เอกสารประกอบการบรรยาย
แนวทางการขับเคลือ่ นกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. การดาเนินการชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู สายงานการสอน
ของ สอศ. 7 ขั้นตอน

-

2. แบบการเขียนดาเนินการ PLC
PLC T1-1แบบคารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ (PLC)
- PLC T2-1 แบบบันทึกการคนหาปญหา
- PLC T2-2 บันทึกแนวทางแกปญหา
- PLC T2-3 แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community Action Plan: PLC-AP)
- PLC T3-1 การออกแบบแผนการสอน
- PLC T4-1 ประเด็นการแลกเปลีย่ นเสนอแนะเพือ่ การนาเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน
- PLC T5-1 แบบสั งเกตการสอน
- PLC T6-1 ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม
- PLC T6-2 แบบสรุปการดาเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (สําหรับผูสังเกตการสอน)
- PLC T7-1 บันทึกหลังการสอน
- PLC T7-2 แนวทาง
3. ตัวอย่ างในการดาเนินการ PLC
- EX T2-1 แบบบันทึกการคนหาปญหา
- EX T2-2 บันทึกแนวทางแกปญหา
- EX T2-3 แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community Action Plan: PLC-AP)
- EX T3-1 การออกแบบแผนการสอน สอดแทรกแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการ PLC
- EX T7-2 การเขียนรายการเขียนรายงานผลการดาเนินงาน PLC สาหรับ 3 วงรอบ
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ขั้นตอนการดาเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
สั งกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การบริหารจัดการ PLC

การดาเนินการ PLC

ของผู้บริหารสถานศึกษา

ของครู

แต่ งตั้งคณะกรรมการ

รวมกลุ่ม PLCและขอจัดตั้งกลุ่ม

ประชุ มคณะกรรมการ

สร้ างความรู้ ความเข้ าใจ

วิเคราะห์ และระบุปัญหา /
สิ่ งที่ต้องการพัฒนา
ออกแบบและจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรม

เริ่ม PLC
วงรอบที่ 2

ส่ งเสริมสนับสนุน

วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ปรับปรุงแก้ ไข

และ
วงรอบ 3
ต่ อไป

กากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม
/นวัตกรรมในห้ องเรียนจริง
ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการ
เรียนรู้ /กิจกรรม/นวัตกรรม

จนครบ
วงรอบ
ที่กาหนด
แล้วจึง
สรุ ปผล
เผยแพร่
ในวงรอบ

สรุ ปผลการจัดการเรี ยนรู้ /กิจกรรม/

สุ ดท้ าย

นวัตกรรม และเผยแพร่
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การดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)
ของครู สายงานการสอน
ของ สอศ. 7 ขั้นตอน
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การดาเนินการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC) ของครู สายงานการสอน สั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เป้ าหมาย : พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน พัฒนาวิชาชีพครู อย่างเป็ นระบบ และความก้าวหน้าของวิชาชีพครู
ปัจจัยความสาเร็ จ : ทางานร่ วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
กระบวนการ

รวมกลุ่ม PLC
และขอจัดตั้ง
กลุ่ม

วิเคราะห์ และ
ระบุปัญหา/
สิ่ งทีต่ ้ องการ
พัฒนา

กิจกรรม
1.1 รวมกลุ่มครู /แผนกเีียวกัน( คน 8-4
สอนวิชา/สอนประเภทวิชาเีียวกัน
สอน/สอนวนระีับชั้นเีียวกัน/เหมือนกัน
วนระีับการกึกราเีียวกัน
1.2 บันทึกขอจัีตั้งกลุ่ม PLC ยืน่ ต่อ
สถานกึกรา
สมาชิกวนกลุ่ม PLC ร่ วมกัน
2.1 วิเคราะห์ปัญหาผูเ้ รี ยนที่ตนเองรับผิีชอบ
หรื อสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาผูเ้ รี ยน ี้านความรู้ (
ทักระ และคุณลักรณะ)
2.2 เรี ยงลาีับความสาคัญของปัญหา /สิ่ งที่
ต้องการพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.2เลือกปัญหา สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา/ที่สาคัญ
จานวน เรื่ อง 3-1ที่จาเป็ นต้องปรับปรุ ง
แก้ลขสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาก่อน/
2.4 หาสาเหตุของปัญหา ที่เกิีจากการสอน/
การบึ กปัิบตั ิของครู เป็ นอันีับแรกว่ามี
อะลรบ้างที่ทาวห้เกิีปั ญหากับการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน หรื อที่ทาวห้พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนลม่
เป็ นลปตามที่คาีหวังลว้ตามหลักสู ตรที่
กาหนี เช่น เนื้ อหา วิธีการสอน กิจกรรม สื่ อ
การสอน การวัีและประเมินผล ฯลฯ
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ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม
ครู ลี้สร้างกลุ่ม -PLC
และเป็ นสมาชิกกลุ่ม
PLC

ผลการวิเคราะห์และ สิ่ งที่ /ระบุปัญหา
ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน และแนวทาง
แก้ลข พร้อมทั้งมี
ผูร้ ับผิีชอบปัญหา
(Model teacher ) ที่
จะนาลปีาเนินการ
แก้ลขปั ญหาสิ่ งที่/
ต้องการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
ครู ลี้มีการ แลกเปลี่ยนรู้เรี ยนรู้
ร่ วมกันทาวห้ครู ลี้รับ
การพัฒนาซึ่ งกันและ
กัน

หลักฐาน
บันทึกขอจัีตั้ง
กลุ่ม และ
ประกากของ
สถานกึกราวน
การขอจัีตั้ง
กลุ่ม PLC ของ
สมาชิก
-รายงานการ
ประชุม
บันทึกการ การค้นหา
ปัญหา
บันทึกแนวทางแก้ลข
-แผนปฎิบตั ิ
การ PLC
อื่นนที่ เกี่ยวข้อง
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กระบวนการ

ออกแบบและ
จัดทาแผนการ
การจัดการ
เรียนรู้ /
กิจกรรม/
นวัตกรรม

กิจกรรม
2.5 กาหนีแนวทางแก้ลขปั ญหาที่ตอ้ งการ/
พัฒนาผูเ้ รี ยนที่สอีคล้องกับปั ญหาและ
สาเหตุ
2.6) กาหนีผูร้ ับผิีชอบวนการแก้ปัญหาสิ่ ง/
( ที่ตอ้ งการพัฒนาผูเ้ รี ยนModel teacher )
ที่จะนาลปีาเนิ นการแก้ลขพัฒนาผูเ้ รี ยน ซึ่ง/
คน 1 มีลี้มากกว่า
3.2 จัีทาแผนปฎิบตั ิการ PLC
3.1 Model Teacher นาแผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ที่รับผิีชอบที่จะวช้วนการแก้ปัญหา
หรื อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนมาวห้สมาชิกวน
กลุ่มPLC ร่ วมออกแบบและจัีทาแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ ฯ
3.2 สมาชิกวนกลุ่ม ร่ วมกันออกแบบและ
จัีทาแผนการจัีการเรี ยนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม วนการแก้ปัญหาหรื อพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยนวห้ตรงกับความต้องการ โีย
ตอโจทย์ อย่างน้อย ประการ คือ ทาวห้ 3
เป้ าหมายการพัฒนาบรรลุผลมากที่สุี และ
เป็ นลปตามวัตถุประสงค์ตามแผนการจัีการ
เรี ยนรู้วนรายวิชาที่กาหนีทั้งวนี้านความรู ้
ทักระและคุณลักรณะที่พึงประสงค์ เช่น
กาหนีเนื้ อหารสาระเพิ่มเติม ปรับรู ปแบบ
ของการสอน กิจกรรมผูเ้ รี ยน การวัีผลและ
ประเมินผลผูเ้ รี ยน ฯลฯ
3.3 สามารถเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาร่ วมวห้คาแนะนาวนการออกแบบ
และจัีทาแผนการจัีการเรี ยนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม
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ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม

หลักฐาน

มีแนวทางวนการ ออกแบบแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ ที่ Model
Teacher จะนาลป
ปรับปรุ งและพัฒนา
แผนการเรี ยนรู้ที่จาลป
แก้ปัญหาสิ่ งที่ตอ้ งการ/
พัฒนาผูเ้ รี ยน
สมาชิก -PLC ลี้รับ
ความรู้จากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และ
แนวทางวนการ
แก้ปัญหาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
องค์ความรู้วนการ ออกแบบการจัีการ
เรี ยนรู้ฯวนการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
ครู ลี้มีการ แลกเปลี่ยนรู้เรี ยนรู้
ร่ วมกันทาวห้ครู ลี้รับ

-รายงานการ
ประชุม
-แผนการ
จัีการเรี ยนรู้ที่
ร่ วมกัน
ปรับปรุ งของ
กลุ่ม PLC
อื่นนที่ เกี่ยวข้อง
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กระบวนการ

วิพากษ์
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้
และปรับปรุ ง
แก้ไข

ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม
การพัฒนาซึ่ งกันและ
กัน
4.1 สมาชิกร่ วมกัน สะท้อนคิี วิพากร์
ลี้แผนการจัีการ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ วนแผนการจัีการเรี ยนรู้/ /กิจกรรม/เรี ยนรู้
นวัตกรรม ที่กลุ่มลี้ออกแบบลป/กิจกรรม
นวัตกรรมที่ถูก
แล้วนั้น ประเี็นที่พิจารณา
ออกแบบวห้ผเู้ รี ยนมี
 ความเป็ นลี้ของการจัีกิจกรรม
พฤติกรรมที่เป็ นลปตาม
 โอกาสความสาเร็ จที่จะพัฒนา
เป้ าหมายที่กาหนีและ
พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนวห้ลี้ตาม
บรรลุวตั ถุประสงค์ของ
เป้ าหมาย
การเรี ยนรู้
 ความเป็ นลปลี้ของการเรี ยนรู้ที่จะ - ครู ลี้มีการ
บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ตาม แลกเปลี่ยนรู้เรี ยนรู้
สาระ วนครั้งนั้น น
ร่ วมกันทาวห้ครู ลี้รับ
พร้อมทั้งสะท้อนคิี เกี่ยวกับ
การพัฒนาซึ่ งกันและ
 ความสอีคล้อง ครอบคลุ ม กัน
ของวัตถุประสงค์
 ความเหมาะสม เป็ นลปลี้
แ ล ะ ค ว า ม ส อ ี ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับ
กิจกรรมครู เทคโนโลยีและสื่ อการสอน การ
วัีและประเมิ นผล กิ จกรรมขั้นนา กิ จกรรม
ขั้นสอน และกิจกรรมขั้นสรุ ป ฯลฯ
4.2 สามารถเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูท้ ี่มีส่วน
เกี่ยวข้องมาร่ วมสะท้อนคิี วิพากร์
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แผนการจัีการเรี ยนรู้/
รรมนวัตก/กิจกรรม
4.3 Model Teacher สรุ ปประมวลข้อ
สะท้อนคิี นามา ปรับปรุ ง แผนการจัีการ
เรี ยนรู้วห้มีความสมบูรณ์
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กิจกรรม

หลักฐาน

รายงานการประชุม
ผลการ สะท้อนคิี
วิพากร์
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ วน
แผนการจัีการ
เรี ยนรู้
- แผนการ
จัีการเรี ยนรู้ที่
ปรับปรุ งแล้วที่
จะนาลปวช้
สอนจริ ง
อื่นนที่ เกี่ยวข้อง
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กระบวนการ

จัดการ
เรียนรู้ /
กิจกรรม
/นวัตกรรม
ในห้ องเรียน
จริง

กิจกรรม
5.1 Model Teacher นาแผนการจัีการ
เรี ยนรู้ลปวช้วนห้องเรี ยนจริ ง
5.2 เพื่อนสมาชิ ก (Buddy Teacher) อย่าง
น้องหนึ่ ง คนหรื อมากกว่า ร่ วมสัง เกตการณ์
กระบวนการปัิบตั ิจริ ง (Learning Activities
and Observation)
และบัน ทึ ก เป็ นคลิ ป วิ ีี โ อส าหรั บ สมาชิ ก
(Buddy Teacher) ที่ ลม่สามารถมาร่ วม
สังเกตลี้
 การสังเกตการสอน ลี้แก่ การสังเกต
 ลักรณะสภาพทัว่ ลปของสถานที่
จัีการเรี ยนรู ้อุปกรณ์สื่อ สิ่ งอานวย
ความสะีวก สิ่ ง รบกวน เป็ นต้น
 บรรยากากการเริ่ มต้นการเรี ยนการ
สอน ปัิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั
ผูเ้ รี ยน
 การจัีลาีับของแผนการจัีการ
เรี ยนรู้ เป็ นลปตามลาีับของแผนการ
จัีการเรี ยนรู ้หรื อลม่ หากลม่เป็ นลป
ตามแผน อะลรเป็ นสาเหตุและครู
ีาเนินการอย่างลรต่อลป ส่ งผลทาวห้
ผูเ้ รี ยนเกิีการเรี ยนรู ้ที่ีีข้ ึนหรื อ
สับสน
 พฤติกรรมของผูเ้ รี ยนรู ้ ว่าลี้เกิีการ
เรี ยนรู้ที่เป็ นลปตามเป้ าหมายของการ
เรี ยนการสอนบ้างหรื อลม่ และมี
ผูเ้ รี ยนที่แสีงว่ายังลม่เกิีการเรี ยนรู ้
ตามเป้ าหมายบ้างหรื อลม่ จานวน
สัีส่ วนระหว่างผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่ม
เป็ นอย่างลร
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ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม
- ครู ที่เป็ น Model
Teacher ลี้นา
แผนการเรี ยนรู้ที่
ออกแบบวหม่ลป
ทีลองวช้
ครู ที่เป็ น- Buddy
Teacher ลี้เรี ยนรู้การ
จัีการเรี ยนรู้ที่ลี้
ร่ วมกันคิีขึ้น และ
นาลปปรับปรุ งแก้ลขวน
ส่ วนที่รับผิีชอบ
นักเรี ยนลี้รับการ จัีการเรี ยนรู้วนรู ปแบบ
วหม่

