท่ี
เป็นจุีอ่อนท่ีควรลี้รับการปรับปรุงวน 
โอกาสต่อลป   
      6.2.2 สรุปรูปแบบ /วธีิการ/กิจกรรม  
              การสรุปมี 3 แนวทาง  ีงัน้ี 
 กรณีท่ีกิจกรรมท่ีน าลปวชล้ม่สามารถ

แกปั้ญหาลีต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งลว ้
ต้องปรับปรุงตามมติของกลุ่ม PLC 
แล้วลปวช้ปัิบัติการสอนวนรอบ
วหม่  

 กรณีท่ีกิจกรรมท่ีน าลปทีลองวช้
แล้ว บรรลุตามวตัถุประสงค์ตั้ งลว ้
สมารถน ามาทีลองวช้วนรอบท่ี 
และ 3 แลว้จึงน า ลปเผยแพร่ 

 7.1 Model Teacher น าผลสรุปท่ีลีร้วบรวม -  ข้อมูลรายงานผลการ - รายงานการ
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กระบวนการ กจิกรรม ผลผลติ /ส่ิงทีเ่กดิจาก
กจิกรรม 

หลกัฐาน 

 
 
 
 
 

บนัทึกเขียนเป็นรายงานผล วหส้มาชิกลีร่้วมเรียนรู้ 
การบนัทึกมีอยา่งนอ้ย 2 เป้าหมาย คือ  

    1  ) บันทึกลวเ้พื่อสะท้อนการพฒันาการของการ
จัีการเรียนรู้สู่เป้าหมายท่ีลี้ก าหนีลวร่้วมกัน 
 (Goal) หรือ เพ่ือสะทอ้นวา่กวา่จะสามารถพฒันา
ผูเ้รียนวห้บรรลุตามพฤติกรรมเป้าหมายลี้นั้ น มี
บทเรียนท่ีลี้เรียนรู้ร่วมกันอย่างลรบ้าง ส่วนน้ีจะ
เป็นข้อมูลส าคัญท่ีมีคุณค่าอย่างยิ่ง และถือเป็น
งานวิจัยวนชั้ นเรียนท่ีมีคุณภาพมาก ถ้าผลยงัลม่
บรรลุเป้าหมาย สามารถร่วมกนัวิเคราะห์หาสาเหตุ
และปรับปรุงแผนการจัีการเรียนรู้  /กิจกรรม/
นวตักรรม และี าเนินการตามกระบวนการจนกว่า
จะบรรลุเป้าหมาย เป็นวงรอบต่อนลป 

     3  ) เพื่อน าลปสู่การวางแผนการจัีการเรียนรู้
รอบวหม่ซ่ึงจะท าวหห้มัน่วจวา่ มีความแม่นตรงและ
มีประสิทธิภาพมากกวา่เีิม  

7.2 น าผลสรุปวนทุก น วงรอบ มาร้อยเร่ืองอย่าง
เป็นระบบจะกลายเป็นพัฒนาการเ ร่ืองเล่าการ
พฒันาการจัี การเรียนรู้ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงของ
ผูเ้รียนวนสถานกึกรานั้น น ลีอ้ยา่งชัี เจน  

2.2  สรุปเผยแพร่แผนการจัี การเรียนรู้  /กิจกรรม/
นวตักรรมต่อลป  

การพัฒนาการจัีการ
เรียนรู้สู่เป้าหมายท่ีลี้
ก า ห น ี ล ว้ ร่ ว ม กั น 
(Goal) 

-  ค รู ล ี้ มี ก า ร
แลก เป ล่ี ยน รู้ เ รี ยน รู้
ร่วมกนั 
-  เกิีความเขม้แข็งของ
กลุ่มเรียนรู้วิชาชีพมาก
ยิ่ง ข้ึน และจะมีความ
เ ป็น  “ค รู มื ออ า ชีพ ” 
มากข้ึน 
 

ประชุมกลุ่ม 
PLC 
- สรุปผลหลงั
การสอนของ
Model 
Teacher 
- รายงานผล
การแกปั้ญหา
หรือการพฒันา
ผูเ้รียนผา่น
กระบวนการ 
PLC 

 
 

 
 
 

สรุปผลการ

จัดการ

เรียนรู้/

กจิกรรม/

นวตักรรม 

และเผยแพร่ 
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แบบการเขยีน 

การด าเนินการ PLC 
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แบบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 
วทิยาลยั.................................... 

    วนัท่ี....................................... 
เร่ือง ขอจัี ตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ )PLC)  ประจ าภาคเรียนท่ี ......../๒๕๖๑ 
เรียน    ประธานคณะกรรมการี าเนินงานขบัเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ )PLC) 
   ีว้ยขา้พเจา้...................................................ต าแหน่ง    ครู   สาขาวชิา........................................ 
มีความประสงคข์อจีทะเบียนจัี ตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ )PLC)    ประจ าภาคเรียนท่ี ......../๒๕๖๑   มีรายละเอียีีงัน้ี 
 1. ช่ือกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ  ................................................................. 

3. สมาชิกกลุ่ม จ านวน...............คน ประกอบีว้ย 
3.1 ช่ือ-สกลุ ............................................ สาขา................................................ 
3.3 ช่ือ-สกลุ ............................................ สาขา................................................ 
3.2 ช่ือ-สกลุ ............................................ สาขา................................................ 
3.4 ช่ือ-สกลุ ............................................ สาขา................................................ 

2. ผูเ้ช่ียวชาญประจ ากลุ่ม )ถา้มี( ช่ือ- สกลุ...................................................................................... 
ต าแหน่ง...................................................สงักัี .......................................................................... 

4. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   หอ้ง......................อาคาร......................... 
5. วนัเวลาประชุมกลุ่ม วนั..........................เวลา........................... 
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
      ).....................................( 

ต าแหน่ง................................................. 
แผนกวชิา............................................... 

                                             ผูอ้  านวยความสะีวกกลุ่ม PLC 
ความเห็นหวัหนา้แผนกวชิา.................................................................. 

ลงช่ือ........................................... 
)..................................................( 
หวัหนา้แผนกวชิา....................... 

ประธานคณะกรรมการี าเนินงานขบัเคล่ือนชุมชนการเรียนรู้วชิาชีพ 
............................................................................. 

ลงช่ือ........................................... 

PLC T1-1 
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)..................................................( 
 
 
 
 

แบบบันทกึการค้นหาปัญหา /ทีต้่องการพฒันา 
 

วนัท่ี......................................สถานท่ี...........................................เวลาเร่ิม..................น. เวลาส้ินสุี............น.  

ช่ือกลุ่ม PLC  ................................................................................จ านวนผูเ้ขา้ร่วม………………………..คน 

รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ )Senior teacher)/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ/ผูเ้ช่ียวชาญ 
)Expert) ปราชญท์อ้งถ่ิน )ถา้มี(............................................................................................................................. ........  
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ..................................................................................................................  

 

ปัญหา/ทีต้่องการพฒันา 
สาเหตุของปัญหา/สาเหตุ

ต้องการพฒันา 

ล าดับความส าคัญของปัญหา/ที่
ต้องการพฒันา 

   
   
   
   
   
   

 

สรุปปัญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาีา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีกลุ่มคัี เลือก
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................... ........................................................
........................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................... 

 
 

ลงช่ือ………………………………………………………..….. 

                 (…………………………………………………………) 

            ต าแหน่ง.......................................................................            

PLC T2-1 
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                 ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC 

 

 

บันทกึแนวทางแก้ปัญหา/ทีต้่องการพฒันา 
 

วนัท่ี......................................สถานท่ี...........................................เวลาเร่ิม..................น. เวลาส้ินสุี............น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  ................................................................................จ านวนผูเ้ขา้ร่วม………………………..คนรายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy 
teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) ปราชญท์อ้งถ่ิน)ถา้มี(  
.................................................................................................................................. .......................................................  
.......................................................................... ................................................................... ............................................ 

ปัญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา ีา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีกลุ่ม PLC คัี เลือก 
ช่ือปัญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................... ................................................................... 

แนวทางการแกปั้ญหา/แนวทางการพฒันา 
.................................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
วตัถุประสงค์
............................................................................................................................................................ .............................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
แนวทางการี าเนินงาน
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
การวัี และประเมินผล 
........................................................................................................................................................... ..............................  
................................................................................................................. ........................................................................ 
ประโยชน์ท่ีจะลีรั้บ............................................................................. ........................................................................... 
............................................................................................................... ..........................................................................  
เจา้ของปัญหา (Model Teacher) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                               ลงช่ือ…………………………..………………………………  
                                                             (…………………………………………………………)                   

            ต าแหน่ง....................................................................            

PLC T2-2 
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  ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC     

    

 

แผนปฏบัิติการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 
 

ช่ือกลุ่ม.......................................................................................สงักัี ......................................................................................... 

1. ช่ือ-สกลุ )Model Teacher)………………………………………………………………………………………………….…………………….. 
2. สถานกึกรา …………………………..……………………………. แผนกสาขาวชิา………………………….……………………………………  
3. รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพ่ี (Senior teacher)/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) 

ปราชญท์อ้งถ่ิน.)ถา้มี( )………………………………………………………………………………………………….……………….. 
4. ประเี็นปัญหาท่ีเลือกน ามาเป็นเป้าหมาย..................................................................................................................... 
5. แผนการจัี การเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง.................................................................................... 

แผนปัิบติัการ คร้ังท่ี )วงรอบ(....1...... )_____/_____/_____ - _____/_____/_____(  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ...........เร่ือง................................................................................................................................ 
ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

1 ท าความเขา้วจร่วมกนั 
 

- ขอจัี ตั้งกลุ่ม /ประกากจัี ตั้งกลุ่ม 
- ประชุมเพื่อพฒันาแผนการจัี การเรียนรู้
และท าความเขา้วจการท างานตาม
กระบวนการ PLC 

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC 

 
___/___/___ 

 

 
……….… 

- รายงานการประชุม
และวบลงช่ือการเขา้
ร่วมกิจกรรม 
เอกสาร PLC T1-1 

2 ก าหนีปัญหา/ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันาร่วมกนั 

- ประชุมร่วมกนัพิจารณาเลือกปัญหา/ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันา เป้าหมาย และร่วมกนัหาแนว
ทางการแกปั้ญหา/ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา 
- จัี ท  าแผนปัิบติัการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC 

 
___/___/___ 

 

 
….……… 

สรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา/เร่ืองท่ีตอ้งการ
ท าร่วมกนัพร้อมทั้งแนว
ทางแกล้ข/พฒันา 
เอกสาร PLC T2-1 
เอกสาร PLC T2-2
เอกสาร PLC T2-3 
 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกปั้ญหา/สิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 
 

Model Teacher เลือกแผนการจัี การ
เรียนรู้วนรายวิชาท่ีรับผิีชอบมาออกแบบ
โียสอีแทรก วิธีการ/กิจกรรม ตามมติท่ี
ประชุมกลุ่ม PLC ท่ีร่วมกนัสรุปผลการ
วิเคราะห์ปัญหา/เร่ืองท่ีตอ้งการท าร่วมกนั
พร้อมทั้งแนวทางแกล้ข/พฒันา 

Model 
teacher  

 
___/___/___ 

 

 
 

แผนการจัี การเรียนรู้/
แผนการสอนท่ี
ปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้น
การแกปั้ญหา/ท่ีพฒันา
ผูเ้รียน 
เอกสาร PLC T3-1 

