
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                                                             
ที ่                                                       วันที ่      23   กันยายน  256๕                             .                                                                  
เรื่อง     รายงานผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)                                                    .                                                  
เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                   . 
 

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื ่องการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) กลุ่มที่ 1  สาขาวิชาช่างยนต์ และกำหนดให้ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ทุก
สาขาวิชาชีพ ให้ดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ วิชาชีพ (PLC) พร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนและผู้บริหารสถานศึกษาทราบความก้าวหน้า   สาขาวิชาช่างยนต์ ได้
ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 19 กันยายน 
256๕  โดยมีนายฉัตรณรงษ ์เฉยกลิ่น เป็น Model Techer ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม PLC สาขาวิชาช่างยนต์ 

สาขาวิชาช่างยนต์ ได้ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบเสร็จสิ้นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู ้ว ิชาชีพ (PLC) สาขาวิชาช่างยนต์ ดังมี
รายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
          ลงชื่อ …………………..…..………............ 

(ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
                                                                                 หวัหน้าสาขาวิชาช่างยนต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัตงิาน PLC 
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นายคณิต อินทะใจ 
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นายนัธทวัฒน์ ช่วยเชื้อ 
นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น 

นายฑีปกรณ์ หัสดำ 
นายมณเฑียร ทองสุข 

 
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5    

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

คำนำ 

 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื ่อง 
กระทรวงศึกษาธิการได้นําหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึ กษาซึ่งแนวคิดของการ
อบรม PLC คือ การนําคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้ และแบ่งเป็นความรู ้กันระหว่างผู ้เข้าร่วมอบรม 
จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บ ุคลากรอาช ีวศ ึกษาในฐานะที ่ เป ็นหน ่วยงานในสังก ัด  ส ํานักงานคณะกรรมการการอาช ีวศ ึกษา 



กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่สําคัญในการส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศม่ันคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด สํานักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดทํา “แนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” สําหรับเผยแพร่ให้แก่ว ิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือด้านการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาต่อไป  สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 

 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
บันทึกการค้นหาปัญหา 
บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 
แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
แผนการสอน 
แบบสังเกตการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 
สรุปการดำเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (สำหรับผู้สังเกตการสอน) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โดย นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น 
  
 
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ 
     
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันยานยนต์กำลังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้กับยานยนต์ทำ
ให้ผู้เรียนจำเป็นต้องติดตามและพัฒนาตัวเองให้ทันกับเทคโนโลยีที่ เกิดขึ้นฉะนั้นการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
จำเป็นจะต้องพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นส่วนรถยนต์ให้ได้มากที่สุดและใน อุปกรณ์ไฟฟ้า
รถยนต์ก็ยังเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนต้องได้รับการเรียนรู้และพัฒนาแก้ปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ได้
เนื่องจากมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทในการควบคุมระบบรถยนต์ซึ่งจำเป็นที่จะต้องสอนให้นักเรียน
รู้จักการใช้เครื่องมือวิเคราะห์วัดอ่านค่าเป็นสามารถจำแนกเหตุและผลต่างๆได้ไม่ใช่แค่การเรียนแบบท่องจำใน
ห้องเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่จะสอนให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ได้นั้นจึงต้องเน้นที่ให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของสายอาชีวะนั้นจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเน้นในเรื่องของทักษะการปฏิบัตินักเรียนต้องปฏิบัติได้จริงและถูกวิธีสามารถอธิบายขั้นตอน
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 



           ดังนั้นผู้วิจัยจึงพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ด้วย
การใช้วิธีการสอนโดยใช้คำถามและการมีส่วนร่วมเพ่ือช่วยการกระตุ้นให้นักเรียนได้คิดและฝึกทักษะการปฏิบัติ
จริงเพื่อให้เห็นภาพและอธิบายขั้นตอนการทำงานได้รวมถึงมีทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.นักเรียนมีทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์มากขึ้น 

2.เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาของการต่อวงจรไฟฟ้า 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์มากข้ึน 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ได้ตรงจุด 
3.แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ได้รับการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการนำมาใช้

กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

 