หลักฐาน
ภาพการ -นา
แผนการจัีการ
เรี ยนรู้ลปวช้วน
ห้องเรี ยนจริ ง
- ข้อมูลการ
สังเกตการสอน
ของ Buddy
Teacherของ
แต่ละท่าน
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กระบวนการ

ประเมินผล /
สะท้อนการ
จัดการ
เรียนรู้/
กิจกรรม/
นวัตกรรม

กิจกรรม
 ครู มีการีาเนินการอย่างลรกับ
ผูเ้ รี ยนที่แสีงออกว่าลี้เรี ยนรู ้เรื่ อง
นั้นแล้ว และครู ีาเนิ นการ อย่างลร
กับผูเ้ รี ยนที่ยงั ลม่สามารถเรี ยนรู ้เรื่ อง
นั้นลี้
 ระหว่างการจัีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มี
อะลรที่เป็ นการปัิบตั ิที่ีีควรรักรา
ลว้และอะลรที่เป็ นจุีอ่อนที่ควร
ลี้รับการแก้ลขบ้าง
6.1 สมาชิก( Buddy Teacher) PLC ร่ วมกัน
อภิปราย
ตั้งคาถาม เพื่อหาข้อีี ข้อที่ควรปรับปรุ ง ผล
การสอนบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อลม่ ต้องปรับ
เพิม่ ลี วนประเี็นวีโียมุ่งตอบคาถาม
อย่างน้อย ประเี็น คือ 4
1. ผูเ้ รี ยนลี้เรี ยนรู ้และเกิีพฤติกรรมตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ลว้มากน้อยเท่าวี
3. รู ้ ลี้ อย่ างลรว่ าผู ้เรี ยนเหล่ านั้ นเกิ ีการ
เรี ยนรู้และหรื อมีพฤติกร/รมบรรลุตามเป้ าหมาย
นั้นแล้ว
3. ผูเ้ รี ยนที่ลม่สามารถเรี ยนรู ้ และยังลม่
บรรลุ พฤติกรรมตามเป้ าหมาย จะทาอย่างลร
กับผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้ต่อลป
.4 ผูเ้ รี ย นที่ เกิ ี การเรี ย นรู ้ แ ละบรรลุ
พฤติ ก รรมตามเป้ าหมายแล้ว จะท าอย่า งลร
ต่อลปกับ ผูเ้ รี ยนกลุ่มนี้
-แนวทางการสะท้อ นการจัี การเรี ยนรู้ /
)1 นวัตกรรม/กิจกรรมประเี็นี้านผูเ้ รี ยน
)3 ประเี็นี้านกิ จกรรม )2ประเี็นี้าน
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ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม

- สรุ ปผลจากการนา
แผนการจัีการเรี ยนรู้
ลปวช้และจากการ
สะท้อนผลของสมาชิก
-ครู ลี้มีการ
แลกเปลี่ยนรู้เรี ยนรู้
ร่ วมกันทาวห้ครู ลี้รับ
การพัฒนาซึ่ งกันและ
กัน

หลักฐาน

รายงานการ ประชุม
สรุ ปผลการ สะท้อนการจัี
กิจกรรมการ
เรี ยนรู้
อื่นนที่ เกี่ยวข้อง
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กระบวนการ

กิจกรรม

ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม

หลักฐาน

ครู
)4 ประเี็นสื่ อการสอน )5ประเี็นี้าน
บรรยากาก
)6 จุีแข็งจุีอ่อนของการสอน
6.2 Model Teacher
6.2.1 สรุ ปผลการจัีการเรี ยนรู้ ที่ตอบ
คาถามทั้ง ประเี็น 4เช่น
ข้อ มู ล รายงานสรุ ปผลการวัี และ
ประเมินผลผูเ้ รี ยน
- ข้อมู ลผูเ้ รี ยนมี ผลการประเมินเป็ นลปตาม
เกณฑ์ที่กาหนี
-แนวทางแก้ ปั ญ หาผู ้เ รี ยนที่ ล ม่ ผ่ า นตาม
เกณฑ์ที่กาหนี
- แนวทางพัฒนาพัฒนาผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์ที่
กาหนี
รวมถึ ง สิ่ ง ที่ เป็ นแนวการปัิ บตั ิ ที่ีีและสิ่ ง ที่
เป็ นจุ ี อ่ อ นที่ ค วรลี้ รั บ การปรั บ ปรุ งวน
โอกาสต่อลป
6.2.2 สรุ ปรู ปแบบ กิจกรรม/วิธีการ/
การสรุ ปมี แนวทาง 3 ีังนี้
 กรณี ที่กิจกรรมที่นาลปวช้ลม่สามารถ
แก้ปัญหาลี้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ลว้
ต้อ งปรั บ ปรุ ง ตามมติ ข องกลุ่ ม PLC
แล้ว ลปวช้ ป ัิ บ ัติ ก ารสอนวนรอบ
วหม่
 กรณี ที่ กิ จ กรรมที่ น าลปทีลองวช้
แล้ว บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ต้ งั ลว้
สมารถน ามาทีลองวช้ ว นรอบที่
และ 3 แล้วจึงนา ลปเผยแพร่
7.1 Model Teacher นาผลสรุ ปที่ลี้รวบรวม -ข้อมูล รายงานผลการ รายงานการ เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661
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กระบวนการ

สรุ ปผลการ
จัดการ
เรียนรู้ /
กิจกรรม/
นวัตกรรม
และเผยแพร่

กิจกรรม
บันทึกเขียนเป็ นรายงานผล วห้สมาชิกลี้ร่วมเรี ยนรู ้
การบันทึกมีอย่างน้อย 2 เป้ าหมาย คือ
)1 บันทึ กลว้เพื่อสะท้อนการพัฒนาการของการ
จัี การเรี ยนรู ้ สู่ เ ป้ าหมายที่ ล ี้ก าหนีลว้ร่ ว มกัน
(Goal) หรื อ เพื่อสะท้อนว่ากว่าจะสามารถพัฒนา
ผูเ้ รี ย นวห้บ รรลุ ต ามพฤติ กรรมเป้ าหมายลี้น้ ัน มี
บทเรี ยนที่ ลี้เรี ยนรู ้ ร่วมกันอย่างลรบ้าง ส่ วนนี้ จ ะ
เป็ นข้อ มู ล ส าคัญ ที่ มี คุ ณ ค่ า อย่ า งยิ่ ง และถื อ เป็ น
งานวิ จัย วนชั้น เรี ย นที่ มี คุ ณ ภาพมาก ถ้า ผลยัง ลม่
บรรลุเป้ าหมาย สามารถร่ วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุ
และปรั บ ปรุ ง แผนการจัี การเรี ยนรู ้ /กิ จ กรรม /
นวัตกรรม และีาเนิ นการตามกระบวนการจนกว่า
จะบรรลุเป้ าหมาย เป็ นวงรอบต่อนลป
เพื่อ น าลปสู่ ก ารวางแผนการจัีการเรี ย นรู ้
รอบวหม่ซ่ ึงจะทาวห้หมัน่ วจว่า มีความแม่นตรงและ
มีประสิ ทธิภาพมากกว่าเีิม

)3

ผลผลิตสิ่ งทีเ่ กิดจาก/
กิจกรรม
การพัฒ นาการจัี การ
เรี ย นรู ้ สู่ เ ป้ าหมายที่ ล ี้
ก า ห น ี ล ว้ ร่ ว ม กั น
(Goal)
-ค รู ล ี้ มี ก า ร
แล กเ ปลี่ ย น รู้ เ รี ย น รู้
ร่ วมกัน
-เกิ ีความเข้มแข็งของ
กลุ่ ม เรี ย นรู ้ วิชาชี พมาก
ยิ่ ง ขึ้ น และจะมี ค วาม
เป็ น “ครู มื ออ าชี พ ”
มากขึ้น

หลักฐาน
ประชุมกลุ่ม
PLC
- สรุ ปผลหลัง
การสอนของ
Model
Teacher
-รายงานผล
การแก้ปัญหา
หรื อการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนผ่าน
กระบวนการ
PLC

7.2 นาผลสรุ ปวนทุก น วงรอบ มาร้อยเรื่ องอย่าง
เป็ นระบบจะกลายเป็ นพัฒ นาการเรื่ องเล่ า การ
พัฒนาการจัีการเรี ยนรู ้ที่มีความเฉพาะเจาะจงของ
ผูเ้ รี ยนวนสถานกึกรานั้น น ลี้อย่างชัีเจน

2.2สรุ ปเผยแพร่ แผนการจัีการเรี ยนรู ้/กิ จกรรม /
นวัตกรรมต่อลป

เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661
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แบบการเขียน
การดาเนินการ PLC
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PLC T1-1

แบบคาร้ องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (PLC)
วิทยาลัย....................................
วันที่.......................................
เรื่ อง ขอจัีตั้งกลุม่ ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ )PLC) ประจาภาคเรี ยนที่ ......../๒๕๖๑
เรี ยน ประธานคณะกรรมการีาเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ )PLC)
ี้วยข้าพเจ้า...................................................ตาแหน่ง ครู สาขาวิชา........................................
มีความประสงค์ขอจีทะเบียนจัีตั้งกลุ่มชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ )PLC) ประจาภาคเรี ยนที่ ......../๒๕๖๑ มีรายละเอียีีังนี้
1. ชื่อกลุ่มชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ .................................................................
3. สมาชิกกลุ่ม จานวน...............คน ประกอบี้วย
3.1 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................
3.3 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................
3.2 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................
3.4 ชื่อ-สกุล ............................................ สาขา................................................
2. ผูเ้ ชี่ยวชาญประจากลุ่ม )ถ้ามี( ชื่อ- สกุล......................................................................................
ตาแหน่ง...................................................สังกัี..........................................................................
4. สถานที่ประชุมกลุ่ม ห้อง......................อาคาร.........................
5. วันเวลาประชุมกลุ่ม
วัน..........................เวลา...........................
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและพิจารณา

).....................................(
ตาแหน่ง.................................................
แผนกวิชา...............................................
ผูอ้ านวยความสะีวกกลุ่ม PLC
ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา..................................................................
ลงชื่อ...........................................
)..................................................(
หัวหน้าแผนกวิชา.......................
ประธานคณะกรรมการีาเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรี ยนรู ้วชิ าชีพ

.............................................................................
ลงชื่อ...........................................
เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661
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)..................................................(

PLC T2-1
แบบบันทึกการค้ นหาปัญหา /ทีต่ ้ องการพัฒนา
วันที่......................................สถานที่...........................................เวลาเริ่ ม..................น. เวลาสิ้ นสุ ี............น.
ชื่อกลุ่ม PLC ................................................................................จานวนผูเ้ ข้าร่ วม………………………..คน
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู รุ่นพี่ )Senior teacher)/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญ
)Expert) ปราชญ์ทอ้ งถิ่น )ถ้ามี(............................................................................................................................. ........
............................................................................................................................. ...............................................................
......................................................................................................................................................................................
ปัญหา/ทีต่ ้ องการพัฒนา

สาเหตุของปั ญหา/สาเหตุ
ต้ องการพัฒนา

ลาดับความสาคัญของปัญหา/ที่
ต้ องการพัฒนา

สรุ ปปัญหา/สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาี้านการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่กลุ่มคัีเลือก
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................

ลงชื่อ………………………………………………………..…..
(…………………………………………………………)

ตาแหน่ง.......................................................................
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ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC
PLC T2-2

บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ทีต่ ้ องการพัฒนา
วันที่......................................สถานที่...........................................เวลาเริ่ ม..................น. เวลาสิ้ นสุ ี............น.
ชื่อกลุ่ม PLC ................................................................................จานวนผูเ้ ข้าร่ วม………………………..คนรายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy
teacher /ครู รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ทอ้ งถิ่น)ถ้ามี(
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ปัญหา/สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา ี้านการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่กลุ่ม PLC คัีเลือก
ชื่อปัญหา/สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา.........................................................................................................................................
...................................................................................................................... ...................................................................
แนวทางการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา
.................................................................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. ............................................................
วัตถุประสงค์
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
แนวทางการีาเนินงาน
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
การวัีและประเมินผล
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่จะลี้รับ........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
เจ้าของปั ญหา (Model Teacher)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………..………………………………
(…………………………………………………………)

ตาแหน่ง....................................................................
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ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC

PLC T2-3

แผนปฏิบัติการชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP)
ชื่อกลุ่ม.......................................................................................สังกัี.........................................................................................
1. ชื่อ-สกุล )Model Teacher)………………………………………………………………………………………………….……………………..
2. สถานกึกรา …………………………..……………………………. แผนกสาขาวิชา………………………….……………………………………
3. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
ปราชญ์ทอ้ งถิ่น.)ถ้ามี( )………………………………………………………………………………………………….………………..
4. ประเี็นปัญหาที่เลือกนามาเป็ นเป้ าหมาย.....................................................................................................................
5. แผนการจัีการเรี ยนการสอน/กิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ อง....................................................................................
แผนปัิบตั ิการ ครั้งที่ )วงรอบ(....1...... )_____/_____/_____ - _____/_____/_____(
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ...........เรื่ อง................................................................................................................................
ลาีับ
ที่
1