4 แลกเปล่ียนเสนอแนะ 
สะทอ้นแผนการ
จัี การเรียนรู้/แบบบึก

Model Teacher น าแผนการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบวนขั้นตอนท่ี 3 เขา้ร่วมกลุ่ม PLC 
เพื่อวห้ Buddy Teacher ร่วมกนัสะทอ้น 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
…….…… 

- แผนการจัี การ
เรียนรู้/แผนการสอนท่ี
ปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้น

PLC T2-3 
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ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

ปัิบติั/กิจกรรม วิพากร ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ การแกปั้ญหา/ท่ีพฒันา
ผูเ้รียน 
- ภาพการพูี คุย ปรึกรา
กบั Buddy Teacher 
เอกสาร PLC T4-1 

 สรุป สงัเคราะห์ผลการ
วิพากร ์สะทอ้นคิี
และปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบบึก/
กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากร ์
สะทอ้นคิีและปรับปรุงแผนการสอน/แบบ
บึก/กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model 
teacher 

 
___/___/___ 

  

  
 

 
 
 
 
5 

ลงมือปัิบติัการสอน/
บึกปัิบติั/จัี กิจกรรม 

Model teacher 
คนท่ี 1.................................................. 
คนท่ี 3.........................................)ถา้มี( 
คนท่ี 2.........................................)ถา้มี( 
ฯลฯ 

Model 
teacher  

 
___/___/___ 
___/___/___ 
___/___/___ 

 
 

……….… - ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สงัเกตการสอนวนชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 

Buddy 
Teacher 

วนัเีียวกนักบัท่ี 
Model Teacher 

สอน 

….………. - แบบสงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T5-1 
 

6 ประชุมสะทอ้นผลต่อ
การสงัเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอนวห้ 
Buddy Teacher สมาชิกวนกลุ่ม PLC รับ
ฟัง 
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหารหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ สะทอ้นผลการ
สอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
………..… 

- สรุปผลการสะทอ้น
คิีของ Buddy 
Teacher หลงัจาก
สงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T6-1 
เอกสาร PLC T6-2 

 
7 

สรุป สงัเคราะห์การ
เรียนรู้จาก จุีอ่อน 
จุีเี่นของการ
ี าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอนพร้อม
ขอ้เสนอแนะของ Buddy Teacher ลงวน
บนัทึกผลหลงัสอน  

Model 
teacher 

 
___/___/___ 

 

 - แบบบนัทึกหลงัสอน  
เอกสาร PLC T7-1 
 

 สรุป รูปแบบท่ี
ปรับปรุงจากบทเรียน
ท่ีลีท้ีลองวชแ้ลว้ 
แลว้ลองปัิบติัการ
สอนวนรอบวหม่ 

Model Teacher รายงานผลการี าเนินการ 
PLC วนวงรอบท่ี 1 วห้สมาชิกกลุ่ม PLC 
เรียนรู้ร่วมกนั 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
………….. 

สรุปผลการสอนและ
ขอ้เสนอแนะของ
วงรอบท่ี 1 
- อ่ืนน ท่ีเก่ียวขอ้งวน
การี าเนินกิจกรรม 
ลีแ้ก่ หลกัฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
วนแต่ละคร้ัง 
เอกสาร PLC T7-2 
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แผนปัิบติัการ คร้ังท่ี )วงรอบ(....3...... )_____/_____/_____ - _____/_____/_____(  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ...........เร่ือง................................................................................................................................ 
ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกปั้ญหา/สิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 
 

Model Teacher เลือกแผนการจัี การ
เรียนรู้วนรายวิชาท่ีรับผิีชอบออกแบบ
มาปรับปรุงเพ่ิมเติมตามความเห็นของ
กลุ่มท่ีลีส้รุปผลวนวงรอบท่ีผา่นมา 

Model 
teacher  

 
___/___/___ 

 

 
 

แผนการจัี การเรียนรู้/
แผนการสอนท่ี
ปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้น
การแกปั้ญหา/ท่ีพฒันา
ผูเ้รียน 
เอกสาร PLC T3-1 

4 แลกเปล่ียนเสนอแนะ 
สะทอ้นแผนการ
จัี การเรียนรู้/แบบบึก
ปัิบติั/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบวนขั้นตอนท่ี 3 เขา้ร่วมกลุ่ม 
PLC เพื่อวห้ Buddy Teacher ร่วมกนั
สะทอ้น วิพากร ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
………….. 

- แผนการจัี การเรียนรู้/
แผนการสอนท่ีปรับปรุง/
พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
- ภาพการพูี คุย ปรึกรา
กบั Buddy Teacher 
เอกสาร PLC T4-1 

 สรุป สงัเคราะห์ผลการ
วิพากร ์สะทอ้นคิี
และปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบบึก/
กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากร ์
สะทอ้นคิีและปรับปรุงแผนการสอน/
แบบบึก/กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model 
teacher 

____/____/____ 
  

  
 
 
 

 

 
 
 
 
5 

ลงมือปัิบติัการสอน/
บึกปัิบติั/จัี กิจกรรม 

Model teacher 
คนท่ี 1.................................................. 
คนท่ี 3.........................................)ถา้มี( 
คนท่ี 2.........................................)ถา้มี( 
ฯลฯ 

Model 
teacher  

 
____/____/____ 
____/____/____ 
____/____/____ 

 

 
………….. 

- ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สงัเกตการสอนวนชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
........................................................ 
........................................................ 
....................................................... 

Buddy 
Teacher 

วนัเีียวกนักบัท่ี 
Model Teacher 

สอน 

 
………….. 

 

- แบบสงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T5-1 
 

6 ประชุมสะทอ้นผลต่อ
การสงัเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอนวห้ 
Buddy Teacher สมาชิกวนกลุ่ม PLC  
รับฟัง 
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหารหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ สะทอ้นผล
การสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
………….. 

- สรุปผลการสะทอ้น
คิีของ Buddy 
Teacher หลงัจาก
สงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T6-1 
เอกสาร PLC T6-2 

 
7 

สรุป สงัเคราะห์การ
เรียนรู้จาก จุีอ่อน 
จุีเี่นของการ
ี าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอนพร้อม
ขอ้เสนอแนะของ Buddy Teacher ลง
วนบนัทึกผลหลงัสอน  

Model 
teacher 

 
____/____/____ 

 

 - แบบบนัทึกหลงัสอน  
เอกสาร PLC T7-1 
 

 สรุป รูปแบบท่ี
ปรับปรุงจากบทเรียน

Model Teacher รายงานผลการ
ี าเนินการ PLC วนวงรอบท่ี 1 วห้

Model 
teacher 

 
___/___/___ 

 
………….. 

สรุปผลการสอนและ
ขอ้เสนอแนะของ
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ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

ท่ีลีท้ีลองวชแ้ลว้ 
แลว้ลองปัิบติัการ
สอนวนรอบวหม่ 

สมาชิกกลุ่ม PLC เรียนรู้ร่วมกนั และ 
Buddy 
Teacher 

 วงรอบท่ี 1 
- อ่ืนน ท่ีเก่ียวขอ้งวน
การี าเนินกิจกรรม 
ลีแ้ก่ หลกัฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
วนแต่ละคร้ัง 
เอกสาร PLC T7-2 

 

แผนปัิบติัการ คร้ังท่ี )วงรอบ(....2..... )_____/_____/_____ - _____/_____/_____(  
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ...........เร่ือง................................................................................................................................ 
ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกปั้ญหา/สิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 
 

Model Teacher เลือกแผนการจัี การ
เรียนรู้วนรายวิชาท่ีรับผิีชอบออกแบบ
มาปรับปรุงเพ่ิมเติมตามความเห็นของ
กลุ่มท่ีลีส้รุปผลวนวงรอบท่ีผา่นมา 

Model 
teacher  

 
___/___/___ 

 

 
 

แผนการจัี การเรียนรู้/
แผนการสอนท่ี
ปรับปรุง/พฒันาท่ีวช้
วนการแกปั้ญหา/ท่ี
พฒันาผูเ้รียน 
เอกสาร PLC T3-1 

4 แลกเปล่ียนเสนอแนะ 
สะทอ้นแผนการ
จัี การเรียนรู้/แบบบึก
ปัิบติั/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนการเรียนรู้ท่ี
ออกแบบวนขั้นตอนท่ี 3 เขา้ร่วมกลุ่ม 
PLC เพื่อวห้ Buddy Teacher ร่วมกนั
สะทอ้น วิพากร ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
………….. 

- แผนการจัี การ
เรียนรู้/แผนการสอนท่ี
ปรับปรุง/พฒันาท่ีวช้
วนการแกปั้ญหา/ท่ี
พฒันาผูเ้รียน 
- ภาพการพูี คุย 
ปรึกรากบั Buddy 
Teacher 
เอกสาร PLC T4-1 

 สรุป สงัเคราะห์ผล
การวิพากร ์สะทอ้น
คิีและปรับปรุง
แผนการสอน/แบบ
บึก/กิจกรรม ฉบบั
วหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากร ์
สะทอ้นคิีและปรับปรุงแผนการสอน/
แบบบึก/กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model 
teacher 

____/____/____ 
  

  
 
 
 

 

5 ลงมือปัิบติัการสอน/
บึกปัิบติั/จัี กิจกรรม 

Model teacher 
คนท่ี 1.................................................. 
คนท่ี 3.........................................)ถา้มี( 
คนท่ี 2.........................................)ถา้มี( 

Model 
teacher  

 
____/____/____ 
____/____/____ 
____/____/____ 

 
………….. 

- ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สงัเกตการสอนวนชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
........................................................ 
........................................................ 

Buddy 
Teacher 

วนัเีียวกนักบัท่ี 
Model Teacher 

……………. - แบบสงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T5-1 
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ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

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

สอน  

6 ประชุมสะทอ้นผลต่อ
การสงัเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอนวห้ 
Buddy Teacher สมาชิกวนกลุ่ม PLC 
รับฟัง 
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหารหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ สะทอ้นผล
การสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
___/___/___ 

 

 
………….. 