กลุ่มเป้าหมาย  
1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียนปวช. ๒/1      จำนวน  22  คน 

นวัตกรรม 
 แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในรายวิชา ไฟฟ้ารถยนต์
โดยการใช้ใบงานแสงฝึกปฏิบัติงานที่มี QR code เน้นทักษะการปฏิบัติจริงและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน 
ระยะเวลา 
 1๗ พฤษภาคม 2565 ถึง 19 กันยายน 256๕ 
 
วิธีดำเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)  

แผนดำเนินโครงการ PLC 
กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1 ทำความเข้าใจ
ร่วมกัน 
ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และทำความเข้าใจ
การทำงานตามกระบวนการ PLC 

 
 

1๗ พ.ค. 6๕  

ประชุมเพ่ือทำความเข้าใจ
แนวคิด หลักการการทำงาน
ตามกระบวนการ PLC   

1. ภาพถ่ายการประชุม
ทำความเข้าใจและ
ปัญหาในรายวิชา 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2   
24 ส.ค. 65 

1. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมบันทึกหลังสอน 



กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ตามภาระงาน PLC  
เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ถึง 
15 ก.ย. 65  

2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ PLC 
และนำไปปรึกษา Buddy 
Teacher  
3. Model Teacher นำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับ
แล้ว ไปใช้สอนปฏิบัติใน
ห้องเรียน  
4. Model Teacher เชิญ รอง 
ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร่วม
สังเกตการณ์ และสะท้อนผล
การปฏิบัติในวันเดียวกันที่ทำ
การสอน 
5. Model Teacher สรุปผล
การสอนพร้อมข้อเสนอแนะ
ของ Buddy Teacher หน.
แผนกวิชา และรอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ บันทึกลงในแผนการ
จัดการเรียนรู้ PLC 
6 Model Teacher และ
สมาชิกในทีมวิเคราะห์ผลการ
ดำเนินงาน  

2. ภาระงาน PLC 
3. ภาพการพูดคุย 
ปรึกษากับ Buddy และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 
 
5. แบบสังเกตการสอน
ของ Buddy Teacher 
6. ภาพการนิเทศการ
สอน 
 
 
 
 
  

กิจกรรมที่ 3 
สรุปรายงาน 

15 ก.ย. 65 
ถึง 

19 ก.ย. 65 
 

1. รวบรวมจัดทำรูปเล่ม
รายงาน 
2. ส่งรายงาน 

เล่มรายงาน 
 
 
 
 

 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านปริมาณ นักเรียนที่สอนทั้งหมด จำนวน 32 คน    ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 32
คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 0 คน 
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำข้ึน 

สรุปผลการดำเนินการ 
 ด้านผู้เรียน 



 นักเรียนมีการพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาของอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยการใช้วิธีการสอนโดยการใช้คำถามและ
สาธิตด้วยแผนฝึกปฏิบัตินอกจากนั้นนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้เรื่องการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้า
รถยนต์สอบผ่านเกณฑ์จำนวน 32 คนไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 0 คน 
 ด้านครูผู้สอน 
 ครูได้พัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้กระบวนการเรียนแบบกลุ่ม 
และได้รับความรู้และคำแนะนำจาก บัดดี้ ทีชเชอร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญการสอนคอย
เป็นครูพี่เลี้ยง แนะนำเทคนิคการสอนต่าง ๆ 
 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 

ภาพการดำเนินกิจกรรม PLC กลุ่ม 1 ช่างยนต์ 
ภาคเรียนที่ ๑/6๕ 

 
ประชุมทำความเข้าใจกิจกรรม plc 

 

 
 

 
กำหนดปัญหา และทำแผน plc 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
แบบบันทึกการค้นหาปัญหา  

วันที่........ 17 พฤษภาคม 256๕.........สถานที่....ห้องประชุมแผนกวิชาช่างยนต์ 
เวลาเริ่ม...16.00........น. เวลาสิ้นสุด...18.00....................น    จำนวนผู้เข้าร่วม………๕………..คน 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี)  
 1. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล   รองผู้อำนวยการ 

2. ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง  สมาชิกกลุ่ม 
3. นายกมล ดิษฐาพร   สมาชิกกลุ่ม 
4. นายคณิต อินทะใจ   สมาชิกกลุ่ม 
5. นายธนกิจ คงแก้ว   สมาชิกกลุ่ม 
6. นายนัธทวัฒน์ ชว่ยเชื้อ   สมาชิกกลุ่ม 
7. นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น  สมาชิกกลุ่ม 
8. นายฑีปกรณ์ หัสดำ   สมาชิกกลุ่ม 
9. นายมณเฑียร ทองสุข   สมาชิกกลุ่ม 

   
สมาชิกกลุ่ม 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา ลำดับความสำคัญ 

การพัฒนาทักษะการว ิ เคราะห์
ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้าในรายว ิชา
ไฟฟ้ารถยนต์ 

1. ผู ้ เร ียนขาดทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ 

1 

 2. ผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ 

2 

 3. ผู้เรียนขาดประสบการณ์การพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์
ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ 

3 



สรุปปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
 ผู้เรียนขาดทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ผู้เรียนขาดความรู้
เกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ผู้เรียน
ขาดประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์คลุม  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                     ลงชื่อ………………………..……………..…… 

                                                (นายฑีปกรณ์ หัสดำ) 
                     ตำแหน่ง ครูประจำกลุ่มสาขาช่างยนต์      

            ผู้บันทึกกลุ่ม PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกแนวทางแก้ปญัหา 

วันที่........ 17 พฤษภาคม 256๕.........สถานที่....ห้องประชุมแผนกวิชาช่างยนต์...... 
เวลาเริ่ม...16.00........น. เวลาสิ้นสุด...18.00....................น    จำนวนผู้เข้าร่วม………8………..คน 
รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี)  



 1. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล   รองผู้อำนวยการ 
2. ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง  สมาชิกกลุ่ม 
3. นายกมล ดิษฐาพร   สมาชิกกลุ่ม 
4. นายคณิต อินทะใจ   สมาชิกกลุ่ม 
5. นายธนกิจ คงแก้ว   สมาชิกกลุ่ม 
6. นายนัธทวัฒน์ ชว่ยเชื้อ   สมาชิกกลุ่ม 
7. นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น  สมาชิกกลุ่ม 
8. นายฑีปกรณ์ หัสดำ   สมาชิกกลุ่ม 
9. นายมณเฑียร ทองสุข   สมาชิกกลุ่ม 

ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่ม PLC  
ชื่อปัญหา       การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์   
แนวทางการแก้ปัญหา ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการแบ่งกลุ่ม 
วัตถุประสงค์.  1. เพื่อเสริมทักษะเรื่องการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ายนต์ในรายวิชา

งานไฟฟ้ารถยนต์ 
2. เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการพัฒนาทักษะการวิเคราปัญหา
อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ 
 

แนวทางการดำเนินงาน   
1. ผู้สอนบรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง  
2. ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหน่วยการเรียน 
3. ผู้สอนสาธิต และแสดงวิธีการปฏิบัติให้ผู้เรียนปฏิบัติไปพร้อมกัน 
4. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ                                           
5. สรุปบทเรียน 

ใบงาน / ทดสอบการวัดและประเมินผล  
1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ใน
รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         ลงชื่อ………………………..……………..… 



                     (นายฑีปกรณ์ หัสดำ) 
ตำแหน่ง ครูประจำกลุ่มช่างยนต์ 

    ผู้บันทึกกลุ่ม PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 
ชื่อกลุ่มที ่1 สาขาวิชาช่างยนต์  สังกัด  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน. 
 1. นายฐิติปกรณ์ ภคุโล   รองผู้อำนวยการ 

2. ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง  สมาชิกกลุ่ม 
3. นายกมล ดิษฐาพร   สมาชิกกลุ่ม 
4. นายคณิต อินทะใจ   สมาชิกกลุ่ม 
5. นายธนกิจ คงแก้ว   สมาชิกกลุ่ม 



6. นายนัธทวัฒน์ ชว่ยเชื้อ   สมาชิกกลุ่ม 
7. นายฉัตรณรงษ์ เฉยกลิ่น  สมาชิกกลุ่ม 
8. นายฑีปกรณ์ หัสดำ   สมาชิกกลุ่ม 
9. นายมณเฑียร ทองสุข   สมาชิกกลุ่ม 