2

3

4

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม

ทาความเข้าวจร่ วมกัน

- ขอจัีตั้งกลุ่ม /ประกากจัีตั้งกลุ่ม
- ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการจัีการเรี ยนรู้
และทาความเข้าวจการทางานตาม
กระบวนการ PLC
- ประชุมร่ วมกันพิจารณาเลือกปั ญหา/สิ่ งที่
ต้องการพัฒนา เป้ าหมาย และร่ วมกันหาแนว
ทางการแก้ปัญหา/สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา
- จัีทาแผนปัิบตั ิการชุมชนการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชีพ

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC

___/___/___

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC

___/___/___

Model Teacher เลือกแผนการจัีการ

Model
teacher

___/___/___

กาหนีปั ญหา/สิ่ งที่
ต้องการพัฒนาร่ วมกัน

ออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา/สิ งที่
ต้องการพัฒนา

แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
สะท้อนแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ /แบบบึ ก

เรี ยนรู้วนรายวิชาที่รับผิีชอบมาออกแบบ
โียสอีแทรก วิธีการ/กิจกรรม ตามมติที่
ประชุมกลุ่ม PLC ที่ร่วมกันสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ปัญหา/เรื่ องที่ตอ้ งการทาร่ วมกัน
พร้อมทั้งแนวทางแก้ลข/พัฒนา
Model Teacher นาแผนการเรี ยนรู้ที่
ออกแบบวนขั้นตอนที่ 3 เข้าร่ วมกลุ่ม PLC
เพื่อวห้ Buddy Teacher ร่ วมกันสะท้อน
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บทบาท

Model
teacher
และ Buddy
Teacher

วัน เีือน ปี

___/___/___

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย

- รายงานการประชุม
……….… และวบลงชื่อการเข้า
ร่ วมกิจกรรม
เอกสาร PLC T1-1
สรุ ปผลการวิเคราะห์
….……… ปัญหา/เรื่ องที่ตอ้ งการ
ทาร่ วมกันพร้ อมทั้งแนว
ทางแก้ลข/พัฒนา
เอกสาร PLC T2-1
เอกสาร PLC T2-2
เอกสาร PLC T2-3
แผนการจัีการเรี ยนรู้/
แผนการสอนที่
ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วน
การแก้ปัญหา/ที่พฒั นา
ผูเ้ รี ยน
เอกสาร PLC T3-1
- แผนการจัีการ
…….…… เรี ยนรู้/แผนการสอนที่
ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วน
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ลาีับ
ที่

กิจกรรม

7

บทบาท

ปัิบตั ิ/กิจกรรม

วิพากร์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

สรุ ป สังเคราะห์ผลการ
วิพากร์ สะท้อนคิี
และปรับปรุ งแผนการ
สอน/แบบบึ ก/
กิจกรรม ฉบับวหม่
ลงมือปัิบตั ิการสอน/
บึ กปัิบตั ิ/จัีกิจกรรม

Model Teacher สรุ ปผลการวิพากร์
สะท้อนคิีและปรับปรุ งแผนการสอน/แบบ
บึ ก/กิจกรรม ฉบับวหม่

Model
teacher

Model teacher
คนที่ 1..................................................
คนที่ 3.........................................)ถ้ามี(
คนที่ 2.........................................)ถ้ามี(
ฯลฯ

Model
teacher

สังเกตการสอนวนชั้น
เรี ยน

Buddy Teacher
........................................................
........................................................
.......................................................
- Model teacher สรุ ปผลการสอนวห้
Buddy Teacher สมาชิ กวนกลุ่ม PLC รับ
ฟัง
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้( สะท้อนผลการ
สอน
Model Teacher สรุ ปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ Buddy Teacher ลงวน
บันทึกผลหลังสอน

Buddy
Teacher

Model Teacher รายงานผลการีาเนินการ
PLC วนวงรอบที่ 1 วห้สมาชิกกลุ่ม PLC
เรี ยนรู ้ร่วมกัน

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

5

6

การีาเนิ นกิจกรรม

ประชุมสะท้อนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรี ยน

สรุ ป สังเคราะห์การ
เรี ยนรู้จาก จุีอ่อน
จุีเี่นของการ
ีาเนินการ
สรุ ป รู ปแบบที่
ปรับปรุ งจากบทเรี ยน
ที่ลี้ทีลองวช้แล้ว
แล้วลองปัิบตั ิการ
สอนวนรอบวหม่
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วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย
การแก้ปัญหา/ที่พฒั นา
ผูเ้ รี ยน
- ภาพการพูีคุย ปรึ กรา
กับ Buddy Teacher
เอกสาร PLC T4-1

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher
Model
teacher

___/___/___

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

……….… - ภาพกิจกรรมการสอน

วันเีียวกันกับที่ ….………. - แบบสังเกตการสอน
Model Teacher
เอกสาร PLC T5-1
สอน
___/___/___

___/___/___

___/___/___

- สรุ ปผลการสะท้อน
………..… คิีของ Buddy
Teacher หลังจาก
สังเกตการสอน
เอกสาร PLC T6-1
เอกสาร PLC T6-2
- แบบบันทึกหลังสอน
เอกสาร PLC T7-1

สรุ ปผลการสอนและ
………….. ข้อเสนอแนะของ
วงรอบที่ 1
- อื่นน ที่เกี่ยวข้องวน
การีาเนิ นกิจกรรม
ลี้แก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
วนแต่ละครั้ง
เอกสาร PLC T7-2
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แผนปัิบตั ิการ ครั้งที่ )วงรอบ(....3...... )_____/_____/_____ - _____/_____/_____(
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ...........เรื่ อง................................................................................................................................
ลาีับ
ที่
3

4

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม

ออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา/สิ งที่
ต้องการพัฒนา

Model Teacher เลือกแผนการจัีการ

แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
สะท้อนแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ /แบบบึ ก
ปัิบตั ิ/กิจกรรม

Model Teacher นาแผนการเรี ยนรู้ที่
ออกแบบวนขั้นตอนที่ 3 เข้าร่ วมกลุ่ม
PLC เพื่อวห้ Buddy Teacher ร่ วมกัน
สะท้อน วิพากร์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

Model
teacher
และ Buddy
Teacher

สรุ ป สังเคราะห์ผลการ
วิพากร์ สะท้อนคิี
และปรับปรุ งแผนการ
สอน/แบบบึ ก/
กิจกรรม ฉบับวหม่
ลงมือปัิบตั ิการสอน/
บึ กปัิบตั ิ/จัีกิจกรรม

Model Teacher สรุ ปผลการวิพากร์
สะท้อนคิีและปรับปรุ งแผนการสอน/
แบบบึ ก/กิจกรรม ฉบับวหม่

Model
teacher

Model teacher
คนที่ 1..................................................
คนที่ 3.........................................)ถ้ามี(
คนที่ 2.........................................)ถ้ามี(
ฯลฯ
Buddy Teacher
........................................................
........................................................
.......................................................
- Model teacher สรุ ปผลการสอนวห้
Buddy Teacher สมาชิ กวนกลุ่ม PLC
รับฟัง
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้( สะท้อนผล
การสอน
Model Teacher สรุ ปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ Buddy Teacher ลง
วนบันทึกผลหลังสอน

Model
teacher

Model Teacher รายงานผลการ
ีาเนินการ PLC วนวงรอบที่ 1 วห้

Model
teacher

5
สังเกตการสอนวนชั้น
เรี ยน
6

7

ประชุมสะท้อนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรี ยน

สรุ ป สังเคราะห์การ
เรี ยนรู้จาก จุีอ่อน
จุีเี่นของการ
ีาเนินการ
สรุ ป รู ปแบบที่
ปรับปรุ งจากบทเรี ยน

เรี ยนรู้วนรายวิชาที่รับผิีชอบออกแบบ
มาปรับปรุ งเพิ่มเติมตามความเห็นของ
กลุ่มที่ลี้สรุ ปผลวนวงรอบที่ผา่ นมา
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บทบาท
Model
teacher

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย
แผนการจัีการเรี ยนรู้/
แผนการสอนที่
ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วน
การแก้ปัญหา/ที่พฒั นา
ผูเ้ รี ยน
เอกสาร PLC T3-1

___/___/___

- แผนการจัีการเรี ยนรู ้/

___/___/___

………….. แผนการสอนที่ปรับปรุ ง/
พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
- ภาพการพูีคุย ปรึ กรา
กับ Buddy Teacher
เอกสาร PLC T4-1

____/____/____

____/____/____ …………..
____/____/____
____/____/____

- ภาพกิจกรรมการสอน

Buddy
Teacher

วันเีียวกันกับที่
Model Teacher
สอน

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

- สรุ ปผลการสะท้อน
………….. คิีของ Buddy
Teacher หลังจาก
สังเกตการสอน
เอกสาร PLC T6-1
เอกสาร PLC T6-2
- แบบบันทึกหลังสอน
____/____/____
เอกสาร PLC T7-1

Model
teacher

- แบบสังเกตการสอน
………….. เอกสาร PLC T5-1

___/___/___

___/___/___

สรุ ปผลการสอนและ
………….. ข้อเสนอแนะของ
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ลาีับ
ที่

กิจกรรม
ที่ลี้ทีลองวช้แล้ว
แล้วลองปัิบตั ิการ
สอนวนรอบวหม่

การีาเนิ นกิจกรรม
สมาชิกกลุ่ม PLC เรี ยนรู ้ร่วมกัน

บทบาท

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

และ
Buddy
Teacher

ร่ องรอย
วงรอบที่ 1
- อื่นน ที่เกี่ยวข้องวน
การีาเนิ นกิจกรรม
ลี้แก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
วนแต่ละครั้ง
เอกสาร PLC T7-2

แผนปัิบตั ิการ ครั้งที่ )วงรอบ(....2..... )_____/_____/_____ - _____/_____/_____(
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ...........เรื่ อง................................................................................................................................
ลาีับ
ที่
3

4

5

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม

ออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา/สิ งที่
ต้องการพัฒนา

Model Teacher เลือกแผนการจัีการ

แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
สะท้อนแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ /แบบบึ ก
ปัิบตั ิ/กิจกรรม

Model Teacher นาแผนการเรี ยนรู้ที่
ออกแบบวนขั้นตอนที่ 3 เข้าร่ วมกลุ่ม
PLC เพื่อวห้ Buddy Teacher ร่ วมกัน
สะท้อน วิพากร์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

Model
teacher
และ Buddy
Teacher

สรุ ป สังเคราะห์ผล
การวิพากร์ สะท้อน
คิีและปรับปรุ ง
แผนการสอน/แบบ
บึ ก/กิจกรรม ฉบับ
วหม่
ลงมือปัิบตั ิการสอน/
บึ กปัิบตั ิ/จัีกิจกรรม

Model Teacher สรุ ปผลการวิพากร์
สะท้อนคิีและปรับปรุ งแผนการสอน/
แบบบึ ก/กิจกรรม ฉบับวหม่

Model
teacher

Model teacher
คนที่ 1..................................................
คนที่ 3.........................................)ถ้ามี(
คนที่ 2.........................................)ถ้ามี(
Buddy Teacher
........................................................
........................................................

Model
teacher

สังเกตการสอนวนชั้น
เรี ยน

เรี ยนรู้วนรายวิชาที่รับผิีชอบออกแบบ
มาปรับปรุ งเพิม่ เติมตามความเห็นของ
กลุ่มที่ลี้สรุ ปผลวนวงรอบที่ผา่ นมา
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บทบาท
Model
teacher

Buddy
Teacher

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

___/___/___

___/___/___

…………..

ร่ องรอย
แผนการจัีการเรี ยนรู้/
แผนการสอนที่
ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้
วนการแก้ปัญหา/ที่
พัฒนาผูเ้ รี ยน
เอกสาร PLC T3-1
- แผนการจัีการ
เรี ยนรู้/แผนการสอนที่
ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้
วนการแก้ปัญหา/ที่
พัฒนาผูเ้ รี ยน
- ภาพการพูีคุย
ปรึ กรากับ Buddy
Teacher
เอกสาร PLC T4-1

____/____/____

- ภาพกิจกรรมการสอน

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

…………..

วันเีียวกันกับที่
Model Teacher

……………. - แบบสังเกตการสอน
เอกสาร PLC T5-1
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ลาีับ
ที่

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม

บทบาท

7

ประชุมสะท้อนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรี ยน

- Model teacher สรุ ปผลการสอนวห้
Buddy Teacher สมาชิ กวนกลุ่ม PLC
รับฟัง
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หารหรื อ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้( สะท้อนผล
การสอน
สรุ ป สังเคราะห์การ
Model Teacher สรุ ปผลการสอน
เรี ยนรู้จาก จุีอ่อน
พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
จุีเี่นของการ
Teacher วห้สมาชิกกลุ่ม PLC เรี ยนรู้
ีาเนินการ
ร่ วมกันเพื่อจัีทารายงาน PLC
สรุ ปผลการีาเนินงาน Model Teacher จัีทารายงานผลการ
ตามวงรอบ PLC 1-3 พัฒนา วงรอบ 1 – 2 เผยแพร่
แผนการจัีการเรี ยนรู้/กิ จกรรม/
นวัตกรรม

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย

สอน

.......................................................
6

วัน เีือน ปี

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher
Model
teacher

Model
teacher

- สรุ ปผลการสะท้อน
คิีของ Buddy
Teacher หลังจาก
สังเกตการสอน
เอกสาร PLC T6-1
เอกสาร PLC T6-2
- แบบบันทึกหลังสอน
____/____/____ ................ เอกสาร PLC T7-1
___/___/___

___/___/___

…………..