- สรุปผลการสะทอ้น
คิีของ Buddy 
Teacher หลงัจาก
สงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T6-1 
เอกสาร PLC T6-2 

 
7 

สรุป สงัเคราะห์การ
เรียนรู้จาก จุีอ่อน 
จุีเี่นของการ
ี าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอน
พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 
Teacher วห้สมาชิกกลุ่ม PLC เรียนรู้
ร่วมกนัเพ่ือจัี ท  ารายงาน PLC 

Model 
teacher 

 
____/____/____ 

 

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

- แบบบนัทึกหลงัสอน  
เอกสาร PLC T7-1 
 

 สรุปผลการี าเนินงาน
ตามวงรอบ PLC 1-3 

 Model Teacher จัี ท  ารายงานผลการ
พฒันา วงรอบ 1 – 2 เผยแพร่ 
แผนการจัี การเรียนรู้/กิจกรรม/
นวตักรรม  
 

Model 
teacher 
 

 
___/___/___ 

 

 สรุปผลการสอนและ
ขอ้เสนอแนะของ
วงรอบท่ี 1 
- อ่ืนน ท่ีเก่ียวขอ้งวน
การี าเนินกิจกรรม 
ลีแ้ก่ หลกัฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC 
และผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
วนแต่ละคร้ัง 
เอกสาร PLC T7-2 

 
 

ลงช่ือ………………………………………………………..….. 
(…………………………………………………………) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
                       ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC 
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การออกแบบการจัดการเรียนรู้ : Model Teacher  

ค าช้ีแจง : Model Teacher สามารถน าแผนการสอนของเีิมมาปรับปรุงและพฒันาวหม่ตามแนวทางท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/พฒันา โียรูปแบบการเขียนสามารถวชรู้ปแบบตามท่ี สถานกึกรา หรือส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวกึกราก าหนี แลว้สอีแทรกวธีิการ/นวตักรรม ตามแนวทางการแกปั้ญหาเพิ่มเติมวนแต่ละขั้นตอนการสอน
ตามท่ี Model Teacher ตอ้งการ 

--------------------------------------------------------------- 
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เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661 Page 21 

 

แบบประเด็นการแลกเปลีย่นเสนอแนะเพือ่การน าเสนอแผนการสอน/กจิกรรมการสอน 

 1) ความสอีคลอ้ง ครอบคลุมของวตัถุประสงค ์ 
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 2) กิจกรรมผูเ้รียนมีความเหมาะสม เป็นลปลี ้และความสอีคลอ้งวตัถุประสงค ์
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม..................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... ..........................
...........................................................................................................................  
      3) กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เป็นลปลี ้และความสอีคลอ้งวตัถุประสงค ์
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 4) เทคโนโลยแีละส่ือการสอนมีความเหมาะสม และความสอีคลอ้งวตัถุประสงค ์  
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
      5) การวัี และประเมินผลมีความถูกตอ้ง เหมาะสม และชัี เจนสอีคลอ้งวตัถุประสงค ์
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
     6) กิจกรรมขั้นน า มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นลปลี ้
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
     7) กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นลปลี ้ 
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
    8) กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นลปลี ้
 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม.................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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แบบสังเกตการสอน 
ช่ือ-สกุล Model Teacher..........................................................................................................................  

สถานท่ีสอน/บึกปัิบติั............................................................................................................................. ... 

ช่ือแผนการสอน/แบบบึกปัิบติั........................................................... ช่ือรายวชิา...................................... 

วนัท่ีสังเกตการสอน/บึก/กิจกรรม.................................เวลา...............................จ านวน...................ชัว่โมง 

ประเี็นวนการสังเกต 

1) ลกัรณะสภาพทัว่ลปของสถานท่ีจัี การเรียนรู้  ลีแ้ก่ อุปกรณ์ส่ือ  ส่ิงอ านวยความสะีวก ส่ิงรบกวน เป็นตน้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
2) บรรยากากการเร่ิมตน้การเรียนการสอน ปัิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
3) การจัี การเรียนรู้เป็นลปตามล าีบัของแผนการจัี การเรียนรู้หรือลม่ หากลม่เป็นลปตามแผน อะลรเป็นสาเหตุและ

ครูี าเนินการอยา่งลรต่อลป ส่งผลท าวหผู้เ้รียนเกิีการเรียนรู้ท่ีีีข้ึนหรือสับสน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
4) มีผูเ้รียนท่ีแสีงพฤติกรรมวา่ลีเ้กิีการเรียนรู้ท่ีเป็นลปตามเป้าหมายของการเรียนการสอนบา้งหรือลม่  

และมีผูเ้รียนท่ีแสีงว่ายงัลม่เกิีการเรียนรู้ตามเป้าหมายบา้งหรือลม่ จ  านวน สัีส่วนระหว่างผูเ้รียนทั้งสองกลุ่มเป็น

อยา่งลร  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
5) ครูมีการี าเนินการอยา่งลรกบัผูเ้รียนท่ีแสีงออกวา่ลีเ้รียนรู้เร่ืองนั้นแลว้ และครูี าเนินการ อยา่งลรกบัผูเ้รียนท่ียงั

ลม่สามารถเรียนรู้เร่ืองนั้นลี ้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
6) ระหวา่งการจัี กิจกรรมการเรียนรู้ มีอะลรท่ีเป็นการปัิบติัท่ีีีควรรักราลวแ้ละอะลรท่ีเป็นจุีอ่อนท่ีควรลีรั้บการ

แกล้ขบา้ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

อ่ืนน.......................................................................................... ................................................................ ....................... 
 

ลงช่ือ………………………………………………………..….. 

               (…………………………………………………………) 

            ต าแหน่ง.......................................................................            

                                          ผูส้ังเกตการสอน  

  ….........../.........……/...............   
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 ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กจิกรรม 

 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
 -  ค าตอบ ค าพูี ปัิกิริยา พฤติกรรม การแสีงออก หลกัฐานผลงานต่างน ีา้นความรู้ ความเขา้วจ 
กระบวนการคิี กระบวนการเรียนรู้ และผลการเรียนต่างน ของผูเ้รียน โียเฉพาะท่ีแสีงความรู้ ความคิี ความ
เขา้วจท่ีลม่ถูกตอ้ง หรือผิี พลาี ความกระตือรือร้น การมีส่วนร่วม 
 -  การสังเกตผูเ้รียนบางรายเป็นรายบุคคลท่ีมีความโีนเี่นน่าสนวจ (ทั้งวนีา้นบวกและีา้นลบ) 
 -  ตวัอยา่งของวิธีการท่ีผูเ้รียนสร้างความเขา้วจผ่านการอภิปรายและกิจกรรม สังเกตความหลากหลายของ
วธีิการท่ีผูเ้รียนวชแ้กปั้ญหา ฯลฯ 

       2) ประเด็นด้านกจิกรรม 
 -  ลกัรณะ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพของกิจกรรม ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการสอน วิธีการสอน 
เทคนิคการสอนต่างน ทั้งท่ีีี มีประสิทธิภาพและท่ีเป็นปัญหา/อุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน หรือลม่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้เท่าท่ีควร 
 -  การจัี ล าีบัขั้นตอนและความต่อเน่ืองของกิจกรรม 
 -  กิจกรรมเหมาะสม สอีคลอ้งของจุีประสงค ์กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัี และประเมินผล 

 -  การบริหารจัี การชั้นเรียน การจัี ชั้นเรียน วธีิการคุมชั้นเรียน หรือการจัี กลุ่มเพื่อท ากิจกรรม 
 -  การมีปัิสัมพนัธ์/การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและครูกบัผูเ้รียน 
 -  กิจกรรมการเรียนรู้น าลปสู่การพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 

 - การก าหนีเวลาและโครงสร้างเหมาะสมกบัเน้ือหา บทเรียน ระีบัความสามารถของผูเ้รียน 
              ฯลฯ 

3) ประเด็นด้านครู 
- การวชค้  าถาม ค าสั่ง ค าอธิบาย หรือการวชส่ื้อของครู 
- ล าีบัขั้นตอนการน าเสนอประเี็นค าถาม ค าสั่ง หรือค าอธิบาย 

 -  การเสริมแรงของครู 
            ฯลฯ 

4) ประเด็นส่ือการสอน 
 -  ความถูกตอ้ง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของส่ือกิจกรรม วบงาน แหล่งการเรียนรู้ (ีา้นคุณภาพ) 
       -  ความเพียงพอ เหมาะสมของส่ือ (ีา้นปริมาณ) 
            ฯลฯ 

5) ประเด็นด้านบรรยากาศ 
     -  บรรยากากการเรียนรู้ท่ีเกิีข้ึน สภาพแวีลอ้มของชั้นเรียน หรือสถานท่ีเรียนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของ
การจัี การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

PLC T6-1 



 
 

เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661 Page 24 

 

   -  บรรยากากของการยอมรับความคิีเห็น ค าถาม และการช่วยเหลือของผูเ้รียน 
    -  บรรยากากของบทเรียนส่งเสริมวหผู้เ้รียนสร้างความคิี ค าถาม ขอ้คาีเีา และ/หรือขอ้เสนอ 
            ฯลฯ 

6) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
    -  ขอ้ีี ขอ้เี่นวนการจัี การเรียนการสอน 
    -  ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีมีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนซ่ึงเห็นลีอ้ยา่งชัี เจน 
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แบบสรุปผลการด าเนินงาน รูปแบบ/วธีิการ/กจิกรรม  
 
ช่ือ Model Teacher...................................................................................................................... ............ 
แผนกวชิา.................................................... วนัท่ีสอน..................................................... หน่วยท่ี …..….....    
รายการสอน……………………………....................................................................…. จ านวน ….......….. ชัว่โมง  
ภาคเรียนท่ี.................ปีการกึกรา........................... 
จ านวนผูเ้รียน  ชั้น......................กลุ่ม................จ านวน............คน เขา้เรียน..........คน ขาีเรียน..........คน 
        ชั้น......................กลุ่ม................จ านวน............คน เขา้เรียน..........คน ขาีเรียน..........คน 
 
ผลการี าเนินงาน.........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
.......................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
รูปแบบ/วธีิการ............................................................................................................................. ............ 
............................................................................... ........................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
ขอ้เสนอแนะ.............................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
................................................................................................................................................ ....................... 
........................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. .......................................... 
........................................................................................................................................................ ............... 
 

 
ลงช่ือ………………………………………………………..….. 

               )…………………………………………………………) 
            ต าแหน่ง.......................................................................           
                                   ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC 
         ….........../.........……/...............  
 
 
  

PLC T6-2 



 
 

เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661 Page 26 

 

 
บันทกึหลงัการสอน 

            สัปดาห์ที.่................ 
 

ช่ือวชิา....................................................................................................................................รหสัวชิา........................ 
แผนกวชิา ....................................... วนัท่ีสอน..................................................... หน่วยท่ี …..…............    
รายการสอน……………………………....................................................................…. จ  านวน ….......….. ชัว่โมง  
ภาคเรียนท่ี.................ปีการกึกรา........................... 
จ านวนผูเ้รียน  ชั้น......................กลุ่ม................จ านวน............คน เขา้เรียน..........คน ขาีเรียน..........คน 

        ชั้น......................กลุ่ม................จ านวน............คน เขา้เรียน..........คน ขาีเรียน..........คน 
 

1. เนือ้หาทีส่อน (สาระส าคัญ) 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................  
2. ผลการสอน 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................  
3. ปัญหา อุปสรรค ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างการเรียนการสอน 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................  
4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวจัิย) 
………………………………………………………………................................................................ .....................................................
............................................................................................................................. ................... 
 
 
 
                              ลงช่ือ................................................ผูส้อน )Model teacher) 
                               )................................................( 
                                 .........../.........……/............... 
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แนวคดิการเขยีนรายงาน PLC 
ช่ือ...................................................... 

ต าแหน่ง............................................. 

                                                                            แผนกวชิา...........................................  

                                                                            วทิยาลยั............................................. 

 ช่ือเร่ือง ...ท าอะไร  อย่างไร กบัใคร   

             เร่ืองทีต้่องการแก้ปัญหาหรือส่ิงทีต้่องการพฒันา ตามด้วยวธิีการ(พฒันา) วธิีการสอน/  

พฒันาทกัษะ + กลุ่มเป้าหมาย......................... 

           EX...การพฒันาทกัษะการคดิแก้ปัญหาด้วย  Project –based Learning ของนักศึกษาสาขา

ช่างยนต์   

                การพฒันาความรับผดิชอบด้วยเทคนิคการตั้งเป้าหมายของ................. 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

                  ส่ิงทีค่าดหวงั  .................................................................................................. 

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

         สภาพปัจจุบัน(สภาพทีเ่ป็นอยู่)........................................................................ 

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

          แนวทางแก้ไข..................................................................................................... 