ประเด็นปัญหาที่เลือกนำมาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนขาดความรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ปัญหาอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ที่พัฒนาในปัจจุบัน แผนปฏิบัติการ    
( ๑7/พ.ค./2565 - 19/ก.ย./256๕) 
ลำดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ป ี

1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย และ
ร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 

สมาชิกในกลุ่ม ๑๗ พ.ค. 2565 (ประมาณ 120 นาที) 

2 จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

Model teacher ร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่ม 

24 พ.ค. 2565 (ประมาณ 120 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม) 

Model teacher และ
สมาชิกในกลุ่ม 

26 พ.ค. 2565 (ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลีย่นเสนอแนะ สะท้อน 
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และสมาชิก
ในกลุ่ม 

30 พ.ค. 2565 (ประมาณ 120 นาที) 

5 ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กจิกรรม ฉบับใหม ่ Model teacher 20 พ.ค. 256๕ (ประมาณ 120 นาที) 
6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม 

(รอบท่ี 2) 
Model teacher 24 ส.ค. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในช้ันเรียน สมาชิกในทีม 24 ส.ค. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชัน้เรียน สมาชิกในทีม 26 ส.ค. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 
จุดอ่อน จุดเด่นของการดำเนินการ 

Model teacher 29 ส.ค. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

๑๐ ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กจิกรรม ฉบับ
ใหม ่

Model teacher 30 ส.ค. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

11 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม (รอบท่ี 3) Model teacher 1 ก.ย. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

1๒ สังเกตการสอนในช้ันเรียน สมาชิกในทีม 1 ก.ย. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

1๓ ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชัน้เรียน สมาชิกในทีม 5 ก.ย. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

14 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 
จุดอ่อน จุดเด่นของการดำเนินการ 

Model teacher 6 ก.ย. 256๕  (ประมาณ 120 นาที) 

15 สรุปรายงานผล Model teacher 19 ก.ย. 2565 (ประมาณ 120 นาที) 



16 เผยแพร่กจิกรรม/ช้ินงาน/นวัตกรรม Model teacher 23 ก.ย. 2565 (ประมาณ 120 นาที) 

 
หมายเหต ุ ดำเนนิการปรับปรุงวนซ้ำ ปฏิบัติจนสำเร็จตามวัตถุประสงค ์จึงนำออกเผยแพร่ โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถยืดหยุน่
ได้ตามบริบท แต่ควรคำนึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การสังเกต และการสะท้อน 

 
 
 

ลงชื่อ………………………..……………..… 

                             (นายฑีปกรณ์ หัสดำ) 
                ตำแหน่ง ครูประจำกลุ่มช่างยนต์ 

ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการสอน 

 

     สัปดาห์ที.่...14....... 
ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์    รหัสวิชา   20101-2005  
หน่วย การกำเนิดไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างยนต์     วันที่สอน ๒๔ สิงหาคม  256๕   จำนวน  7  ชั่วโมง  
รายการสอน  การกำเนิดไฟฟ้า 
ภาคทฤษฎี  120  นาที        ฝึกปฏิบัติ  300  นาที 
ภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา  256๕ 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.๒    จำนวน ๒2 คน  



 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
 1. เข้าใจความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกำเนิดไฟฟ้า 
 2. คำนวณหาค่าต่าง ๆ ทางไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม แบบขนานและแบบผสมได้ถูกต้อง 
 3. มีก ิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเร ียบร้อย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย  
ปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.   ความรู้และทักษะเดิม 

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีพ้ืนฐานไฟฟ้า    

3.   สื่อการสอน 
[   ̸  ] เอกสารประกอบการสอน   
[     ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         
[   ̸  ] ใบงาน      
[     ] วีดิทัศน์   
[     ] ของจริง    

 [    ̸  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น Power Point ประกอบการสอน  สื่อออนไลน์  
4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   
[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง การกำเนิดไฟฟ้า 
[    ] อื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครทูักทายและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องการกำเนิดไฟฟ้า 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการ 
 ครู  เตรียมสื่อ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง การกำเนิดไฟฟ้า 
 ครู  สาธิตการค้นหาข้อมูลจากโซเชียล เพื่อให้ได้บทความ หรืองานวิจัย เกี่ยวกับการกำเนิดไฟฟ้า
 ผู้เรียน  ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมายโดยวิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม 



 ผู้สอน  สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้เรื่องการกำเนิดไฟฟ้า 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
    4.1 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
                 (นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น) 
              ….........../.........……/............... 