สรุ ปผลการสอนและ
ข้อเสนอแนะของ
วงรอบที่ 1
- อื่นน ที่เกี่ยวข้องวน
การีาเนิ นกิจกรรม
ลี้แก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC
และผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
วนแต่ละครั้ง
เอกสาร PLC T7-2

ลงชื่อ………………………………………………………..…..
(…………………………………………………………)
ตาแหน่ง.......................................................................
ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC
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PLC T3-1
การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ : Model Teacher
คาชี้แจง : Model Teacher สามารถนาแผนการสอนของเีิมมาปรับปรุ งและพัฒนาวหม่ตามแนวทางที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/พัฒนา โียรู ปแบบการเขียนสามารถวช้รูปแบบตามที่ สถานกึกรา หรื อสานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวกึกรากาหนี แล้วสอีแทรกวิธีการ/นวัตกรรม ตามแนวทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติมวนแต่ละขั้นตอนการสอน
ตามที่ Model Teacher ต้องการ
---------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661

Page 20

PLC T4-1
แบบประเด็นการแลกเปลีย่ นเสนอแนะเพือ่ การนาเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน
1) ความสอีคล้อง ครอบคลุมของวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2) กิจกรรมผูเ้ รี ยนมีความเหมาะสม เป็ นลปลี้ และความสอีคล้องวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม.....................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..........................
...........................................................................................................................
3) กิจกรรมครู มีความเหมาะสม เป็ นลปลี้ และความสอีคล้องวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4) เทคโนโลยีและสื่ อการสอนมีความเหมาะสม และความสอีคล้องวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
5) การวัีและประเมินผลมีความถูกต้อง เหมาะสม และชัีเจนสอีคล้องวัตถุประสงค์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
6) กิจกรรมขั้นนา มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ เป็ นลปลี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7) กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ เป็ นลปลี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8) กิจกรรมขั้นสรุ ป มีความเหมาะสม เป็ นประโยชน์ เป็ นลปลี้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
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PLC T5-1
แบบสั งเกตการสอน
ชื่อ-สกุล Model Teacher..........................................................................................................................
สถานที่สอน/บึ กปัิบตั ิ............................................................................................................................. ...
ชื่อแผนการสอน/แบบบึ กปัิบตั ิ...........................................................ชื่อรายวิชา......................................
วันที่สังเกตการสอน/บึ ก/กิจกรรม.................................เวลา...............................จานวน...................ชัว่ โมง
ประเี็นวนการสังเกต
1) ลักรณะสภาพทัว่ ลปของสถานที่จีั การเรี ยนรู ้ ลี้แก่ อุปกรณ์สื่อ สิ่ งอานวยความสะีวก สิ่ งรบกวน เป็ นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
2) บรรยากากการเริ่ มต้นการเรี ยนการสอน ปัิสัมพันธ์ระหว่างครู กบั ผูเ้ รี ยน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
3) การจัีการเรี ยนรู้เป็ นลปตามลาีับของแผนการจัีการเรี ยนรู ้หรื อลม่ หากลม่เป็ นลปตามแผน อะลรเป็ นสาเหตุและ
ครู ีาเนินการอย่างลรต่อลป ส่ งผลทาวห้ผเู ้ รี ยนเกิีการเรี ยนรู ้ที่ีีข้ ึนหรื อสับสน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
4) มีผเู ้ รี ยนที่แสีงพฤติกรรมว่าลี้เกิีการเรี ยนรู ้ที่เป็ นลปตามเป้ าหมายของการเรี ยนการสอนบ้างหรื อลม่
และมีผเู ้ รี ยนที่แสีงว่ายังลม่เกิ ีการเรี ยนรู ้ตามเป้ าหมายบ้างหรื อลม่ จานวน สัีส่ วนระหว่างผูเ้ รี ยนทั้งสองกลุ่มเป็ น
อย่างลร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
5) ครู มีการีาเนินการอย่างลรกับผูเ้ รี ยนที่แสีงออกว่าลี้เรี ยนรู ้เรื่ องนั้นแล้ว และครู ีาเนิ นการ อย่างลรกับผูเ้ รี ยนที่ยงั
ลม่สามารถเรี ยนรู ้เรื่ องนั้นลี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
6) ระหว่างการจัีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ มีอะลรที่เป็ นการปัิบตั ิที่ีีควรรักราลว้และอะลรที่เป็ นจุีอ่อนที่ควรลี้รับการ
แก้ลขบ้าง……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
อื่นน.................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………………………..…..
(…………………………………………………………)

ตาแหน่ง.......................................................................
ผูส้ ังเกตการสอน
….........../.........……/...............
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PLC T6-1
ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึ กปฏิบัติ /กิจกรรม
1) ประเด็นด้ านผู้เรียน
คาตอบ คาพูี ปัิกิริยา พฤติกรรม การแสีงออก หลักฐานผลงานต่างน ี้านความรู้ ความเข้าวจ
กระบวนการคิี กระบวนการเรี ยนรู้ และผลการเรี ยนต่างน ของผูเ้ รี ยน โียเฉพาะที่แสีงความรู้ ความคิี ความ
เข้าวจที่ลม่ถูกต้อง หรื อผิีพลาี ความกระตือรื อร้น การมีส่วนร่ วม
การสังเกตผูเ้ รี ยนบางรายเป็ นรายบุคคลที่มีความโีนเี่นน่าสนวจ (ทั้งวนี้านบวกและี้านลบ)
ตัวอย่างของวิธีการที่ผเู ้ รี ยนสร้างความเข้าวจผ่านการอภิปรายและกิจกรรม สังเกตความหลากหลายของ
วิธีการที่ผเู ้ รี ยนวช้แก้ปัญหา ฯลฯ
2) ประเด็นด้ านกิจกรรม
ลักรณะ ความเหมาะสม ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรม ขั้นตอนของกระบวนการเรี ยนการสอน วิธีการสอน
เทคนิ คการสอนต่างน ทั้งที่ีี มีประสิ ทธิ ภาพและที่เป็ นปั ญหา/อุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน หรื อลม่เอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้เท่าที่ควร
การจัีลาีับขั้นตอนและความต่อเนื่องของกิจกรรม
กิจกรรมเหมาะสม สอีคล้องของจุีประสงค์ กิจกรรมการเรี ยนรู ้ และการวัีและประเมินผล
การบริ หารจัีการชั้นเรี ยน การจัีชั้นเรี ยน วิธีการคุมชั้นเรี ยน หรื อการจัีกลุ่มเพื่อทากิจกรรม
การมีปัิสัมพันธ์/การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยนและครู กบั ผูเ้ รี ยน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้นาลปสู่ การพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยน
- การกาหนีเวลาและโครงสร้างเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรี ยน ระีับความสามารถของผูเ้ รี ยน
ฯลฯ
3) ประเด็นด้ านครู
- การวช้คาถาม คาสั่ง คาอธิบาย หรื อการวช้สื่อของครู
- ลาีับขั้นตอนการนาเสนอประเี็นคาถาม คาสั่ง หรื อคาอธิบาย
การเสริ มแรงของครู
ฯลฯ
4) ประเด็นสื่ อการสอน
ความถูกต้อง เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพของสื่ อกิจกรรม วบงาน แหล่งการเรี ยนรู ้ (ี้านคุณภาพ)
- ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่ อ (ี้านปริ มาณ)
ฯลฯ
5) ประเด็นด้ านบรรยากาศ
- บรรยากากการเรี ยนรู ้ที่เกิีขึ้น สภาพแวีล้อมของชั้นเรี ยน หรื อสถานที่เรี ยนที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
การจัีการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661
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-

-

บรรยากากของการยอมรับความคิีเห็น คาถาม และการช่วยเหลือของผูเ้ รี ยน
บรรยากากของบทเรี ยนส่ งเสริ มวห้ผเู ้ รี ยนสร้างความคิี คาถาม ข้อคาีเีา และ/หรื อข้อเสนอ
ฯลฯ
6) จุดแข็งจุดอ่ อนของการสอน
ข้อีี ข้อเี่นวนการจัีการเรี ยนการสอน
ปั ญหาหรื ออุปสรรคที่มีต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนซึ่ งเห็นลี้อย่างชัีเจน
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PLC T6-2
แบบสรุ ปผลการดาเนินงาน รู ปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม
ชื่อ Model Teacher..................................................................................................................................
แผนกวิชา.................................................... วันที่สอน..................................................... หน่วยที่ …..….....
รายการสอน……………………………....................................................................…. จานวน ….......….. ชัว่ โมง
ภาคเรี ยนที่.................ปี การกึกรา...........................
จานวนผูเ้ รี ยน ชั้น......................กลุ่ม................จานวน............คน เข้าเรี ยน..........คน ขาีเรี ยน..........คน
ชั้น......................กลุ่ม................จานวน............คน เข้าเรี ยน..........คน ขาีเรี ยน..........คน
ผลการีาเนินงาน.........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
รู ปแบบ/วิธีการ............................................................................................................................. ............
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
............................................................................................................................. ..........................................
ข้อเสนอแนะ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
................................................................................................................................................ .......................
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................................
........................................................................................................................................................ ...............
ลงชื่อ………………………………………………………..…..
)…………………………………………………………)
ตาแหน่ง.......................................................................
ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC
….........../.........……/...............
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PLC T7-1

บันทึกหลังการสอน
สั ปดาห์ ท.ี่ ................
ชื่อวิชา....................................................................................................................................รหัสวิชา........................
แผนกวิชา ....................................... วันที่สอน..................................................... หน่วยที่ …..…............
รายการสอน……………………………....................................................................…. จานวน ….......….. ชัว่ โมง
ภาคเรี ยนที่.................ปี การกึกรา...........................
จานวนผูเ้ รี ยน ชั้น......................กลุ่ม................จานวน............คน เข้าเรี ยน..........คน ขาีเรี ยน..........คน
ชั้น......................กลุ่ม................จานวน............คน เข้าเรี ยน..........คน ขาีเรี ยน..........คน
1. เนือ้ หาทีส่ อน (สาระสาคัญ)
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................
2. ผลการสอน
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................
3. ปัญหา อุปสรรค ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ างการเรี ยนการสอน
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
..........................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ ปัญหาของครู ผ้ สู อน (แนวทางการทาวิจัย)
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................

ลงชื่อ................................................ผูส้ อน )Model teacher)
)................................................(
.........../.........……/...............
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PLC T7-2

แนวคิดการเขียนรายงาน PLC
ชื่อ......................................................
ตาแหน่ง.............................................
แผนกวิชา...........................................
วิทยาลัย.............................................
ชื่อเรื่อง ...ทาอะไร อย่ างไร กับใคร

เรื่องทีต่ ้ องการแก้ปัญหาหรือสิ่ งทีต่ ้ องการพัฒนา ตามด้ วยวิธีการ(พัฒนา) วิธีการสอน/
พัฒนาทักษะ + กลุ่มเป้ าหมาย.........................
EX...การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาด้ วย Project –based Learning ของนักศึกษาสาขา
ช่ างยนต์
การพัฒนาความรับผิดชอบด้ วยเทคนิคการตั้งเป้ าหมายของ.................
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา

สิ่งทีค่ าดหวัง ..................................................................................................
..................................................................................................................................................
สภาพปัจจุบัน(สภาพทีเ่ ป็ นอยู่)........................................................................
...............................................................................................................................................
แนวทางแก้ไข.....................................................................................................
วัตถุประสงค์ โครงการ

-ขึน้ ต้ นด้ วย “ เพือ่ .” ทาอะไร เกิดอะไร
- ไม่ ควรเกิน 3 ข้ อ
Ex เพือ่ พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ

- เขียนเป็ น (Outcome) ใครได้ อะไร
- Ex ครู มที กั ษะในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning
ผู้เรียนมีทกั ษะในการแก้ปัญหาสู งขึน้ จากการจัดการเรียนการสอนแบบ
Project-based Learning
กลุ่มเป้าหมาย(สมาชิกเครือข่ าย

- ระบุ สมาชิกเครือข่ าย
- นักเรียน/นักศึกษา (กลุ่ม/ห้ อง/แผนก)
เนือ้ หา (นวัตกรรม)
แผนการจัีการเรี ยนรู ้พฒั นาการแก้ปัญหาี้วย Project-based Learning
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ระยะเวลา

ระยะเวลาในการดาเนินการจริง และดาเนินการเสร็จทุกกิจกรรม ครบ3 วงรอบ Plc
วิธีดาเนินการ PLC
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การีาเนินการประกอบี้วย 3 วงรอบีังนี้
กิจกรรม

ช่ วงระยะเวลาการ

การดาเนินกิจกรรม

ร่ องรอย

ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 ทาความเข้ าใจ
ร่ วมกัน

วันที่ ..........................

ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการ
จัีการเรี ยนรู ้และทาความเข้าวจ
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วบลงชื่อการเข้าร่ วม

หลักการการทางานตามกระบวนการ
PLC

กิจกรรม
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กิจกรรม

ช่ วงระยะเวลาการ

การดาเนินกิจกรรม

ร่ องรอย

ดาเนินการ
การทางานตามกระบวนการ PLC

กิจกรรมที่ 2 วงรอบที่ 1
กิจกรรมหรื อการสอนเรื่ องที่ 1

วงรอบที่ 1
วันที่ ………………..

เรื่ อง...............