วตัถุประสงค์โครงการ 

                 -ขึน้ต้นด้วย “ เพือ่.” ท าอะไร  เกดิอะไร 

        - ไม่ควรเกนิ 3 ข้อ 

                 Ex  เพือ่พฒันาทกัษะการคดิแก้ปัญหาของผู้เรียน 
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 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- เขยีนเป็น  (Outcome) ใครได้อะไร 
- Ex ครูมทีกัษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning 

-      ผู้เรียนมทีกัษะในการแก้ปัญหาสูงขึน้จากการจัดการเรียนการสอนแบบ 
                       Project-based Learning 

กลุ่มเป้าหมาย(สมาชิกเครือข่าย   

- ระบุ สมาชิกเครือข่าย 
- นักเรียน/นักศึกษา (กลุ่ม/ห้อง/แผนก) 

 เนือ้หา (นวตักรรม)  

               แผนการจัี การเรียนรู้พฒันาการแกปั้ญหาีว้ย Project-based Learning   

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

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

ระยะเวลา   

              ระยะเวลาในการด าเนินการจริง และด าเนินการเสร็จทุกกจิกรรม ครบ3 วงรอบ Plc 

วธีิด าเนินการ PLC 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การี าเนินการประกอบีว้ย 3 วงรอบีงัน้ี  

กจิกรรม ช่วงระยะเวลาการ

ด าเนินการ 

การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

กจิกรรมที ่1 ท าความเข้าใจ

ร่วมกนั 

ประชุมเพื่อพฒันาแผนการ

จัี การเรียนรู้และท าความเขา้วจ

 

วนัท่ี .......................... 

 

 

 

ประชุมเพื่อท าความเขา้วจแนวคิี 

หลกัการการท างานตามกระบวนการ 

PLC  

 

วบลงช่ือการเขา้ร่วม

กิจกรรม 
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กจิกรรม ช่วงระยะเวลาการ

ด าเนินการ 

การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

การท างานตามกระบวนการ PLC 

 

 

 

  

 

กจิกรรมที ่2 วงรอบที ่1 

กิจกรรมหรือการสอนเร่ืองท่ี 1 

เร่ือง............... 

 

 

 

วนัท่ี ……………….. 

วงรอบที ่1 

1.ก าหนีปัญหา/เร่ืองท่ีตอ้งการท า

ร่วมกนั 

2. Model Teacher พฒันาแผนการ

จัี การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1  เพื่อวหเ้หมาะสม

กบับริบทแต่ละสมาชิก น าแผนการ

จัี การเรียนรู้ชุีท่ี 1 ปรึกรา Buddy 

Teacher )วนัท่ี...ถึงวนัท่ี....( 

3. Model Teacher น าแผนการจัี การ

เรียนรู้ 1 ท่ีปรับแลว้ ลปวชส้อนวนชั้น

เรียน)วนัท่ี.......ถึง......( 

4. Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหาร

หรือผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ สงัเกต

การสอนและสะทอ้นผลการสอน)วนั

เีียวกนัหรือตามนัี ......( 

5. Model Teacher สรุปผลการสอน

พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher ลงแผนการจัี การเรียนรู้ชุีท่ี 

1 )วนัท่ี..........( 

 

1. แผนการจัี การ

เรียนรู้ พร้อมบนัทึก

หลงัสอน 

2. ภาพการพูี คุย 

ปรึกรากบั Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ

สอน 

4. แบบสงัเกตการ

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทกการ

สอน 

 

กจิกรรมที ่3 วงรอบที ่2  วงรอบที ่2 1. แผนการจัี การ

เรียนรู้ พร้อมบนัทึก
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กจิกรรม ช่วงระยะเวลาการ

ด าเนินการ 

การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมหรือ การสอนเร่ืองท่ี 2 

เร่ือง ............... 

 

 

วนัท่ี ……………….. 1.ก าหนีปัญหา/เร่ืองท่ีตอ้งการท า

ร่วมกนั 

2. Model Teacher พฒันาแผนการ

จัี การเรียนรู้เร่ืองท่ี 1  เพื่อวหเ้หมาะสม

กบับริบทแต่ละสมาชิก น าแผนการ

จัี การเรียนรู้ชุีท่ี 2 ปรึกรา Buddy 

Teacher )วนัท่ี...ถึงวนัท่ี....( 

3. Model Teacher น าแผนการจัี การ

เรียนรู้ 2 ท่ีปรับแลว้ ลปวชส้อนวนชั้น

เรียน)วนัท่ี.......ถึง......( 

4. Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหาร

หรือผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ สงัเกต

การสอนและสะทอ้นผลการสอน)วนั

เีียวกนัหรือตามนัี ......( 

5. Model Teacher สรุปผลการสอน

พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher ลงแผนการจัี การเรียนรู้ชุีท่ี 

2 )วนัท่ี..........( 

 

 

หลงัสอน 

2. ภาพการพูี คุย 

ปรึกรากบั Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ

สอน 

4. แบบสงัเกตการ

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทกการ

สอน 

 

กจิกรรมที ่4 วงรอบที ่3  

กิจกรรมหรือการสอนเร่ืองท่ี 3 

เร่ือง............................... 

 

 

วนัท่ี ……………….. 

วงรอบที ่3 

1.ก าหนีปัญหา/เร่ืองท่ีตอ้งการท า

ร่วมกนั 

2. Model Teacher พฒันาแผนการ

จัี การเรียนรู้เร่ืองท่ี 3  เพื่อวหเ้หมาะสม

1. แผนการจัี การ

เรียนรู้ พร้อมบนัทึก

หลงัสอน 

2. ภาพการพูี คุย 

ปรึกรากบั Buddy 
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กจิกรรม ช่วงระยะเวลาการ

ด าเนินการ 

การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

 กบับริบทแต่ละสมาชิก น าแผนการ

จัี การเรียนรู้ชุีท่ี 3 ปรึกรา Buddy 

Teacher )วนัท่ี...ถึงวนัท่ี....( 

3. Model Teacher น าแผนการจัี การ

เรียนรู้ 3 ท่ีปรับแลว้ ลปวชส้อนวนชั้น

เรียน)วนัท่ี.......ถึง......( 

4. Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหาร

หรือผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ สงัเกต

การสอนและสะทอ้นผลการสอน)วนั

เีียวกนัหรือตามนัี ......( 

5. Model Teacher สรุปผลการสอน

พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher ลงแผนการจัี การเรียนรู้ชุีท่ี 

3 )วนัท่ี..........( 

 

3. ภาพกิจกรรมการ

สอน 

4. แบบสงัเกตการ

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทกการ

สอน 

 

กจิกรรมที ่5  

สรุปรายงาน 

 

วนัท่ี....................... 

 

ประชาสมัพนัธ์กิจกรรม ผลส าเร็จของ

โครงการส่งรายงาน 

 

เล่มรายงาน 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                 (เชิงปริมาณ( .............................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................. 
                 เชิงคุณภาพ(.............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
สรุปผลการด าเนินการ PLC   
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.............................................................................................................................. ..............................................................

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

เสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวัอย่างรายงานผลการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวชิาชีพได้ทีคู่่มอื

แนวทางการขับเคลือ่นกระบวนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  ภาคผนวก ข หน้า 54 ตวัอย่าง 
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ตัวอย่างในการด าเนินการ PLC 
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บันทกึการค้นหาปัญหา/ส่ิงที่ต้องการพฒันา  

วนัท่ี  35 มิถุนายน 3561   สถานท่ี หอ้งประชุมเล็กแผนกเกรตร เวลาเร่ิม 14.00 น. เวลาส้ินสุี 16.00 น.  

ช่ือกลุ่ม PLC ครูเกรตรสุีสวย จ านวนผูเ้ขา้ร่วม………6………………..คน 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ )Senior teacher)/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ ผูเ้ช่ียวชาญ 
)Expert) ปราชญท์อ้งถ่ิน )ถา้มี( ) .............. Buddy A  Buddy B  Buddy C  Buddy D  Buddy E................  
ความเห็นของสมาชิก 

รายวชิาการผลิตเห็ี 
ปัญหา/ส่ิงที่ต้องการ

พฒันา 
สาเหตุของปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 

ล าดบั
ความส าคัญ 

นักเ รียนลม่มีทักระการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อีอกเห็ี 

)ีา้นทกัระพิสยั( 

-การจัี การเรียนรู้มีการบึกปัิบติัจริงนอ้ยเกินลป 

-นกัเรียนลม่ทราบขั้นตอนการเพาะเน้ือเยื่อีอกเห็ี 

-นกัเรียนลม่ลีป้ัิบติัอยา่งทัว่ถึง 

-ครูลม่มีเกณฑก์ารประเมินการปัิบติัท่ีชัี เจน 

2 

นักเ รียนลม่มีทักระการ 

เพาะเห็ี 

)ีา้นทกัระพิสยั( 

-การบึกปัิบติัจริงนอ้ยเกินลป 
-นกัเรียนลม่ทราบขั้นตอนการเพาะเห็ี 

-นกัเรียนลม่ลีป้ัิบติัอยา่งทัว่ถึง 
-ครูลม่มีเกณฑก์ารประเมินการปัิบติัท่ีชัี เจน 

3 

พฒันาการคิีวิเคราะห์ -นกัเรียนลม่สามารถจ าแนก แยกแยะ หรือ เปรียบเทียบเห็ีแต่ละชนิีลี ้

-นกัเรียนลม่สามารถจ าแนก แยกแยะ หรือเปรียบเทียบขั้นตอนการเพาะ

เห็ีแต่ละชนิีลี ้

-ครูลม่ลีว้ชค้  าถามประเภทวิเคราะห์วนการเรียนการสอน ครูวชแ้ต่ค าถาม

ระีบัพ้ืนฐาน ความรู้ความจ า ความเขา้วจ 

1 

สรุปปัญหาีา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนหรือส่ิงท่ีตอ้งการพฒันาท่ีกลุ่มคัี เลือก 
1.พฒันาการคิีวเิคราะห์ 
2.ลม่มีทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ีอกเห็ี 
3.ลม่มีทกัระการเพาะเห็ี 

ลงช่ือ…………………….…… Buddy B ……………..….. 

(…………………………Buddy B ………………) 

ต าแหน่ง...................................................................... 

                         ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC 

EX T2-1  
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บันทกึแนวทางแก้ปัญหา 
วนัท่ี......................................สถานท่ี...........................................เวลาเร่ิม..................น. เวลาส้ินสุี............น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  ................................................................................จ านวนผูเ้ขา้ร่วม………………………..คน 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ ผูเ้ช่ียวชาญ 
(Expert) ปราชญท์อ้งถ่ิน.)ถา้มี() 
............................................................................................................................. ...................................  
.............................................................................................. .................................................................. 

ปัญหาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทีก่ลุ่ม PLC คัดเลอืก 
 1. พฒันาการคิีวิเคราะห์ 

2. ลม่มีทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อีอกเห็ี 
3. ลม่มีทกัระการเพาะเห็ี 

ช่ือปัญหา 
การพฒันาการคิีวเิคราะห์และทกัระการปัิบติัการเพาะเห็ี วนรายวชิาการผลิตเห็ี ีว้ยวธีิการสอนโีย

การวชค้  าถามและการสอนทกัระปัิบติั ส าหรับนกัเรียน ปวช. 3 
 
แนวทางการแก้ปัญหา 

วชว้ธีิการสอนโียการวชค้  าถามและการสอนทกัระปัิบติั 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาการคิีวเิคราะห์ของนกัเรียนีว้ยวธีิการสอนโียการวชค้  าถาม 
2. เพื่อพฒันาทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ีอกเห็ีและการเพาะเห็ีโียการสอนทกัระ 

ปัิบติั 

แนวทางการด าเนินงาน 
วชก้ระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ร่วมกนัคิีวเิคราะห์แนวทางการแกล้ขปัญหาโียพฒันา

แผนการจัี การเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิีวเิคราะห์และทกัระการปัิบติัีว้ยวธีิการสอนโียการวชค้  าถามและการสอน
ทกัระปัิบติั น าแผนการจัี การเรียนท่ีผา่นการวพิากรแ์ละปรับปรุงร่วมกนั ลปวชว้นการจัี การเรียนรู้ พร้อมมีการ
สังเกตและบนัทึกการสังเกตจากสมาชิก และสะทอ้นการจัี การเรียนรู้ตามแผนท่ีพฒันาร่วมกนัและปรับปรุงแผนฯ
เพื่อน าลปวชว้นการจัี การเรียนรู้วนแผนต่อลป ท าตามขั้นตอนลปจนกระทัง่ครบทุกแผน และวเิคราะห์ผลการเรียนรู้
วา่บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนีหรือลม่ พร้อมจัี ท ารายงานการจัี การเรียนรู้ีว้ยกระบวนการPLC 

 
 
 

EX T2-2  
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การสอนทกัษะการปฏิบัติ 
 

ขั้นตอน แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
1. การสังเกต รับรู้ ผูเ้รียนลีเ้ห็นตวัอยา่งหลากหลายจนเกิีความเขา้วจและ

สรุปความคิีรวบยอี 

2. การท าตามแบบ ท าตามตวัอยา่งท่ีแสีงวหเ้ห็นทีละขั้นตอนจากขั้น
พื้นฐานลปถึงงานท่ีซบัซอ้นข้ึน 

3. การท าโียลม่มีแบบ บึกปัิบติัชนิีครบถว้นกระบวนการท างานตั้งแต่ตน้จน
จบีว้ยตนเอง 

4. การบึกวหเ้กิีทกัระ ปัิบติัีว้ยตนเองจนเกิีความช านาญ หรือท าลีโ้ีย
อตัโนมติั อาจจะเป็นงานช้ินเีิมหรืองานท่ีคิีข้ึนวหม่ 

 
การวดัและประเมินผล 

1. วัี ผลการวเิคราะห์ีว้ยแบบวัี การคิีวิเคราะห์ 
2. ประเมินช้ินงานการเพาะเน้ือเยือ่เห็ีและการเพาะเห็ีและการเขียนขั้นตอนการปัิบติั 

 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1. นกัเรียน 
1) มีทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ีอกเห็ีและทกัระการเพาะเห็ี 
2) มีทกัระการคิีวเิคราะห์ สามารถจ าแนก แยกแยะ หรือ เปรียบเทียบเห็ีแต่ละชนิี 

และขั้นตอนการเพาะเห็ีแต่ละชนิีลี ้
3. ครู 
     1) ลีแ้นวทางการพฒันาการคิีวเิคราะห์ของนกัเรียนีว้ยวธีิการสอนโียการวชค้  าถาม 
     2) ครูลีแ้นวทางการพฒันาทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ีอกเห็ีและการเพาะเห็ีของผูเ้รียนโียการ

สอนทกัระปัิบติั 
 
 

 

ลงช่ือ…………………….…… Buddy B ……………..….. 

(…………………………Buddy B ………………) 

ต าแหน่ง....................................................................... 

                       ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC 
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แผนปฏบัิติการชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (Professional Learning 

Community Action Plan: PLC-AP) 
 

ช่ือกลุ่ม.......ครูเกษตรสุดสวย.................................สังกดั........................สอศ.................................................... 

1. ช่ือ-สกลุ )Model Teacher)........................... Model Teacher A………………………………………….    
2. สถานกึกรา ……วทิยาลยั A…………………………………. แผนกสาขาวชิา…………แผนกวชิาเกรตรกรรม………  
3. รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพ่ี (Senior teacher)/ ผูอ้  านวยการ/รองผูอ้  านวยการ ผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) 

ปราชญท์อ้งถ่ิน.)ถา้มี( ) 
...........ช่ือ Buddy A  Buddy B  Buddy C  Buddy D  Buddy E…………………………….   
ประเี็นปัญหาท่ีเลือกน ามาเป็นเป้าหมาย.........ผูเ้รียนขาีทกัระการคิีวเิคราะห์และการทกัระการปัิบติั..... 

4. ช่ือรายวชิาท่ีน ามาปรับปรุงและพฒันาแผนการสอน/ออกแบบแผนการเรียนรู้............การผลิตเห็ี……………………………… 
แผนปัิบติัการ คร้ังท่ี )วงรอบ(.....1..... )__18___/__พ.ค.___/_61__ - __17___/_มิ.ย.__/_61_( 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ....1.... การท าเช้ือเห็ี........เร่ือง..................การเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง………………………. 

สปัีาห์ กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

1 ท าความเขา้วจ
ร่วมกนั 
 

- ขอจัี ตั้งกลุ่ม /ประกากจัี ตั้งกลุ่ม 
- ประชุมเพื่อพฒันาแผนการจัี การ
เรียนรู้และท าความเขา้วจการท างาน
ตามกระบวนการ PLC 
 

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC 

18 พ.ค. 61 
 

3 ชม. - รายงานการประชุมและ 
วบลงช่ือการเขา้ร่วมกิจกรรม 

เอกสาร PLC T1-1 

 

2 ก าหนีปัญหา/ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันา
ร่วมกนั 

ประชุมร่วมกนัพิจารณาเลือกปัญหา/
ส่ิงท่ีตอ้งการพฒันา เป้าหมาย และ
ร่วมกนัหาแนวทางการแกปั้ญหา/ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 
- จัี ท  าแผนปัิบติัการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC 

35 พ.ค. 61 
 

4 ชม. สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา/เร่ืองท่ี
ตอ้งการท าร่วมกนัพร้อมทั้งแนว
ทางแกล้ข/พฒันา 
เอกสาร PLC T2-1 

เอกสาร PLC T2-2 

เอกสาร PLC T2-3 

3 ออกแบบกิจกรรม
การแกปั้ญหา/สิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 
 

Model Teacher เลือกแผนการ
จัี การเรียนรู้ท่ีจะน าสอีแทรกตาม
กระบวนการ PLC ออกแบบแผนการ
จัี การเรียนรู้/แบบบึกปัิบติั/กิจกรรม
ตามแนวทางทางการแกปั้ญหา/ส่ิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 

Model 
teacher 

1 มิ.ย. 61  แผนการจัี การเรียนรู้/แผนการ
สอนท่ีปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
เอกสาร PLC T3-1 

4 แลกเปล่ียน
เสนอแนะ สะทอ้น
แผนการจัี การ
เรียนรู้/แบบบึก
ปัิบติั/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนท่ีออกแบบ
ลปปรับแก ้แลว้น ามาแผนการจัี การ
เรียนรู้ท่ีปรับแกล้ปปรึกรา Buddy 
Teacher เพ่ือร่วมกนัสะทอ้นแผนการ 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

8 มิ.ย.61 3 ชม. - แผนการจัี การเรียนรู้/แผนการ
สอนท่ีปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
- ภาพการพูี คุย ปรึกรากบั 
Buddy Teacher 
เอกสาร PLC T4-1 

 
 

 EX T2-3  



 
 

เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661 Page 38 

 

สปัีาห์ กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

 สรุป สงัเคราะห์ผล
การวิพากร ์สะทอ้น
คิีและปรับปรุง
แผนการสอน/แบบ
บึก/กิจกรรม ฉบบั
วหม ่
 

Model Teacher สรุปผลการวิพากร ์
สะทอ้นคิีและปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบบึก/กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model 
teacher 

9 – 10 
มิ.ย.61 

  

 
 
 
 
5 

ลงมือปัิบติัการ
สอน/บึก/จัี
กิจกรรม 

Model teacher 
คนท่ี 1 Model Teacher A 
คนท่ี 3.........................................)ถา้มี( 
คนท่ี 2.........................................)ถา้มี( 
ฯลฯ 

Model 
teacher  

 
 
 

12 มิ.ย.61 

4 ชม. - ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สงัเกตการสอนวน
ชั้นเรียน 

Buddy Teacher 
Buddy Teacher A - E 
........................................................ 
....................................................... 

Buddy 
Teacher 

 4 ชม. - แบบสงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T5-1 
 

6 ประชุมสะทอ้นผล
ต่อการสงัเกตชั้น
เรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอน
วห้ Buddy Teacher สมาชิกวนกลุ่ม 
PLC รับฟัง 
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหาร
หรือผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ 
สะทอ้นผลการสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

15 มิ.ย. 61 
 

3 ชม. - สรุปผลการสะทอ้นคิีของ 
Buddy Teacher หลงัจากสงัเกต
การสอน 
เอกสาร PLC T6-1 
เอกสาร PLC T6-2 

 สรุป สงัเคราะห์การ
เรียนรู้จาก จุีอ่อน 
จุีเี่นของการ
ี าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอน
พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher ลงวนบนัทึกผลหลงัสอน  

Model 
teacher 

16 มิ.ย. 61 
 

 - แบบบนัทึกหลงัสอน  
เอกสาร PLC T7-1 
 

2  สรุป รูปแบบท่ี
ปรับปรุงจาก
บทเรียนท่ีลี้
ทีลองวชแ้ลว้ แลว้
ลองปัิบติัการสอน
วนรอบวหม่ 

Model Teacher รายงานผลการ
ี าเนินการ PLC วนวงรอบท่ี 1 วห้
สมาชิกกลุ่ม PLC เรียนรู้ร่วมกนั 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

33  มิ.ย.61 
  

3 ชม. สรุปผลการสอนและขอ้เสนอแนะ
ของวงรอบท่ี 1 
- อ่ืนน ท่ีเก่ียวขอ้งวนการี าเนิน
กิจกรรม ลีแ้ก่ หลกัฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม วนแต่ละคร้ัง 
เอกสาร PLC T7-2 

แผนปัิบติัการ คร้ังท่ี )วงรอบ(....3...... )_22__/_มิ.ย.__/_61__ - _13__/_ก.ค.__/_61__(  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี .....2......เร่ือง................................................................................................................................ 
ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกปั้ญหา/สิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 

Model Teacher เลือกแผนการ
จัี การเรียนรู้วนรายวิชาท่ีรับผิีชอบ
ออกแบบมาปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม

Model 
teacher 

22 มิ.ย.61 
 

 แผนการจัี การเรียนรู้/แผนการ
สอนท่ีปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
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ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

 ความเห็นของกลุ่มท่ีลีส้รุปผลวน
วงรอบท่ีผา่นมา 

เอกสาร PLC T3-1 

4 แลกเปล่ียนเสนอแนะ 
สะทอ้นแผนการ
จัี การเรียนรู้/แบบบึก
ปัิบติั/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนท่ีออกแบบ
ลปปรับแก ้แลว้น ามาแผนการจัี การ
เรียนรู้ท่ีปรับแกล้ปปรึกรา Buddy 
Teacher เพ่ือร่วมกนัสะทอ้น
แผนการ 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
29  มิ.ย. 61 

 

 
2 ชม. 