1.กาหนีปั ญหา/เรื่ องที่ตอ้ งการทา
ร่ วมกัน
2. Model Teacher พัฒนาแผนการ
จัีการเรี ยนรู ้เรื่ องที่ 1 เพื่อวห้เหมาะสม

1. แผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ พร้อมบันทึก
หลังสอน
2. ภาพการพูีคุย
ปรึ กรากับ Buddy

กับบริ บทแต่ละสมาชิก นาแผนการ

3. ภาพกิจกรรมการ

จัีการเรี ยนรู ้ชุีที่ 1 ปรึ กรา Buddy

สอน

Teacher )วันที่...ถึงวันที่....(

4. แบบสังเกตการ

เรี ยนรู ้ 1 ที่ปรับแล้ว ลปวช้สอนวนชั้น

สอนของ Buddy
Teacher

เรี ยน)วันที่.......ถึง......(

5. ภาพการนิเทกการ

4. Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หาร

สอน

3. Model Teacher นาแผนการจัีการ

หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้( สังเกต
การสอนและสะท้อนผลการสอน)วัน
เีียวกันหรื อตามนัี......(
5. Model Teacher สรุ ปผลการสอน
พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher ลงแผนการจัีการเรี ยนรู ้ชุีที่
1 )วันที่..........(

กิจกรรมที่ 3 วงรอบที่ 2

วงรอบที่ 2

1. แผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ พร้อมบันทึก
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กิจกรรม

ช่ วงระยะเวลาการ

การดาเนินกิจกรรม

ร่ องรอย

ดาเนินการ
กิจกรรมหรื อ การสอนเรื่ องที่ 2

วันที่ ………………..

เรื่ อง ...............

1.กาหนีปั ญหา/เรื่ องที่ตอ้ งการทา
ร่ วมกัน
2. Model Teacher พัฒนาแผนการ
จัีการเรี ยนรู ้เรื่ องที่ 1 เพื่อวห้เหมาะสม
กับบริ บทแต่ละสมาชิก นาแผนการ
จัีการเรี ยนรู ้ชุีที่ 2 ปรึ กรา Buddy

หลังสอน
2. ภาพการพูีคุย
ปรึ กรากับ Buddy
3. ภาพกิจกรรมการ
สอน

Teacher )วันที่...ถึงวันที่....(

4. แบบสังเกตการ

3. Model Teacher นาแผนการจัีการ

สอนของ Buddy
Teacher

เรี ยนรู ้ 2 ที่ปรับแล้ว ลปวช้สอนวนชั้น
เรี ยน)วันที่.......ถึง......(
4. Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หาร

5. ภาพการนิเทกการ
สอน

หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้( สังเกต
การสอนและสะท้อนผลการสอน)วัน
เีียวกันหรื อตามนัี......(
5. Model Teacher สรุ ปผลการสอน
พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher ลงแผนการจัีการเรี ยนรู ้ชุีที่
2 )วันที่..........(

กิจกรรมที่ 4 วงรอบที่ 3
กิจกรรมหรื อการสอนเรื่ องที่ 3

วงรอบที่ 3
วันที่ ………………..

เรื่ อง...............................

1.กาหนีปั ญหา/เรื่ องที่ตอ้ งการทา
ร่ วมกัน
2. Model Teacher พัฒนาแผนการ
จัีการเรี ยนรู ้เรื่ องที่ 3 เพื่อวห้เหมาะสม
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1. แผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ พร้อมบันทึก
หลังสอน
2. ภาพการพูีคุย
ปรึ กรากับ Buddy
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กิจกรรม

ช่ วงระยะเวลาการ

การดาเนินกิจกรรม

ร่ องรอย

ดาเนินการ
กับบริ บทแต่ละสมาชิก นาแผนการ

3. ภาพกิจกรรมการ

จัีการเรี ยนรู ้ชุีที่ 3 ปรึ กรา Buddy

สอน

Teacher )วันที่...ถึงวันที่....(
3. Model Teacher นาแผนการจัีการ

4. แบบสังเกตการ

เรี ยนรู ้ 3 ที่ปรับแล้ว ลปวช้สอนวนชั้น

สอนของ Buddy
Teacher

เรี ยน)วันที่.......ถึง......(

5. ภาพการนิเทกการ

4. Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หาร

สอน

หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้( สังเกต
การสอนและสะท้อนผลการสอน)วัน
เีียวกันหรื อตามนัี......(
5. Model Teacher สรุ ปผลการสอน
พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher ลงแผนการจัีการเรี ยนรู ้ชุีที่
3 )วันที่..........(

กิจกรรมที่ 5
สรุ ปรายงาน

วันที่.......................

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลสาเร็ จของ

เล่มรายงาน

โครงการส่งรายงาน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
(เชิงปริ มาณ( .............................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
เชิงคุณภาพ(..............................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................
สรุ ปผลการดาเนินการ PLC
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.............................................................................................................................. ..............................................................
..................................................................................................................................................................
เสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................................................................................................. ..........................

ตัวอย่ างรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพได้ ทคี่ ู่มอื
แนวทางการขับเคลือ่ นกระบวนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ ภาคผนวก ข หน้ า 54 ตัวอย่ าง
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ตัวอย่ างในการดาเนินการ PLC
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EX T2-1
บันทึกการค้ นหาปัญหา/สิ่ งที่ต้องการพัฒนา
วันที่ 35 มิถุนายน 3561 สถานที่ ห้องประชุมเล็กแผนกเกรตร เวลาเริ่ ม 14.00 น. เวลาสิ้ นสุ ี 16.00 น.
ชื่อกลุ่ม PLC ครู เกรตรสุ ีสวย จานวนผูเ้ ข้าร่ วม………6………………..คน
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู รุ่นพี่ )Senior teacher)/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
)Expert) ปราชญ์ทอ้ งถิ่น )ถ้ามี( ) .............. Buddy A Buddy B Buddy C Buddy D Buddy E................
ความเห็นของสมาชิก
รายวิชาการผลิตเห็ี
ปัญหา/สิ่ งที่ต้องการ

ลาดับ
ความสาคัญ

สาเหตุของปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา

พัฒนา

นั ก เรี ยนลม่ มี ทั ก ระการ -การจัีการเรี ยนรู ้มีการบึ กปัิบตั ิจริ งน้อยเกินลป
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อีอกเห็ี

-นักเรี ยนลม่ทราบขั้นตอนการเพาะเนื้อเยื่อีอกเห็ี

)ี้านทักระพิสยั (

-นักเรี ยนลม่ลี้ปัิบตั ิอย่างทัว่ ถึง

2

-ครู ลม่มีเกณฑ์การประเมินการปัิบตั ิที่ชีั เจน
นั ก เรี ยนลม่ มี ทั ก ระการ -การบึ กปัิบตั ิจริ งน้อยเกินลป
-นักเรี ยนลม่ทราบขั้นตอนการเพาะเห็ี
เพาะเห็ี

3

)ี้านทักระพิสยั (

-นักเรี ยนลม่ลี้ปัิบตั ิอย่างทัว่ ถึง
-ครู ลม่มีเกณฑ์การประเมินการปัิบตั ิที่ชีั เจน

พัฒนาการคิีวิเคราะห์

-นักเรี ยนลม่สามารถจาแนก แยกแยะ หรื อ เปรี ยบเทียบเห็ีแต่ละชนิีลี้

1

-นักเรี ยนลม่สามารถจาแนก แยกแยะ หรื อเปรี ยบเที ยบขั้นตอนการเพาะ
เห็ีแต่ละชนิีลี้
-ครู ลม่ลี้วช้คาถามประเภทวิเคราะห์วนการเรี ยนการสอน ครู วช้แต่คาถาม
ระีับพื้นฐาน ความรู ้ความจา ความเข้าวจ

สรุ ปปั ญหาี้านการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหรื อสิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนาที่กลุ่มคัีเลือก
1.พัฒนาการคิีวิเคราะห์
2.ลม่มีทกั ระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ีอกเห็ี
3.ลม่มีทกั ระการเพาะเห็ี
ลงชื่อ…………………….…… Buddy B ……………..…..
(…………………………Buddy B ………………)
ตาแหน่ง......................................................................
ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC
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EX T2-2
บันทึกแนวทางแก้ปัญหา
วันที่......................................สถานที่...........................................เวลาเริ่ ม..................น. เวลาสิ้ นสุ ี............น.
ชื่อกลุ่ม PLC ................................................................................จานวนผูเ้ ข้าร่ วม………………………..คน
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
(Expert) ปราชญ์ทอ้ งถิ่น.)ถ้ามี()
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
ปัญหาด้ านการเรียนรู้ ของผู้เรี ยนทีก่ ลุ่ม PLC คัดเลือก
1. พัฒนาการคิีวิเคราะห์
2. ลม่มีทกั ระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อีอกเห็ี
3. ลม่มีทกั ระการเพาะเห็ี
ชื่อปัญหา
การพัฒนาการคิีวิเคราะห์และทักระการปัิบตั ิการเพาะเห็ี วนรายวิชาการผลิตเห็ี ี้วยวิธีการสอนโีย
การวช้คาถามและการสอนทักระปัิบตั ิ สาหรับนักเรี ยน ปวช. 3
แนวทางการแก้ปัญหา
วช้วธิ ีการสอนโียการวช้คาถามและการสอนทักระปัิบตั ิ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการคิีวิเคราะห์ของนักเรี ยนี้วยวิธีการสอนโียการวช้คาถาม
2. เพื่อพัฒนาทักระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ีอกเห็ีและการเพาะเห็ีโียการสอนทักระ
ปัิบตั ิ
แนวทางการดาเนินงาน
วช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ร่ วมกันคิีวิเคราะห์แนวทางการแก้ลขปั ญหาโียพัฒนา
แผนการจัีการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการคิีวิเคราะห์และทักระการปัิบตั ิีว้ ยวิธีการสอนโียการวช้คาถามและการสอน
ทักระปัิบตั ิ นาแผนการจัีการเรี ยนที่ผา่ นการวิพากร์และปรับปรุ งร่ วมกัน ลปวช้วนการจัีการเรี ยนรู ้ พร้อมมีการ
สังเกตและบันทึกการสังเกตจากสมาชิก และสะท้อนการจัีการเรี ยนรู ้ตามแผนที่พฒั นาร่ วมกันและปรับปรุ งแผนฯ
เพื่อนาลปวช้วนการจัีการเรี ยนรู ้วนแผนต่อลป ทาตามขั้นตอนลปจนกระทัง่ ครบทุกแผน และวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้
ว่าบรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนีหรื อลม่ พร้อมจัีทารายงานการจัีการเรี ยนรู ้ีว้ ยกระบวนการPLC
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การสอนทักษะการปฏิบัติ
ขั้นตอน
1. การสังเกต รับรู้
2. การทาตามแบบ
3. การทาโียลม่มีแบบ
4. การบึ กวห้เกิีทักระ

แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ผูเ้ รี ยนลี้เห็นตัวอย่างหลากหลายจนเกิีความเข้าวจและ
สรุ ปความคิีรวบยอี
ทาตามตัวอย่างที่แสีงวห้เห็นทีละขั้นตอนจากขั้น
พื้นฐานลปถึงงานที่ซบั ซ้อนขึ้น
บึ กปัิบตั ิชนิีครบถ้วนกระบวนการทางานตั้งแต่ตน้ จน
จบี้วยตนเอง
ปัิบตั ิีว้ ยตนเองจนเกิีความชานาญ หรื อทาลี้โีย
อัตโนมัติ อาจจะเป็ นงานชิ้นเีิมหรื องานที่คิีขึ้นวหม่

การวัดและประเมินผล
1. วัีผลการวิเคราะห์ีว้ ยแบบวัีการคิีวิเคราะห์
2. ประเมินชิ้นงานการเพาะเนื้อเยือ่ เห็ีและการเพาะเห็ีและการเขียนขั้นตอนการปัิบตั ิ
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. นักเรี ยน
1) มีทกั ระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ีอกเห็ีและทักระการเพาะเห็ี
2) มีทกั ระการคิีวิเคราะห์ สามารถจาแนก แยกแยะ หรื อ เปรี ยบเทียบเห็ีแต่ละชนิี
และขั้นตอนการเพาะเห็ีแต่ละชนิีลี้
3. ครู
1) ลี้แนวทางการพัฒนาการคิีวิเคราะห์ของนักเรี ยนี้วยวิธีการสอนโียการวช้คาถาม
2) ครู ลี้แนวทางการพัฒนาทักระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ีอกเห็ีและการเพาะเห็ีของผูเ้ รี ยนโียการ
สอนทักระปัิบตั ิ

ลงชื่อ…………………….…… Buddy B ……………..…..
(…………………………Buddy B ………………)
ตาแหน่ง.......................................................................
ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC
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EX T2-3
แผนปฏิบัติการชุ มชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community Action Plan: PLC-AP)
ชื่อกลุ่ม.......ครู เกษตรสุ ดสวย.................................สั งกัด........................สอศ....................................................
1. ชื่อ-สกุล )Model Teacher)........................... Model Teacher A………………………………………….
2. สถานกึกรา ……วิทยาลัย A…………………………………. แผนกสาขาวิชา…………แผนกวิชาเกรตรกรรม………
3. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูอ้ านวยการ/รองผูอ้ านวยการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ (Expert)
ปราชญ์ทอ้ งถิ่น.)ถ้ามี( )
...........ชื่อ Buddy A Buddy B Buddy C Buddy D Buddy E…………………………….
ประเี็นปัญหาที่เลือกนามาเป็ นเป้ าหมาย.........ผูเ้ รี ยนขาีทักระการคิีวิเคราะห์และการทักระการปัิบตั ิ.....
4. ชื่อรายวิชาที่นามาปรับปรุ งและพัฒนาแผนการสอน/ออกแบบแผนการเรี ยนรู ้............การผลิตเห็ี………………………………
แผนปัิบตั ิการ ครั้งที่ )วงรอบ(.....1..... )__18___/__พ.ค.___/_61__ - __17___/_มิ.ย.__/_61_(
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ....1.... การทาเชื้อเห็ี........เรื่ อง..................การเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง……………………….
สัปีาห์

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม
- ขอจัีตั้งกลุ่ม /ประกากจัีตั้งกลุ่ม
- ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการจัีการ
เรี ยนรู้และทาความเข้าวจการทางาน
ตามกระบวนการ PLC

1

ทาความเข้าวจ
ร่ วมกัน

2

กาหนีปัญหา/สิ่ งที่ ประชุมร่ วมกันพิจารณาเลือกปั ญหา/
ต้องการพัฒนา
สิ่ งที่ตอ้ งการพัฒนา เป้ าหมาย และ
ร่ วมกัน
ร่ วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหา/สิ่ งที่
ต้องการพัฒนา
- จัีทาแผนปัิบตั ิการชุมชนการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพ
ออกแบบกิจกรรม Model Teacher เลือกแผนการ
การแก้ปัญหา/สิ งที่ จัีการเรี ยนรู้ที่จะนาสอีแทรกตาม
ต้องการพัฒนา
กระบวนการ PLC ออกแบบแผนการ
จัีการเรี ยนรู้/แบบบึ กปัิบตั ิ/กิจกรรม
ตามแนวทางทางการแก้ปัญหา/สิ่ งที่
ต้องการพัฒนา
แลกเปลี่ยน
Model Teacher นาแผนที่ออกแบบ
เสนอแนะ สะท้อน ลปปรับแก้ แล้วนามาแผนการจัีการ
แผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ที่ปรับแก้ลปปรึ กรา Buddy
เรี ยนรู้ /แบบบึ ก
Teacher เพื่อร่ วมกันสะท้อนแผนการ
ปัิบตั ิ/กิจกรรม

3

4
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บทบาท

วัน เีือน ปี

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC

18 พ.ค. 61

การนับ
ร่ องรอย
ชัว่ โมง
3 ชม. - รายงานการประชุมและ
วบลงชื่ อการเข้าร่ วมกิจกรรม
เอกสาร PLC T1-1

สมาชิกวน
กลุ่ม PLC

35 พ.ค. 61

4 ชม.

Model
teacher

1 มิ.ย. 61

สรุ ปผลการวิเคราะห์ปัญหา/เรื่ องที่
ต้องการทาร่ วมกันพร้อมทั้งแนว
ทางแก้ลข/พัฒนา
เอกสาร PLC T2-1
เอกสาร PLC T2-2
เอกสาร PLC T2-3
แผนการจัีการเรี ยนรู้/แผนการ
สอนที่ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
เอกสาร PLC T3-1

Model
teacher
และ Buddy
Teacher

8 มิ.ย.61

3 ชม.

- แผนการจัีการเรี ยนรู้/แผนการ
สอนที่ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
- ภาพการพูีคุย ปรึ กรากับ
Buddy Teacher
เอกสาร PLC T4-1
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สัปีาห์

5

6

2

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม

บทบาท

สรุ ป สังเคราะห์ผล Model Teacher สรุ ปผลการวิพากร์
การวิพากร์ สะท้อน สะท้อนคิีและปรับปรุ งแผนการ
คิีและปรับปรุ ง
สอน/แบบบึ ก/กิจกรรม ฉบับวหม่
แผนการสอน/แบบ
บึ ก/กิจกรรม ฉบับ
วหม่

Model
teacher

ลงมือปัิบตั ิการ
สอน/บึ ก/จัี
กิจกรรม

Model
teacher

Model teacher
คนที่ 1 Model Teacher A
คนที่ 3.........................................)ถ้ามี(
คนที่ 2.........................................)ถ้ามี(
ฯลฯ
สังเกตการสอนวน Buddy Teacher
Buddy Teacher A - E
ชั้นเรี ยน
........................................................
.......................................................
ประชุมสะท้อนผล - Model teacher สรุ ปผลการสอน
ต่อการสังเกตชั้น
วห้ Buddy Teacher สมาชิ กวนกลุ่ม
เรี ยน
PLC รับฟัง
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้(
สะท้อนผลการสอน
สรุ ป สังเคราะห์การ Model Teacher สรุ ปผลการสอน
เรี ยนรู้จาก จุีอ่อน พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
จุีเี่นของการ
Teacher ลงวนบันทึกผลหลังสอน
ีาเนินการ
สรุ ป รู ปแบบที่
Model Teacher รายงานผลการ
ปรับปรุ งจาก
ีาเนินการ PLC วนวงรอบที่ 1 วห้
บทเรี ยนที่ลี้
สมาชิกกลุ่ม PLC เรี ยนรู ้ร่วมกัน
ทีลองวช้แล้ว แล้ว
ลองปัิบตั ิการสอน
วนรอบวหม่

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย

9 – 10
มิ.ย.61

4 ชม.

- ภาพกิจกรรมการสอน

4 ชม.

- แบบสังเกตการสอน
เอกสาร PLC T5-1

3 ชม.

- สรุ ปผลการสะท้อนคิีของ
Buddy Teacher หลังจากสังเกต
การสอน
เอกสาร PLC T6-1
เอกสาร PLC T6-2

12 มิ.ย.61
Buddy
Teacher
Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

15 มิ.ย. 61

Model
teacher

16 มิ.ย. 61

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

33 มิ.ย.61

- แบบบันทึกหลังสอน
เอกสาร PLC T7-1

3 ชม.

สรุ ปผลการสอนและข้อเสนอแนะ
ของวงรอบที่ 1
- อื่นน ที่เกี่ยวข้องวนการีาเนิ น
กิจกรรม ลี้แก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม วนแต่ละครั้ง
เอกสาร PLC T7-2

แผนปัิบตั ิการ ครั้งที่ )วงรอบ(....3...... )_22__/_มิ.ย.__/_61__ - _13__/_ก.ค.__/_61__(

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ .....2......เรื่ อง................................................................................................................................
ลาีับ
ที่
3

กิจกรรม
ออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา/สิ งที่
ต้องการพัฒนา

การีาเนิ นกิจกรรม

Model Teacher เลือกแผนการ
จัีการเรี ยนรู้วนรายวิชาที่รับผิีชอบ
ออกแบบมาปรับปรุ งเพิม่ เติมตาม
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บทบาท
Model
teacher

วัน เีือน ปี
22 มิ.ย.61

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย
แผนการจัีการเรี ยนรู้/แผนการ
สอนที่ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
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ลาีับ
ที่

4

กิจกรรม

แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
สะท้อนแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ /แบบบึ ก
ปัิบตั ิ/กิจกรรม
สรุ ป สังเคราะห์ผลการ
วิพากร์ สะท้อนคิี
และปรับปรุ งแผนการ
สอน/แบบบึ ก/
กิจกรรม ฉบับวหม่
ลงมือปัิบตั ิการสอน/
บึ กปัิบตั ิ/จัีกิจกรรม

5

สังเกตการสอนวนชั้น
เรี ยน
6

7

ประชุมสะท้อนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรี ยน

สรุ ป สังเคราะห์การ
เรี ยนรู้จาก จุีอ่อน
จุีเี่นของการ
ีาเนินการ
สรุ ป รู ปแบบที่
ปรับปรุ งจากบทเรี ยน
ที่ลี้ทีลองวช้แล้ว
แล้วลองปัิบตั ิการ
สอนวนรอบวหม่

การีาเนิ นกิจกรรม
ความเห็นของกลุ่มที่ลี้สรุ ปผลวน
วงรอบที่ผา่ นมา
Model Teacher นาแผนที่ออกแบบ
ลปปรับแก้ แล้วนามาแผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ที่ปรับแก้ลปปรึ กรา Buddy
Teacher เพื่อร่ วมกันสะท้อน
แผนการ

บทบาท

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

เอกสาร PLC T3-1
Model
teacher
29 มิ.ย. 61
และ Buddy
Teacher

2 ชม.

Model Teacher สรุ ปผลการวิพากร์
สะท้อนคิีและปรับปรุ งแผนการ
สอน/แบบบึ ก/กิจกรรม ฉบับวหม่

Model
teacher

Model teacher
คนที่
1..................................................
คนที่ 3.........................................)ถ้า
มี(
คนที่ 2.........................................)ถ้า
มี(
ฯลฯ
Buddy Teacher
........................................................
........................................................

Model
teacher

3 ก.ค. 61

2 ชม.

Buddy
Teacher

2 ก.ค. 61

2 ชม.

- Model teacher สรุ ปผลการสอน
วห้ Buddy Teacher สมาชิ กวนกลุ่ม
PLC รับฟัง
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้(
สะท้อนผลการสอน
Model Teacher สรุ ปผลการสอน
พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher ลงวนบันทึกผลหลังสอน

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

Model Teacher รายงานผลการ

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

ีาเนินการ PLC วนวงรอบที่ 1 วห้
สมาชิกกลุ่ม PLC เรี ยนรู ้ร่วมกัน
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ร่ องรอย

Model
teacher

- แผนการจัีการเรี ยนรู ้/แผนการสอน
ที่ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
- ภาพการพูีคุย ปรึ กรากับ Buddy
Teacher
เอกสาร PLC T4-1

30 มิ.ย. 61

6 ก.ค. 61

3 ชม.

- แบบสังเกตการสอน
เอกสาร PLC T5-1
- สรุ ปผลการสะท้อนคิีของ
Buddy Teacher หลังจากสังเกต
การสอน
เอกสาร PLC T6-1
เอกสาร PLC T6-2
- แบบบันทึกหลังสอน
เอกสาร PLC T7-1

7-8 ก.ค. 61

13 ก.ค. 61

- ภาพกิจกรรมการสอน

3 ชม.

สรุ ปผลการสอนและข้อเสนอแนะ
ของวงรอบที่ 1
- อื่นน ที่เกี่ยวข้องวนการีาเนิ น
กิจกรรม ลี้แก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม วนแต่ละครั้ง
เอกสาร PLC T7-2
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แผนปัิบตั ิการ ครั้งที่ )วงรอบ(....2..... )_20__/_ก.ค._/_61__ - _10__/_ส.ค._/_61_(

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ ......5.....เรื่ อง................................................................................................................................
ลาีับ
ที่
3

4

กิจกรรม
ออกแบบกิจกรรมการ
แก้ปัญหา/สิ งที่
ต้องการพัฒนา

แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
สะท้อนแผนการ
จัีการเรี ยนรู้ /แบบบึ ก
ปัิบตั ิ/กิจกรรม

สรุ ป สังเคราะห์ผล
การวิพากร์ สะท้อน
คิีและปรับปรุ ง
แผนการสอน/แบบ
บึ ก/กิจกรรม ฉบับ
วหม่
ลงมือปัิบตั ิการสอน/
บึ กปัิบตั ิ/จัีกิจกรรม

จัีการเรี ยนรู้วนรายวิชาที่รับผิีชอบ
ออกแบบมาปรับปรุ งเพิ่มเติมตาม
ความเห็นของกลุ่มที่ลี้สรุ ปผลวน
วงรอบที่ผา่ นมา
Model Teacher นาแผนที่ออกแบบ
ลปปรับแก้ แล้วนามาแผนการจัีการ
เรี ยนรู ้ที่ปรับแก้ลปปรึ กรา Buddy
Teacher เพื่อร่ วมกันสะท้อนแผนการ

Model
teacher

Model
teacher
และ Buddy
Teacher

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

30 ก.ค. 61

26 ก.ค. 61

2 ชม.

32 -38 ก.ค.
61

Model teacher
คนที่ 1..................................................
คนที่ 3.........................................)ถ้ามี(
คนที่ 2.........................................)ถ้ามี(
ฯลฯ
Buddy Teacher
........................................................
........................................................

Model
teacher

2 ส.ค. 61

2 ชม.

3 ส.ค. 61

2 ชม.

- Model teacher สรุ ปผลการสอน
วห้ Buddy Teacher สมาชิ กวนกลุ่ม
PLC รับฟัง
- Buddy Teacher )รวมถึงผูบ้ ริ หาร
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญ หากเป็ นลปลี้(
สะท้อนผลการสอน
สรุ ป สังเคราะห์การ
Model Teacher สรุ ปผลการสอน
เรี ยนรู้จาก จุีอ่อน
พร้อมข้อเสนอแนะของ Buddy
จุีเี่นของการ
Teacher วห้สมาชิกกลุ่ม PLC เรี ยนรู ้
ีาเนินการ
ร่ วมกันเพื่อจัีทารายงาน PLC
สรุ ปผลการีาเนินงาน Model Teacher จัีทารายงานผลการ
ตามวงรอบ PLC 1-3 พัฒนา วงรอบ 1 – 2 เผยแพร่
แผนการจัีการเรี ยนรู้/กิ จกรรม/

Model
teacher
และ
Buddy
Teacher

ประชุมสะท้อนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรี ยน
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Buddy
Teacher

Model
teacher

Model
teacher

3 ส.ค. 61

3 ชม.

10 ส.ค. 61

3 ชม.