- แผนการจัี การเรียนรู้/แผนการสอน
ท่ีปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
- ภาพการพูี คุย ปรึกรากบั Buddy 
Teacher 
เอกสาร PLC T4-1 

 สรุป สงัเคราะห์ผลการ
วิพากร ์สะทอ้นคิี
และปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบบึก/
กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากร ์
สะทอ้นคิีและปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบบึก/กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model 
teacher 

30 มิ.ย. 61 
  

  
 
 

 

 
 
 
 
5 

ลงมือปัิบติัการสอน/
บึกปัิบติั/จัี กิจกรรม 

Model teacher 
คนท่ี 
1.................................................. 
คนท่ี 3.........................................)ถา้
มี( 
คนท่ี 2.........................................)ถา้
มี( 
ฯลฯ 

Model 
teacher  

 
3 ก.ค. 61 

 

 
2 ชม. 

- ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สงัเกตการสอนวนชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
........................................................ 
........................................................ 

Buddy 
Teacher 

 
2 ก.ค. 61 

 
2 ชม. 

 

- แบบสงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T5-1 
 

6 ประชุมสะทอ้นผลต่อ
การสงัเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอน
วห้ Buddy Teacher สมาชิกวนกลุ่ม 
PLC รับฟัง 
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหาร
หรือผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ 
สะทอ้นผลการสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
6 ก.ค. 61 

 

 
3 ชม. 

- สรุปผลการสะทอ้นคิีของ 
Buddy Teacher หลงัจากสงัเกต
การสอน 
เอกสาร PLC T6-1 
เอกสาร PLC T6-2 

 
7 

สรุป สงัเคราะห์การ
เรียนรู้จาก จุีอ่อน 
จุีเี่นของการ
ี าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอน
พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher ลงวนบนัทึกผลหลงัสอน  

Model 
teacher 

 
7-8 ก.ค. 61  

 

 - แบบบนัทึกหลงัสอน  
เอกสาร PLC T7-1 
 

 สรุป รูปแบบท่ี
ปรับปรุงจากบทเรียน
ท่ีลีท้ีลองวชแ้ลว้ 
แลว้ลองปัิบติัการ
สอนวนรอบวหม่ 

Model Teacher รายงานผลการ
ี าเนินการ PLC วนวงรอบท่ี 1 วห้
สมาชิกกลุ่ม PLC เรียนรู้ร่วมกนั 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
13 ก.ค. 61 

 
3 ชม. 

สรุปผลการสอนและขอ้เสนอแนะ
ของวงรอบท่ี 1 
- อ่ืนน ท่ีเก่ียวขอ้งวนการี าเนิน
กิจกรรม ลีแ้ก่ หลกัฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม วนแต่ละคร้ัง 
เอกสาร PLC T7-2 
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แผนปัิบติัการ คร้ังท่ี )วงรอบ(....2..... )_20__/_ก.ค._/_61__ - _10__/_ส.ค._/_61_(  

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ......5.....เร่ือง................................................................................................................................ 
ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกปั้ญหา/สิงท่ี
ตอ้งการพฒันา 
 

Model Teacher เลือกแผนการ
จัี การเรียนรู้วนรายวิชาท่ีรับผิีชอบ
ออกแบบมาปรับปรุงเพ่ิมเติมตาม
ความเห็นของกลุ่มท่ีลีส้รุปผลวน
วงรอบท่ีผา่นมา 

Model 
teacher 

 
30 ก.ค. 61 

 

 
 

แผนการจัี การเรียนรู้/แผนการ
สอนท่ีปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
เอกสาร PLC T3-1 

4 แลกเปล่ียนเสนอแนะ 
สะทอ้นแผนการ
จัี การเรียนรู้/แบบบึก
ปัิบติั/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนท่ีออกแบบ
ลปปรับแก ้แลว้น ามาแผนการจัี การ
เรียนรู้ท่ีปรับแกล้ปปรึกรา Buddy 
Teacher เพ่ือร่วมกนัสะทอ้นแผนการ 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
26 ก.ค. 61 

 
2 ชม. 

- แผนการจัี การเรียนรู้/แผนการ
สอนท่ีปรับปรุง/พฒันาท่ีวชว้นการ
แกปั้ญหา/ท่ีพฒันาผูเ้รียน 
- ภาพการพูี คุย ปรึกรากบั 
Buddy Teacher 
เอกสาร PLC T4-1 

 สรุป สงัเคราะห์ผล
การวิพากร ์สะทอ้น
คิีและปรับปรุง
แผนการสอน/แบบ
บึก/กิจกรรม ฉบบั
วหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากร ์
สะทอ้นคิีและปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบบึก/กิจกรรม ฉบบัวหม ่

Model 
teacher 

32 -38 ก.ค. 
61 
  

  
 
 
 

 

 
 
 
 
5 

ลงมือปัิบติัการสอน/
บึกปัิบติั/จัี กิจกรรม 

Model teacher 
คนท่ี 1.................................................. 
คนท่ี 3.........................................)ถา้มี( 
คนท่ี 2.........................................)ถา้มี( 
ฯลฯ 

Model 
teacher  

 
2 ส.ค. 61 

 
2 ชม. 

- ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สงัเกตการสอนวนชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
........................................................ 
........................................................ 

Buddy 
Teacher 

3 ส.ค. 61 2 ชม. - แบบสงัเกตการสอน 
เอกสาร PLC T5-1 
 

6 ประชุมสะทอ้นผลต่อ
การสงัเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอน
วห้ Buddy Teacher สมาชิกวนกลุ่ม 
PLC รับฟัง 
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ริหาร
หรือผูเ้ช่ียวชาญ หากเป็นลปลี(้ 
สะทอ้นผลการสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
3 ส.ค. 61 

 
3 ชม. 

- สรุปผลการสะทอ้นคิีของ 
Buddy Teacher หลงัจากสงัเกต
การสอน 
เอกสาร PLC T6-1 
เอกสาร PLC T6-2 

 
7 

สรุป สงัเคราะห์การ
เรียนรู้จาก จุีอ่อน 
จุีเี่นของการ
ี าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอน
พร้อมขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher วห้สมาชิกกลุ่ม PLC เรียนรู้
ร่วมกนัเพ่ือจัี ท  ารายงาน PLC 

Model 
teacher 

 
10 ส.ค. 61 

 
3 ชม. 

- แบบบนัทึกหลงัสอน  
เอกสาร PLC T7-1 
 

 สรุปผลการี าเนินงาน
ตามวงรอบ PLC 1-3 

 Model Teacher จัี ท  ารายงานผลการ
พฒันา วงรอบ 1 – 2 เผยแพร่ 
แผนการจัี การเรียนรู้/กิจกรรม/

Model 
teacher 
 

15 ส.ค. 61 
 

 สรุปผลการสอนและขอ้เสนอแนะ
ของวงรอบท่ี 1 
- อ่ืนน ท่ีเก่ียวขอ้งวนการี าเนิน
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ล าีบั
ท่ี 

กิจกรรม  การี าเนินกิจกรรม บทบาท วนั เีือน ปี การนบั
ชัว่โมง 

ร่องรอย 

นวตักรรม  
 

กิจกรรม ลีแ้ก่ หลกัฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC และผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม วนแต่ละคร้ัง 
เอกสาร PLC T7-2 

 
ลงช่ือ……………… Buddy B ……………..….. 

(…………………Buddy B ………………) 

ต าแหน่ง.................................................. 

                             ผูบ้นัทึกกลุ่ม PLC 
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การออกแบบแผนการสอน สอดแทรกแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการ PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 สาระส าคญั  

 ปัจจุบนัการการเรียนการวิชาเกรตรกรรมวนวิชาการเพาะเห็ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนี้านความรู้ 

ทกัระ เพื่อวหผู้เ้รียนสามารถจ าแนก แยกแยะ หรือ เปรียบเทียบเห็ีแต่ละชนิีลี ้และสามารถปัิบติังานลีจ้ริง มีช้ืน

งานการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง การจัี การเรียนการสอนจึงตอ้งสร้างความรู้ความจ า ความเขา้วจ และการคิีวิเคราะห์

วหผู้เ้รียนเพิ่มประสิทธิภาพวนการท างาน  

2. จุีประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เชิงพฤติกรรม 

1.1 อธิบายขั้นตอนการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างลี ้
1.2 บอกวสัีุ/อุปกรณ์ท่ีวชว้นการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างลี ้
1.3 อธิบายลกัรณะของหวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีเกิีการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียล์ี ้
1.4 บอกวสัีุ/อุปกรณ์ท่ีวชว้นการท าเช้ือเห็ีลี ้
1.5 อธิบายการฆ่าเช้ือวนงานเห็ีลี ้
1.5 บอกความแตกต่างระหวา่งหวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีน าลปเพาะเล้ียงเส้นวยเห็ีลีก้บัลม่ลี*้* 

3. เน้ือหาสาระ 
 ความหมาย ความส าคญัของการท าเช้ือเห็ี  

EX T3-1  

แผนการจัี การเรียนรู้ 

ช่ือวชิา  การผลติเห็ด 

ช่ือหน่วย  การท าเช้ือเห็ด )รอบรอบท่ี1( 

เร่ือง  การเตรียมหัวเช้ือข้าวฟ่าง 

)การวชว้ธีิการสอนโียการวชค้  าถามและการสอนทกัระปัิบติั( 

( 

หน่วยการสอนที ่ 4   

จ านวน  6  ชัว่โมง 

ภาคทฤรัี 30 นาที 
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4. ส่ือการสอน 

[ ✓] เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การท าเช้ือเห็ี )การเล้ียงเส้นวยเห็ีวนเมล็ีธญัพืช( 
[      ] แผน่วสประกอบหวัขอ้การสอน         
[      ] วบงานการทีลอง      

[ ✓  ] วีี ีทกัน์ เร่ืองการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง   

[ ✓ ] ของจริง   หวัเช้ือขา้วฟ่าง   
 [ ✓ ]  อ่ืนน โปรีระบุ  Power point ประกอบการสอน เร่ือง การเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

 กระบวนการสอน 

ขั้นที ่1 การน าเขา้สู่บทเรียน 

วธีิการ วชส่ื้อของจริงวหส้อีคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง  การเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง และถามตอบเก่ียวกบัการท าหวัเช้ือ
ขา้วฟ่างเพื่อวชว้นการน าเขา้สู่บทเรียน ) 5 นาที ( 

***ครู ถามตอบ / ผูเ้รียน เก่ียวกบัลกัรณะของหวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีีีสามารถน าลปหยอีลงวนกอ้นเห็ีลีน้ั้น
จะตอ้งมีลกัรณะอยา่งลร  โียวหผู้เ้รียนตอบค าถามจาก น าขวีหวัเช้ือขา้วฟ่าง3ขวี มีลกัรณะวีบา้งท่ีแตกต่างกนั 
โียวหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ช่วยกนัระีมความคิีลงวนกระีาร และออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   

) ประเด็นส าคัญคือ หัวเช้ือข้าวฟ่าง ( 
ค าถามท่ีวช ้ 
1.ขา้วฟ่างทั้งสองขวีมีความแตกต่างกนัอยา่งลร ขวีลหนท่ีเราสามารถน าลปเพาะเล้ียงเส้นวยเห็ีต่อลี ้
3.ถา้ลม่วชเ้มล็ีขา้วฟ่างเราสามารถวชอ้ะลรแทนลีบ้า้ง 
2.กวา่จะลีข้า้วฟ่างท่ีอยูว่นขวีมนัจะตอ้งผา่นกรรมวธีิวีบา้ง 