15 ส.ค. 61

ร่ องรอย
แผนการจัีการเรี ยนรู้/แผนการ
สอนที่ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
เอกสาร PLC T3-1

Model
teacher

สังเกตการสอนวนชั้น
เรี ยน

7

Model Teacher เลือกแผนการ

บทบาท

Model Teacher สรุ ปผลการวิพากร์
สะท้อนคิีและปรับปรุ งแผนการ
สอน/แบบบึ ก/กิจกรรม ฉบับวหม่

5

6

การีาเนิ นกิจกรรม

- แผนการจัีการเรี ยนรู้/แผนการ
สอนที่ปรับปรุ ง/พัฒนาที่วช้วนการ
แก้ปัญหา/ที่พฒั นาผูเ้ รี ยน
- ภาพการพูีคุย ปรึ กรากับ
Buddy Teacher
เอกสาร PLC T4-1

- ภาพกิจกรรมการสอน

- แบบสังเกตการสอน
เอกสาร PLC T5-1
- สรุ ปผลการสะท้อนคิีของ
Buddy Teacher หลังจากสังเกต
การสอน
เอกสาร PLC T6-1
เอกสาร PLC T6-2
- แบบบันทึกหลังสอน
เอกสาร PLC T7-1

สรุ ปผลการสอนและข้อเสนอแนะ
ของวงรอบที่ 1
- อื่นน ที่เกี่ยวข้องวนการีาเนิ น
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ลาีับ
ที่

กิจกรรม

การีาเนิ นกิจกรรม
นวัตกรรม

บทบาท

วัน เีือน ปี

การนับ
ชัว่ โมง

ร่ องรอย
กิจกรรม ลี้แก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC และผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุม วนแต่ละครั้ง
เอกสาร PLC T7-2

ลงชื่อ……………… Buddy B ……………..…..
(…………………Buddy B ………………)
ตาแหน่ง..................................................
ผูบ้ นั ทึกกลุ่ม PLC
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EX T3-1
การออกแบบแผนการสอน สอดแทรกแนวทางการแก้ปัญหาตามกระบวนการ PLC
หน่ วยการสอนที่ 4
จานวน 6 ชัว่ โมง

แผนการจัีการเรี ยนรู้

ภาคทฤรัี 30 นาที

ชื่อวิชา การผลิตเห็ด
ชื่อหน่วย การทาเชื้อเห็ด )รอบรอบที่1(
เรื่ อง การเตรียมหัวเชื้อข้ าวฟ่ าง
)การวช้วธิ ีการสอนโียการวช้คาถามและการสอนทักระปัิบตั ิ (
1 สาระส
( าคัญ
ปั จจุ บนั การการเรี ยนการวิชาเกรตรกรรมวนวิชาการเพาะเห็ ีจาเป็ นต้องมีก ารพัฒนาผูเ้ รี ยนี้านความรู้
ทักระ เพื่อวห้ผเู ้ รี ยนสามารถจาแนก แยกแยะ หรื อ เปรี ยบเทียบเห็ีแต่ละชนิีลี้ และสามารถปัิบตั ิงานลี้จริ ง มีช้ื น
งานการเตรี ยมหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง การจัีการเรี ยนการสอนจึงต้องสร้างความรู้ความจา ความเข้าวจ และการคิีวิเคราะห์
วห้ผเู้ รี ยนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพวนการทางาน
2. จุีประสงค์การเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรม
1.1 อธิ บายขั้นตอนการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างลี้
1.2 บอกวัสีุ/อุปกรณ์ที่วช้วนการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างลี้
1.3 อธิ บายลักรณะของหัวเชื้ อข้าวฟ่ างที่เกิีการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยล์ ี้
1.4 บอกวัสีุ/อุปกรณ์ที่วช้วนการทาเชื้ อเห็ีลี้
1.5 อธิ บายการฆ่าเชื้ อวนงานเห็ีลี้
1.5 บอกความแตกต่างระหว่างหัวเชื้อข้าวฟ่ างที่นาลปเพาะเลี้ยงเส้นวยเห็ีลี้กบั ลม่ลี้**
3. เนื้อหาสาระ
ความหมาย ความสาคัญของการทาเชื้อเห็ี
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4. สื่ อการสอน
[ ✓] เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง การทาเชื้อเห็ี )การเลี้ยงเส้นวยเห็ีวนเมล็ีธัญพืช(
[ ] แผ่นวสประกอบหัวข้อการสอน
[ ] วบงานการทีลอง
[ ✓ ] วีีีทกั น์ เรื่ องการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
[ ✓ ] ของจริ ง หัวเชื้ อข้าวฟ่ าง
[ ✓ ] อื่นน โปรีระบุ Power point ประกอบการสอน เรื่ อง การเตรี ยมหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง
5. กิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อการเรี ยนรู ้
กระบวนการสอน
ขั้นที่ 1 การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
วิธีการ วช้สื่อของจริ งวห้สอีคล้องกับเนื้อหา เรื่ อง การเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง และถามตอบเกี่ยวกับการทาหัวเชื้ อ
ข้าวฟ่ างเพื่อวช้วนการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ) 5 นาที (
***ครู ถามตอบ / ผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับลักรณะของหัวเชื้อข้าวฟ่ างที่ีีสามารถนาลปหยอีลงวนก้อนเห็ีลี้น้ นั
จะต้องมีลกั รณะอย่างลร โียวห้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามจาก นาขวีหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง3ขวี มีลกั รณะวีบ้างที่แตกต่างกัน
โียวห้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ช่วยกันระีมความคิีลงวนกระีาร และออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
) ประเด็นสาคัญคือ หัวเชื้อข้ าวฟ่ าง (
คาถามที่วช้
1.ข้าวฟ่ างทั้งสองขวีมีความแตกต่างกันอย่างลร ขวีลหนที่เราสามารถนาลปเพาะเลี้ยงเส้นวยเห็ีต่อลี้
3.ถ้าลม่วช้เมล็ีข้าวฟ่ างเราสามารถวช้อะลรแทนลี้บา้ ง
2.กว่าจะลี้ขา้ วฟ่ างที่อยูว่ นขวีมันจะต้องผ่านกรรมวิธีวีบ้าง
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน/ ฝึ กปฏิบัติ
1. ครู อธิ บายวิธีการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
3. ครู วห้เปิ ีวีีิทกั น์สรุ ปการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างและสาธิ ตการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
2. ครู สาธิ ตวิธีการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง**
4. ครู วห้นกั เรี ยนจับคู่ Buddy ลงมือปัิบตั ิการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างี้วยตนเอง**
ขั้นที่ 3 การสรุ ปและทบทวนบทเรียน
วิธีการ
1. ผูเ้ รี ยนสรุ ปสาระสาคัญเรื่ องการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
ถามตอบในชั้นเรียนตามใบงาน เรื่ องการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
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ใบงาน
เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อข้ าวฟ่ าง
คาชี้แจง วห้ผเู้ รี ยนตอบคาถามต่อลปนี้วห้ถูกต้อง
1.วัสีุอปกรณ์ที่วช้วนการเตรี ยมหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง ลี้แก่อะลรบ้าง
ตอบ
3.จงอธิ บายขั้นตอนการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
ตอบ
2.หัวเชื้อข้าวฟ่ างที่เกิีการปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ยม์ ีลกั รณะอย่างลร
ตอบ
4.การฆ่าเชื้ อวนงานเห็ีแบ่งเป็ นกี่ประเภทอะลรบ้าง
ตอบ
5. คอนตามิเนชัน คืออะลร
ตอบ
6.วัสีุอุปกรณ์หลักที่วช้วนการทาเชื้ อเห็ีคือ
ตอบ
แบบประเมินผลงาน
ลาดับที่

รายการประเมิน

คะแนน
4
(ดีมาก)

1
2
3

3
(ดี)

2
(พอใช้ )

ข้ อคิดเห็น
1
(ปรับปรุ ง)

ขั้นตอนการเลี้ยงเส้นวยเห็ี
ความพร้อมของเส้นวยเห็ี
ลม่เกิีการปนเปื้ อนของ
เชื้อจุลินทรี ย ์
ผูป้ ระเมิน ………………………………..
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แบบบันทึกผล การเลีย้ งเส้ นใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
ชนิีเห็ีที่ทา
วันที่ 1

ลักรณะของเส้นวยที่ปรากฎบนหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง
วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5
วันที่ 6
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EX T7-2
การเขียนรายงานผลการดาเนินงาน PLC สาหรับ 3 วงรอบ

***************
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัีการเรี ยนรู้ีว้ ยกระบวนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ
โีย นางสาวสลักวจ พันธ์ีิรฐ์
ชื่อเรื่อง

การพัฒนาการคิีวิเคราะห์และทักระการปัิบตั ิวนรายวิชาการผลิตเห็ี

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ทักระการคิีวิเคราะห์มีความสาคัญมาก ซึ่งจาเป็ นที่จะต้องสอนวห้ผเู้ รี ยนรู้จกั การคิีวิเคราะห์เป็ น
สามารถจาแนกเหตุและผลต่าง น ลี้ ลม่วช่แค่การเรี ยนแบบท่องจาวนห้องเรี ยนเพียงอย่างเีียวเท่านั้น
ปั ญหาวหญ่ของสังคมลทยวนปั จจุบนั ผูเ้ รี ยนขาีทักระการคิีวิเคราะห์ วนการปัิบตั ิงานและการวช้ชีวติ สิ่ ง
ที่จะสอนวห้ผเู ้ รี ยนมีทกั ระการคิีวิเคราะห์ลี้น้ นั จึงต้องเน้นที่การตั้งคาถามวนห้องเรี ยน ตั้งคาถามวห้ผเู ้ รี ยนคิี
วิเคราะห์ และ สามารถต่อยอีความรู ้ที่เรี ยนมาลี้ นอกจากจะเน้นวห้ผเู ้ รี ยนมีทกั ระการคิีวิเคราะห์แล้วนั้น สิ่ งที่
สาคัญอีกประการหนึ่งวนการจัีการเรี ยนการสอนของสายอาชีวะนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องเน้นวนเรื่ องของทักระ
การปัิบตั ิ ผูเ้ รี ยนต้องปัิบตั ิลี้จริ งและถูกวิธี สามารถอธิ บายขั้นตอนการปัิบตั ิลี้อย่างถูกต้อง
ีังนั้นผูว้ ิจยั จึงพัฒนาการคิีวิเคราะห์ีว้ ยการวช้วธิ ี การสอนโียการวช้คาถามเพื่อช่วยกระตุน้ วห้ผเู ้ รี ยนลี้คิี
วิเคราะห์ และวห้ผเู้ รี ยนบึ กทักระการปัิบตั ิจริ ง เพื่อวห้เห็นภาพ และอธิ บายขั้นตอนการทาลี้ รวมถึงมีทกั ระการ
ปัิบตั ิที่ถูกต้อง
วัตถุประสงค์ โครงการ
1.เพื่อพัฒนาการคิีวิเคราะห์ีว้ ยการวช้วธิ ีการสอนโียการวช้คาถาม
2.เพื่อพัฒนาทักระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ีอกเห็ีรวมถึงขั้นตอนการเพาะเห็ีต่าง น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ รี ยนมีทกั ระการคิีวิเคราะห์มากขึ้น
2. ผูเ้ รี ยนลี้รับการพัฒนาทักระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อีอกเห็ีรวมถึงขั้นตอนการเพาะเห็ีต่างน
3. แผนการจัีการเรี ยนรู้วชิ าการผลิตเห็ีลี้รับการพัฒนา และมีประสิ ทธิ ภาพวนการนามาวช้กบั ผูเ้ รี ยนมากยิง่ ขึ้น
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กลุ่มเป้าหมาย
1.ผูเ้ รี ยนกลุ่มเป้ าหมาย
1.1 ผูเ้ รี ยน ปวช. 3/3

จานวน 10 คน

1.2 ผูเ้ รี ยน ปวช. 3/4

จานวน 12 คน

นวัตกรรม
แผนการจัีการเรี ยนรู้พฒั นาการคิีวิเคราะห์ีว้ ยการวช้คาถาม และเน้นทักระการปัิบตั ิจริ ง
ระยะเวลา
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560
วิธีดาเนินการด้ วยกระบวนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พ ( PLC)
แผนดาเนินโครงการ PLC
กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม

ร่ องรอย

กิจกรรมที่ 1 ทาความเข้ าใจ
ร่ วมกัน

12 ก.ค. 3560

ประชุมเพื่อทาความเข้าวจ 1.วบลงชื่อการ

ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการ

แนวคิี หลักการการทางาน เข้าร่ วม

จัีการเรี ยนรู้และทาความ

ตามกระบวนการ PLC

กิจกรรม

เข้าวจการทางานตาม

2.ภาพถ่ายการ

กระบวนการ PLC

ประชุมทาความ
เข้าวจ

กิจกรรมที่ 2 วงรอบที่ 1
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

วงรอบที่ 1
12-38 ก.ค. 3560

ภาคปัิบตั ิ ตามภาระงาน
plc ที่ 1 เรื่ อง การ
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1.กาหนีกิจกรรมการ
เรี ยนรู้

1. แผนการ
จัีการเรี ยนรู้
พร้อมบันทึก
หลังสอน

2. Model Teacher พัฒนา
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ทาอาหารวุน้ PDA

การดาเนินกิจกรรม
แผนการจัีการเรี ยนรู้ plc

ร่ องรอย
2. ภาระงาน

เรื่ องที่ 1 การทาอาหารวุน้ plc ที่ 1 เรื่ อง
PDA และนาลปปรึ กรา

การทาอาหาร

Buddy Teacher วันที่ 19

วุน้ PDA

ก.ค.3560

2. ภาพการ

3. Model Teacher นา

พูีคุย ปรึ กรา

แผนการจัีการเรี ยนรู้ที่

กับ Buddy

ปรับแล้ว ลปวช้สอนปัิบตั ิ และผูเ้ กี่ยวข้อง
วนห้องเรี ยน วันที่ 21 ก.ค.
3560

4. ภาพกิจกรรม

4. Model Teacher เชิญ

สอน

หน.แผนกวิชาพืชกาสตร์
รอง ผอ.บ่ ายวิชาการ ร่ วม

การเรี ยนการ

5. แบบสังเกต

การสอนของ
Buddy
ผลการปัิบตั ิวนวันเีียวกัน
Teacher
ที่ทาการสอน
6. ภาพการ
5. Model Teacher
นิเทกการสอน
สรุ ปผลการสอนพร้อม
สังเกตการณ์ และสะท้อน

ข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher หน.แผนกวิชา
พืชกาสตร์ และรอง ผอ.บ่ าย
วิชาการ บันทึกลงวน
แผนการจัีการเรี ยนรู้ plc
เรื่ องที่ 1 วันที่ 38 ก.ค.
3560
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

กิจกรรมที่ 3 วงรอบที่ 2
กิจกรรมการเรี ยนการสอน
ภาคปัิบตั ิ ตามภาระงาน

การดาเนินกิจกรรม
วงรอบที่ 2

21 ก.ค.- 15 ส.ค.
3560

plc ที่ 2 เรื่ อง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ เห็ี

1.กาหนีกิจกรรมการ
เรี ยนรู้
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัีการเรี ยนรู้ plc
เรื่ องที่ 2 การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ เห็ี และนาลป
ปรึ กรา Buddy Teacher
วันที่ 1 ส.ค.3560
3. Model Teacher นา
แผนการจัีการเรี ยนรู้ที่
ปรับแล้ว ลปวช้สอนปัิบตั ิ

ร่ องรอย
1. แผนการ
จัีการเรี ยนรู้
พร้อมบันทึก
หลังสอน
2. ภาระงาน
plc ที่ 2
เรื่ อง การ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยือ่ เห็ี
2. ภาพการ
พูีคุย ปรึ กรา
กับ Buddy

วนชั้นเรี ยน วันที่ 11 ส.ค.
3560

4. ภาพกิจกรรม

4. Model Teacher เชิญ

5. แบบสังเกต

หน.แผนกวิชาพืชกาสตร์

การสอนของ
Buddy
Teacher

รอง ผอ.บ่ ายวิชาการ ร่ วม
สังเกตการณ์ และสะท้อน

การสอน

ผลการปัิบตั ิวนวันเีียวกัน 6. ภาพการ
ที่ทาการสอน
นิเทกการสอน
5. Model Teacher
สรุ ปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher หน.แผนกวิชา
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม

ร่ องรอย

พืชกาสตร์ และรอง ผอ.บ่ าย
วิชาการ บันทึกลงวน
แผนการจัีการเรี ยนรู้ plc
เรื่ องที่ 3 วันที่ 15 ส.ค.
3560
กิจกรรมที่ 4 วงรอบที่ 3
กิจกรรมการเรี ยนการสอน

วงรอบที่ 3
16 – 35 ส.ค. 3560 1.กาหนีกิจกรรมการ

ภาคปัิบตั ิ ตามภาระงาน
plc ที่ 3 เรื่ อง การทาหัวเชื้ อ
ข้าวฟ่ าง

เรี ยนรู้
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัีการเรี ยนรู้ plc
ที่ 3 เรื่ อง การทาหัวเชื้ อข้าว
ฟ่ าง และนาลปปรึ กรา
Buddy Teacher วันที่ 12
ส.ค.3560
3. Model Teacher นา
แผนการจัีการเรี ยนรู้ที่

1. แผนการ
จัีการเรี ยนรู้
พร้อมบันทึก
หลังสอน
2.ภาระงาน
plc ที่ 3 เรื่ อง
การทาหัวเชื้ อ
ข้าวฟ่ าง
2. ภาพการ
พูีคุย ปรึ กรา
กับ Buddy

ปรับแล้ว ลปวช้สอนปัิบตั ิ 4. ภาพกิจกรรม
วนชั้นเรี ยน วันที่ 23 ส.ค.
3560

การสอน

4. Model Teacher เชิญ
รอง ผอ.บ่ ายวิชาการ ร่ วม

การสอนของ
Buddy
Teacher

สังเกตการณ์ และสะท้อน

5. ภาพการ

หน.แผนกวิชาพืชกาสตร์

4. แบบสังเกต

ผลการปัิบตั ิวนวันเีียวกัน นิเทกการสอน
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กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินกิจกรรม
ที่ทาการสอน

ร่ องรอย
6. ภาพการ

5. Model Teacher
สรุ ปผลการสอนพร้อม

นิเทกการสอน

ข้อเสนอแนะของ Buddy
Teacher หน.แผนกวิชา
พืชกาสตร์ และรอง ผอ.บ่ าย
วิชาการ บันทึกลงวน
แผนการจัีการเรี ยนรู้ เรื่ อง
ที่ 2 วันที่ 35 ส.ค.3560
กิจกรรมที่ 5
28 – 21 ส.ค. 3560 1. รวบรวมจัีทารู ปเล่ม

สรุ ปรายงาน

เล่มรายงาน

รายงาน
3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของโครงการ
2. ส่ งรายงาน

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ควรมีผลทั้ง 3 รอบ

ด้ านปริมาณ ผูเ้ รี ยนที่สอนทั้งหมี จานวน 33 คน
สอบวัีความรู ้ ความจา นาลปวช้ ผ่านเกณฑ์ จานวน 12 คน คิีเป็ นร้อยละ 77.22
ลม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 5 คน คิีเป็ นร้อยละ 22.78
ผลการทดสอบ

รอบ 1

รอบ 2

รอบ 3

ผ่านเกณฑ์

57.22

66.47

77.22
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ไม่ ผ่านเกณฑ์

42.78

33.53

22.78

สอบปัิบตั ิทกั ระการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากีอกเห็ี การเลี้ยงเส้นวยเห็ีลงบนหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง การ
ทาอาหารวุน้ พีีีเอ ผูเ้ รี ยนสอบผ่านทั้ง 33 คน ร้อยละ 100
ด้ านคุณภาพ
1.ผูเ้ รี ยนมีการคิีวิเคราะห์เพิ่มขึ้นวนระีับที่ ีี จากที่มีวนระีับ พอวช้
2.ผูเ้ รี ยนมีความรู ้และเกิีทักระตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามแผนการจัีการเรี ยนรู ้ที่จีั ทาขึ้น

สรุปผลการดาเนินการ
ด้ านผู้เรียน
ผูเ้ รี ยนมีพฒั นาคิีวิเคราะห์ี้วยการวช้วิธีการสอนโียการวช้คาถาม นอกจากนั้นผูเ้ รี ยนลี้รับการพัฒนา
ความรู ้ เรื่ องการทาอาหารวุน้ พีีีเอ การเพาะเลี้ยงเนื้ อเยื่อเห็ ี และการทาหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง ภาคทฤรฎี สอบผ่านเกณฑ์
จานวน 12 คน ลม่ผา่ นเกณฑ์ จานวน 5 คนภาคทฤรฎี สอบผ่านเกณฑ์สูงขึ้น 3 รอบ ร้อยละ 57.22

66.47 และ

77.22 ภาคปัิบตั ิ ผูเ้ รี ยนสอบผ่านทั้ง 33 คน ร้อยละ 100
ด้ านครู ผ้ สู อน
ครู ลี้พฒั นาทักระการสอน ปรับปรุ งการจัีการเรี ยนการสอนวห้ีียิ่งขึ้น โียลี้รับความรู ้ และคาแนะนาจาก บัีีี้
ทีชเชอร์ ซึ่ งเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ มีความรู ้ ความชานาญการสอนคอยเป็ นครู พี่เลี้ยง แนะนาเทคนิคการสอนต่าง น
ด้ านแผนการจัดการเรี ยนรู้
ทาวห้ลี้แผนการจัีการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และสามารถนาลปวช้กบั ผูเ้ รี ยน ลี้จริ ง
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หน่ วยการสอนที่ 4
จานวน 6 ชัว่ โมง

แผนการจัีการเรี ยนรู้
ชื่อวิชา การผลิตเห็ด
ชื่อหน่วย การทาเชื้อเห็ด )วงรอบที่1(
เรื่ อง การเตรียมหัวเชื้อข้ าวฟ่ าง
)การวช้วธิ ีการสอนโียการวช้คาถามและการสอนทักระปัิบตั ิ (
1 สาระสาคัญ
ปั จจุ บนั การการเรี ยนการวิชาเกรตรกรรมวนวิชาการเพาะเห็ ีจาเป็ นต้องมีก ารพัฒนาผูเ้ รี ยนี้านความรู้
ทักระ เพื่อวห้ผเู ้ รี ยนสามารถจาแนก แยกแยะ หรื อ เปรี ยบเทียบเห็ีแต่ละชนิีลี้ และสามารถปัิบตั ิงานลี้จริ ง มีช้ื น
งานการเตรี ยมหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง การจัีการเรี ยนการสอนจึงต้องสร้างความรู้ความจา ความเข้าวจ และการคิีวิเคราะห์
วห้ผเู ้ รี ยนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพวนการทางาน
2. จุีประสงค์การเรี ยนรู้
เชิงพฤติกรรม
1.1 อธิ บายขั้นตอนการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างลี้
1.2 บอกวัสีุ/อุปกรณ์ที่วช้วนการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างลี้
1.3 อธิ บายลักรณะของหัวเชื้ อข้าวฟ่ างที่เกิีการปนเปื้ อนของเชื้ อจุลินทรี ยล์ ี้
1.4 บอกวัสีุ/อุปกรณ์ที่วช้วนการทาเชื้ อเห็ีลี้
1.5 อธิ บายการฆ่าเชื้ อวนงานเห็ีลี้
1.5 บอกความแตกต่างระหว่างหัวเชื้อข้าวฟ่ างที่นาลปเพาะเลี้ยงเส้นวยเห็ีลี้กบั ลม่ลี้**
3. เนื้อหาสาระ
ความหมาย ความสาคัญของการทาเชื้อเห็ี
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4. สื่ อการสอน
[ ✓] เอกสารประกอบการสอน เรื่ อง การทาเชื้อเห็ี )การเลี้ยงเส้นวยเห็ีวนเมล็ีธัญพืช(
[ ] แผ่นวสประกอบหัวข้อการสอน
[ ] วบงานการทีลอง
[ ✓ ] วีีีทกั น์ เรื่ องการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
[ ✓ ] ของจริ ง หัวเชื้ อข้าวฟ่ าง
[ ✓ ] อื่นน โปรีระบุ Power point ประกอบการสอน เรื่ อง การเตรี ยมหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง
5. กิจกรรมการเรี ยนการสอนหรื อการเรี ยนรู ้
กระบวนการสอน
ขั้นที่ 1 การนาเข้าสู่ บทเรี ยน
วิธีการ วช้สื่อของจริ งวห้สอีคล้องกับเนื้อหา เรื่ อง การเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง และถามตอบเกี่ยวกับการทาหัวเชื้ อ
ข้าวฟ่ างเพื่อวช้วนการนาเข้าสู่ บทเรี ยน ) 5 นาที (
***ครู ถามตอบ / ผูเ้ รี ยน เกี่ยวกับลักรณะของหัวเชื้อข้าวฟ่ างที่ีีสามารถนาลปหยอีลงวนก้อนเห็ีลี้น้ นั
จะต้องมีลกั รณะอย่างลร โียวห้ผเู ้ รี ยนตอบคาถามจาก นาขวีหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง3ขวี มีลกั รณะวีบ้างที่แตกต่างกัน
โียวห้ผเู ้ รี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน ช่วยกันระีมความคิีลงวนกระีาร และออกมานาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
) ประเด็นสาคัญคือ หัวเชื้อข้ าวฟ่ าง (
คาถามที่วช้
1.ข้าวฟ่ างทั้งสองขวีมีความแตกต่างกันอย่างลร ขวีลหนที่เราสามารถนาลปเพาะเลี้ยงเส้นวยเห็ีต่อลี้
3.ถ้าลม่วช้เมล็ีข้าวฟ่ างเราสามารถวช้อะลรแทนลี้บา้ ง
2.กว่าจะลี้ขา้ วฟ่ างที่อยูว่ นขวีมันจะต้องผ่านกรรมวิธีวีบ้าง
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน/ ฝึ กปฏิบัติ
1. ครู อธิ บายวิธีการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
3. ครู วห้เปิ ีวีีิทกั น์สรุ ปการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างและสาธิ ตการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
2. ครู สาธิ ตวิธีการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง**
4. ครู วห้นกั เรี ยนจับคู่ Buddy ลงมือปัิบตั ิการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ างี้วยตนเอง**
ขั้นที่ 3 การสรุ ปและทบทวนบทเรียน
วิธีการ
1. ผูเ้ รี ยนสรุ ปสาระสาคัญเรื่ องการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
ถามตอบในชั้นเรียนตามใบงาน เรื่ องการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
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ใบงาน
เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อข้ าวฟ่ าง
คาชี้แจง วห้ผเู้ รี ยนตอบคาถามต่อลปนี้วห้ถูกต้อง
1.วัสีุอปกรณ์ที่วช้วนการเตรี ยมหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง ลี้แก่อะลรบ้าง
ตอบ
3.จงอธิ บายขั้นตอนการเตรี ยมหัวเชื้อข้าวฟ่ าง
ตอบ
2.หัวเชื้อข้าวฟ่ างที่เกิีการปนเปื้ อนของเชื้อจุลินทรี ยม์ ีลกั รณะอย่างลร
ตอบ
4.การฆ่าเชื้ อวนงานเห็ีแบ่งเป็ นกี่ประเภทอะลรบ้าง
ตอบ
5. คอนตามิเนชัน คืออะลร
ตอบ
6.วัสีุอุปกรณ์หลักที่วช้วนการทาเชื้ อเห็ีคือ
ตอบ
แบบประเมินผลงาน
ลาดับที่

รายการประเมิน

คะแนน
4
(ดีมาก)

1
2
3

3
(ดี)

2
(พอใช้ )

ข้ อคิดเห็น
1
(ปรับปรุ ง)

ขั้นตอนการเลี้ยงเส้นวยเห็ี
ความพร้อมของเส้นวยเห็ี
ลม่เกิีการปนเปื้ อนของ
เชื้อจุลินทรี ย ์
ผูป้ ระเมิน ………………………………..

เอกสารประกอบการประชุม กรกฎาคม 2661

Page 55

แบบบันทึกผล การเลีย้ งเส้ นใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
ชนิีเห็ีที่ทา
วันที่ 1

ลักรณะของเส้นวยที่ปรากับนหัวเชื้ อข้าวฟ่ าง
วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5
วันที่ 6
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