ขั้นที ่2  ขั้นสอน/ ฝึกปฏิบัติ 
 1. ครูอธิบายวธีิการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
 3. ครูวหเ้ปิีวีี ิทกัน์สรุปการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างและสาธิตการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง  
 2. ครูสาธิตวธีิการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง** 
 4. ครูวหน้กัเรียนจบัคู่ Buddy ลงมือปัิบติัการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างีว้ยตนเอง** 

ขั้นที ่3  การสรุปและทบทวนบทเรียน 

วธีิการ  
1. ผูเ้รียนสรุปสาระส าคญัเร่ืองการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง   

ขั้นที ่ 4   การประเมินผล 

           ถามตอบในช้ันเรียนตามใบงาน เร่ืองการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
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ใบงาน 

เร่ือง การเตรียมหัวเช้ือข้าวฟ่าง 
ค าช้ีแจง  วหผู้เ้รียนตอบค าถามต่อลปน้ีวหถู้กตอ้ง 
1.วสัีุอปกรณ์ท่ีวชว้นการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง ลีแ้ก่อะลรบา้ง 
ตอบ 
3.จงอธิบายขั้นตอนการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
ตอบ 
2.หวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีเกิีการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียมี์ลกัรณะอยา่งลร 
ตอบ 
4.การฆ่าเช้ือวนงานเห็ีแบ่งเป็นก่ีประเภทอะลรบา้ง 
ตอบ 
5. คอนตามิเนชนั คืออะลร 
ตอบ 
6.วสัีุอุปกรณ์หลกัท่ีวชว้นการท าเช้ือเห็ีคือ 

ตอบ 
 
แบบประเมินผลงาน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 
4 

)ดีมาก(  
3 
)ดี(  

2 
)พอใช้(  

1 
)ปรับปรุง(  

 

1 ขั้นตอนการเล้ียงเส้นวยเห็ี      

2 ความพร้อมของเส้นวยเห็ี      

3 ลม่เกิีการปนเป้ือนของ
เช้ือจุลินทรีย ์

     

      
ผูป้ระเมิน  ……………………………….. 
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แบบบันทกึผล การเลีย้งเส้นใยเห็ดลงในเมลด็ธัญพชื 
 

ชนิีเห็ีท่ีท า ลกัรณะของเส้นวยท่ีปรากฎบนหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 
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การเขยีนรายงานผลการด าเนินงาน PLC ส าหรับ 3 วงรอบ 
*************** 

รายงานผลการพฒันาคุณภาพการจัี การเรียนรู้ีว้ยกระบวนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

โีย นางสาวสลกัวจ พนัธ์ีิรฐ ์

ช่ือเร่ือง     การพฒันาการคิีวเิคราะห์และทกัระการปัิบติัวนรายวชิาการผลิตเห็ี  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ปัจจุบนัทกัระการคิีวิเคราะห์มีความส าคญัมาก ซ่ึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสอนวหผู้เ้รียนรู้จกัการคิีวเิคราะห์เป็น 

สามารถจ าแนกเหตุและผลต่าง น ลี ้ลม่วช่แค่การเรียนแบบท่องจ าวนห้องเรียนเพียงอยา่งเีียวเท่านั้น  

ปัญหาวหญ่ของสังคมลทยวนปัจจุบนัผูเ้รียนขาีทกัระการคิีวเิคราะห์ วนการปัิบติังานและการวชชี้วติ ส่ิง

ท่ีจะสอนวหผู้เ้รียนมีทกัระการคิีวิเคราะห์ลีน้ั้นจึงตอ้งเนน้ท่ีการตั้งค  าถามวนหอ้งเรียน ตั้งค  าถามวหผู้เ้รียนคิี

วเิคราะห์ และ สามารถต่อยอีความรู้ท่ีเรียนมาลี ้นอกจากจะเนน้วหผู้เ้รียนมีทกัระการคิีวิเคราะห์แลว้นั้น ส่ิงท่ี

ส าคญัอีกประการหน่ึงวนการจัี การเรียนการสอนของสายอาชีวะนั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งเนน้วนเร่ืองของทกัระ

การปัิบติั ผูเ้รียนตอ้งปัิบติัลีจ้ริงและถูกวธีิ สามารถอธิบายขั้นตอนการปัิบติัลีอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ีงันั้นผูว้ิจยัจึงพฒันาการคิีวิเคราะห์ีว้ยการวชว้ธีิการสอนโียการวชค้  าถามเพื่อช่วยกระตุน้วหผู้เ้รียนลีคิ้ี

วเิคราะห์ และวหผู้เ้รียนบึกทกัระการปัิบติัจริง เพื่อวห้เห็นภาพ และอธิบายขั้นตอนการท าลี ้รวมถึงมีทกัระการ

ปัิบติัท่ีถูกตอ้ง 

วตัถุประสงค์โครงการ 

 1.เพื่อพฒันาการคิีวิเคราะห์ีว้ยการวชว้ธีิการสอนโียการวชค้  าถาม 

 2.เพื่อพฒันาทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ีอกเห็ีรวมถึงขั้นตอนการเพาะเห็ีต่าง น 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผูเ้รียนมีทกัระการคิีวิเคราะห์มากข้ึน 

 2. ผูเ้รียนลีรั้บการพฒันาทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อีอกเห็ีรวมถึงขั้นตอนการเพาะเห็ีต่างน 

          3. แผนการจัี การเรียนรู้วชิาการผลิตเห็ีลีรั้บการพฒันา และมีประสิทธิภาพวนการน ามาวชก้บัผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน 

EX T7-2 
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กลุ่มเป้าหมาย  

1.ผูเ้รียนกลุ่มเป้าหมาย 

 1.1 ผูเ้รียน ปวช. 3/3   จ านวน  10  คน 

 1.2 ผูเ้รียน ปวช. 3/4   จ านวน  12  คน 

นวตักรรม 

 แผนการจัี การเรียนรู้พฒันาการคิีวเิคราะห์ีว้ยการวชค้  าถาม และเนน้ทกัระการปัิบติัจริง 

ระยะเวลา 

 13 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560 

วธีิด าเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ( PLC)  

แผนด าเนินโครงการ PLC 

กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

กจิกรรมที ่1 ท าความเข้าใจ

ร่วมกนั 

ประชุมเพื่อพฒันาแผนการ

จัี การเรียนรู้และท าความ

เขา้วจการท างานตาม

กระบวนการ PLC 

 

12 ก.ค. 3560 

 

 

 

 

   ประชุมเพื่อท าความเขา้วจ

แนวคิี หลกัการการท างาน

ตามกระบวนการ PLC  

 

 

1.วบลงช่ือการ

เขา้ร่วม

กิจกรรม 

2.ภาพถ่ายการ

ประชุมท าความ

เขา้วจ 

กจิกรรมที ่2 วงรอบที ่1 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาคปัิบติั  ตามภาระงาน

plc   ท่ี 1 เร่ือง การ

 

12-38 ก.ค. 3560 

 

วงรอบที ่1 

1.ก าหนีกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

2. Model Teacher พฒันา

1. แผนการ

จัี การเรียนรู้ 

พร้อมบนัทึก

หลงัสอน 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

ท าอาหารวุน้ PDA แผนการจัี การเรียนรู้ plc 

เร่ืองท่ี 1  การท าอาหารวุน้ 

PDA   และน าลปปรึกรา 

Buddy Teacher วนัท่ี 19 

ก.ค.3560 

3. Model Teacher น า

แผนการจัี การเรียนรู้ท่ี

ปรับแลว้ ลปวชส้อนปัิบติั

วนหอ้งเรียน วนัท่ี 21 ก.ค.

3560 

4. Model Teacher เชิญ 

หน.แผนกวชิาพืชกาสตร์ 

รอง ผอ.บ่ายวชิาการ ร่วม

สังเกตการณ์ และสะทอ้น

ผลการปัิบติัวนวนัเีียวกนั

ท่ีท าการสอน 

5. Model Teacher 

สรุปผลการสอนพร้อม

ขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher  หน.แผนกวชิา

พืชกาสตร์ และรอง ผอ.บ่าย

วชิาการ บนัทึกลงวน

แผนการจัี การเรียนรู้ plc 

เร่ืองท่ี 1 วนัท่ี 38 ก.ค.

3560 

2. ภาระงาน 

plc ท่ี 1 เร่ือง 

การท าอาหาร

วุน้ PDA 

2. ภาพการ

พูี คุย ปรึกรา

กบั Buddy 

และผูเ้ก่ียวขอ้ง 

4. ภาพกิจกรรม

การเรียนการ

สอน 

5. แบบสังเกต

การสอนของ 

Buddy 
Teacher 

6. ภาพการ

นิเทกการสอน 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

กจิกรรมที ่3 วงรอบที่ 2 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาคปัิบติั  ตามภาระงาน 

plc  ท่ี 2 เร่ือง การเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่เห็ี 

 

 

 

21 ก.ค.- 15 ส.ค. 

3560 

วงรอบที ่2 

1.ก าหนีกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

2. Model Teacher พฒันา

แผนการจัี การเรียนรู้  plc  

เร่ืองท่ี 2  การเพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่เห็ี  และน าลป

ปรึกรา Buddy Teacher 

วนัท่ี 1 ส.ค.3560 

3. Model Teacher น า

แผนการจัี การเรียนรู้ท่ี

ปรับแลว้ ลปวชส้อนปัิบติั

วนชั้นเรียน วนัท่ี 11 ส.ค.

3560 

4. Model Teacher เชิญ 

หน.แผนกวชิาพืชกาสตร์ 

รอง ผอ.บ่ายวชิาการ ร่วม

สังเกตการณ์ และสะทอ้น

ผลการปัิบติัวนวนัเีียวกนั

ท่ีท าการสอน 

5. Model Teacher 
สรุปผลการสอนพร้อม

ขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher  หน.แผนกวชิา

1. แผนการ

จัี การเรียนรู้ 

พร้อมบนัทึก

หลงัสอน 

2. ภาระงาน  

plc    ท่ี 2 

เร่ือง การ

เพาะเล้ียง

เน้ือเยือ่เห็ี 

2. ภาพการ

พูี คุย ปรึกรา

กบั Buddy 

4. ภาพกิจกรรม

การสอน 

5. แบบสังเกต

การสอนของ 

Buddy 
Teacher 

6. ภาพการ

นิเทกการสอน 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

พืชกาสตร์ และรอง ผอ.บ่าย

วชิาการ บนัทึกลงวน

แผนการจัี การเรียนรู้ plc  

เร่ืองท่ี 3  วนัท่ี 15 ส.ค. 

3560 

กจิกรรมที่ 4 วงรอบที ่3  

กิจกรรมการเรียนการสอน

ภาคปัิบติั  ตามภาระงาน 

plc  ท่ี 3 เร่ือง การท าหวัเช้ือ

ขา้วฟ่าง 

 

 

 

16 – 35 ส.ค. 3560 

วงรอบที ่3 

1.ก าหนีกิจกรรมการ

เรียนรู้ 

2. Model Teacher พฒันา

แผนการจัี การเรียนรู้ plc 

ท่ี 3  เร่ือง การท าหวัเช้ือขา้ว

ฟ่าง และน าลปปรึกรา 

Buddy Teacher วนัท่ี 12 

ส.ค.3560 

3. Model Teacher น า

แผนการจัี การเรียนรู้ท่ี

ปรับแลว้ ลปวชส้อนปัิบติั

วนชั้นเรียน วนัท่ี 23 ส.ค.

3560 

4. Model Teacher เชิญ 

หน.แผนกวชิาพืชกาสตร์ 

รอง ผอ.บ่ายวชิาการ ร่วม

สังเกตการณ์ และสะทอ้น

ผลการปัิบติัวนวนัเีียวกนั

1. แผนการ

จัี การเรียนรู้ 

พร้อมบนัทึก

หลงัสอน 

2.ภาระงาน  

plc ท่ี 3 เร่ือง 

การท าหวัเช้ือ

ขา้วฟ่าง 

2. ภาพการ

พูี คุย ปรึกรา

กบั Buddy 

4. ภาพกิจกรรม

การสอน 

4. แบบสังเกต

การสอนของ 

Buddy 
Teacher 

5. ภาพการ

นิเทกการสอน 
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กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกจิกรรม ร่องรอย 

ท่ีท าการสอน 

5. Model Teacher 
สรุปผลการสอนพร้อม

ขอ้เสนอแนะของ Buddy 

Teacher  หน.แผนกวชิา

พืชกาสตร์ และรอง ผอ.บ่าย

วชิาการ บนัทึกลงวน

แผนการจัี การเรียนรู้ เร่ือง

ท่ี 2  วนัท่ี 35 ส.ค.3560 

6. ภาพการ

นิเทกการสอน 

 

กจิกรรมที ่5  

สรุปรายงาน 

 

28 – 21 ส.ค. 3560 

 

1. รวบรวมจัี ท ารูปเล่ม

รายงาน 

3. ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม

ของโครงการ 

2. ส่งรายงาน 

 

เล่มรายงาน 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

             ด้านปริมาณ ผูเ้รียนท่ีสอนทั้งหมี จ านวน 33 คน 

            สอบวัี ความรู้  ความจ า น าลปวช ้ผา่นเกณฑ ์   จ  านวน 12 คน คิีเป็นร้อยละ 77.22   

               ลม่ผา่นเกณฑ ์จ านวน   5 คน คิีเป็นร้อยละ 22.78 

ผลการทดสอบ รอบ 1 รอบ 2 รอบ 3 

ผ่านเกณฑ์          57.22             66.47          77.22 

ควรมีผลทั้ง 3 รอบ 
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ไม่ผ่านเกณฑ์          42.78           33.53          22.78 

สอบปัิบติัทกัระการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจากีอกเห็ี  การเล้ียงเส้นวยเห็ีลงบนหวัเช้ือขา้วฟ่าง  การ

ท าอาหารวุน้ พีีีเอ  ผูเ้รียนสอบผา่นทั้ง 33 คน ร้อยละ 100 

ด้านคุณภาพ 

  1.ผูเ้รียนมีการคิีวเิคราะห์เพิ่มข้ึนวนระีบัท่ี ีี จากท่ีมีวนระีบั พอวช ้

2.ผูเ้รียนมีความรู้และเกิีทกัระตามสมรรถนะท่ีพึงประสงคต์ามแผนการจัี การเรียนรู้ท่ีจัี ท  าข้ึน 

สรุปผลการด าเนินการ 

 ด้านผู้เรียน 

ผูเ้รียนมีพฒันาคิีวิเคราะห์ี้วยการวช้วิธีการสอนโียการวช้ค  าถาม นอกจากนั้นผูเ้รียนลี้รับการพฒันา

ความรู้เร่ืองการท าอาหารวุน้พีีีเอ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเห็ี และการท าหัวเช้ือขา้วฟ่าง  ภาคทฤรฎีสอบผ่านเกณฑ ์

จ านวน 12 คน  ลม่ผา่นเกณฑ์ จ  านวน 5 คนภาคทฤรฎีสอบผา่นเกณฑ์สูงข้ึน 3 รอบ ร้อยละ 57.22  66.47 และ 

77.22  ภาคปัิบติั ผูเ้รียนสอบผา่นทั้ง 33 คน ร้อยละ 100 

ด้านครูผู้สอน 

       ครูลีพ้ฒันาทกัระการสอน ปรับปรุงการจัี การเรียนการสอนวห้ีียิ่งข้ึน โียลีรั้บความรู้และค าแนะน าจาก บัี ี้ี 

ทีชเชอร์ ซ่ึงเป็นผูมี้ประสบการณ์ มีความรู้ ความช านาญการสอนคอยเป็นครูพี่เล้ียง แนะน าเทคนิคการสอนต่าง น   

 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 

 ท าวหล้ีแ้ผนการจัี การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และสามารถน าลปวชก้บัผูเ้รียน ลีจ้ริง 
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1 สาระส าคญั  

 ปัจจุบนัการการเรียนการวิชาเกรตรกรรมวนวิชาการเพาะเห็ีจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาผูเ้รียนี้านความรู้ 

ทกัระ เพื่อวหผู้เ้รียนสามารถจ าแนก แยกแยะ หรือ เปรียบเทียบเห็ีแต่ละชนิีลี ้และสามารถปัิบติังานลีจ้ริง มีช้ืน

งานการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง การจัี การเรียนการสอนจึงตอ้งสร้างความรู้ความจ า ความเขา้วจ และการคิีวิเคราะห์

วหผู้เ้รียนเพิ่มประสิทธิภาพวนการท างาน  

2. จุีประสงคก์ารเรียนรู้ 
 เชิงพฤติกรรม 

1.1 อธิบายขั้นตอนการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างลี ้
1.2 บอกวสัีุ/อุปกรณ์ท่ีวชว้นการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างลี ้
1.3 อธิบายลกัรณะของหวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีเกิีการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียล์ี ้
1.4 บอกวสัีุ/อุปกรณ์ท่ีวชว้นการท าเช้ือเห็ีลี ้
1.5 อธิบายการฆ่าเช้ือวนงานเห็ีลี ้
1.5 บอกความแตกต่างระหวา่งหวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีน าลปเพาะเล้ียงเส้นวยเห็ีลีก้บัลม่ลี*้* 

 
3. เน้ือหาสาระ 

 ความหมาย ความส าคญัของการท าเช้ือเห็ี  

แผนการจัี การเรียนรู้ 

ช่ือวชิา  การผลติเห็ด 

ช่ือหน่วย  การท าเช้ือเห็ด )วงรอบท่ี1( 

เร่ือง  การเตรียมหัวเช้ือข้าวฟ่าง 

)การวชว้ธีิการสอนโียการวชค้  าถามและการสอนทกัระปัิบติั( 

หน่วยการสอนที ่ 4   

จ านวน  6  ชัว่โมง 
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4. ส่ือการสอน 

[ ✓] เอกสารประกอบการสอน  เร่ือง  การท าเช้ือเห็ี )การเล้ียงเส้นวยเห็ีวนเมล็ีธญัพืช( 
[      ] แผน่วสประกอบหวัขอ้การสอน         
[      ] วบงานการทีลอง      

[ ✓  ] วีี ีทกัน์ เร่ืองการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง   

[ ✓ ] ของจริง   หวัเช้ือขา้วฟ่าง   
 [ ✓ ]  อ่ืนน โปรีระบุ  Power point ประกอบการสอน เร่ือง การเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 

5. กิจกรรมการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้ 

 กระบวนการสอน 

ขั้นที ่1 การน าเขา้สู่บทเรียน 

วธีิการ วชส่ื้อของจริงวหส้อีคลอ้งกบัเน้ือหา เร่ือง  การเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง และถามตอบเก่ียวกบัการท าหวัเช้ือ
ขา้วฟ่างเพื่อวชว้นการน าเขา้สู่บทเรียน ) 5 นาที ( 

***ครู ถามตอบ / ผูเ้รียน เก่ียวกบัลกัรณะของหวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีีีสามารถน าลปหยอีลงวนกอ้นเห็ีลีน้ั้น
จะตอ้งมีลกัรณะอยา่งลร  โียวหผู้เ้รียนตอบค าถามจาก น าขวีหวัเช้ือขา้วฟ่าง3ขวี มีลกัรณะวีบา้งท่ีแตกต่างกนั 
โียวหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ช่วยกนัระีมความคิีลงวนกระีาร และออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   

) ประเด็นส าคัญคือ หัวเช้ือข้าวฟ่าง ( 
ค าถามท่ีวช ้ 
1.ขา้วฟ่างทั้งสองขวีมีความแตกต่างกนัอยา่งลร ขวีลหนท่ีเราสามารถน าลปเพาะเล้ียงเส้นวยเห็ีต่อลี ้
3.ถา้ลม่วชเ้มล็ีขา้วฟ่างเราสามารถวชอ้ะลรแทนลีบ้า้ง 
2.กวา่จะลีข้า้วฟ่างท่ีอยูว่นขวีมนัจะตอ้งผา่นกรรมวธีิวีบา้ง 

ขั้นที ่2  ขั้นสอน/ ฝึกปฏิบัติ 
 1. ครูอธิบายวธีิการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
 3. ครูวหเ้ปิีวีี ิทกัน์สรุปการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างและสาธิตการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง  
 2. ครูสาธิตวธีิการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง** 
 4. ครูวหน้กัเรียนจบัคู่ Buddy ลงมือปัิบติัการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่างีว้ยตนเอง** 

ขั้นที ่3  การสรุปและทบทวนบทเรียน 

วธีิการ  
1. ผูเ้รียนสรุปสาระส าคญัเร่ืองการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง   

ขั้นที ่ 4   การประเมินผล 

           ถามตอบในช้ันเรียนตามใบงาน เร่ืองการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
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ใบงาน 

เร่ือง การเตรียมหัวเช้ือข้าวฟ่าง 
ค าช้ีแจง  วหผู้เ้รียนตอบค าถามต่อลปน้ีวหถู้กตอ้ง 
1.วสัีุอปกรณ์ท่ีวชว้นการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง ลีแ้ก่อะลรบา้ง 
ตอบ 
3.จงอธิบายขั้นตอนการเตรียมหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
ตอบ 
2.หวัเช้ือขา้วฟ่างท่ีเกิีการปนเป้ือนของเช้ือจุลินทรียมี์ลกัรณะอยา่งลร 
ตอบ 
4.การฆ่าเช้ือวนงานเห็ีแบ่งเป็นก่ีประเภทอะลรบา้ง 
ตอบ 
5. คอนตามิเนชนั คืออะลร 
ตอบ 
6.วสัีุอุปกรณ์หลกัท่ีวชว้นการท าเช้ือเห็ีคือ 

ตอบ 
 
แบบประเมินผลงาน 

ล าดับที ่ รายการประเมิน คะแนน ข้อคิดเห็น 
4 

)ดีมาก(  
3 
)ดี(  

2 
)พอใช้(  

1 
)ปรับปรุง(  

 

1 ขั้นตอนการเล้ียงเส้นวยเห็ี      

2 ความพร้อมของเส้นวยเห็ี      

3 ลม่เกิีการปนเป้ือนของ
เช้ือจุลินทรีย ์

     

      
ผูป้ระเมิน  ……………………………….. 
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แบบบันทกึผล การเลีย้งเส้นใยเห็ดลงในเมลด็ธัญพชื 
 

ชนิีเห็ีท่ีท า ลกัรณะของเส้นวยท่ีปรากับนหวัเช้ือขา้วฟ่าง 
วนัท่ี 1 วนัท่ี 2 วนัท่ี 3 วนัท่ี 4 วนัท่ี 5 วนัท่ี 6 วนัท่ี 7 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 

 

 