 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าแผนก                             
         (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          การกำเนิดไฟฟ้า 
ชื่อ Model Teacher   นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น  สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่สังเกตการสอน 24 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-1๕.00 น. จำนวน 7 ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

  

2. มีนำคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การนำเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  



4. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม.......................................................................................................... .................. 

 

 
 

  ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 
                       (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเก่ิง) 
                                   ตำแหน่ง ครู          
                                         ผูส้ังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 

บันทึกหลงัการสอน 
     สัปดาห์ที.่.....๑4..... 

ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต ์  รหัสวิชา   20103 - 2005  
หน่วย การกำเนิดไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างยนต์     วันที่สอน ๒๔ สิงหาคม  256๕   จำนวน  7 ชัว่โมง  
รายการสอน  การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 
ภาคทฤษฎี  120  นาที        ฝึกปฏิบัติ  300  นาที 
ภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา  256๕ 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.๒    จำนวน ๒2 คน  



1. เนื้อหาที่สอน (สาระสำคัญ) 
 เนื้อหาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ เรื่องการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอน การจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม 

2. ผลการสอน 
 ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการ
พัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสูงขึ้น 

3. ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการทำวิจัย) 
 - ไม่มี 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
                 (นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น) 
              ….........../.........……/............... 

 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าแผนก                             
         (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วยการตอบ

คำถามในเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านทำความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มบ้าง  
       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 



- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรียน 
   - กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

   - การกำหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
3) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้สื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดลำดับขั้นการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) ประเด็นสื่อการสอน 
  - มีการใช้สื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
5) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรียนมีความสนใจ 
     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น
เป็นอย่างด ี

6) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่เรียนรู้ 
      

 
 

          ลงชื่อ................................................หวัหน้าแผนก 

                                          (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเก่ิง) 

 
 
 
 

แผนการสอน 
 

     สัปดาห์ที.่.....14..... 
ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์    รหัสวิชา   20101-2005  
หน่วย การกำเนิดไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างยนต์               วันที่สอน 1 กันยายน  256๕   จำนวน  7  ชั่วโมง  
รายการสอน  ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 
ภาคทฤษฎี  120  นาที        ฝึกปฏิบัติ  300  นาที 
ภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา  256๕ 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.๒    จำนวน ๒2 คน  



1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.1 อธิบายขั้นตอนของการตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำได้ 
1.2 บอกกระบวนการตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำได้ 
1.3 อธิบายกระบวนการตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 

3.   สื่อการสอน 
[   ̸  ] เอกสารประกอบการสอน   
[     ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         
[   ̸  ] ใบงาน      
[     ] วีดิทัศน์   
[     ] ของจริง    

 [    ̸  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น Power Point ประกอบการสอน  สื่อออนไลน์  
4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   
[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อ ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ  
[    ] อื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครทูักทายและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุ
กึ่งตัวนำ 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการ 
 ครู  เตรียมสื่อ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่องตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 



 ครู  สาธิตการค้นหาข้อมูลจากโซเชียล เพื่อให้ได้บทความ หรืองานวิจัย เกี่ยวกับเรื่องตัวนำไฟฟ้า 
ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 
 ผู้เรียน  ทำความเข้าใจและปฏิบัติค้นหาข้อมูลตามใบงานที่มอบหมายโดยวิธีแบ่งกลุ่ม 
 ครู  สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้เรื่องตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
    4.1 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
                        (นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น) 
                    ….........../.........……/............... 

 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าแผนก                             
         (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ            เรื่อง ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 
ชื่อ Model Teacher   นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น     สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่สังเกตการสอน  1 กันยายน  256๕  เวลา 8.00-1๕.00 น. จำนวน 7 ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

  

2. มีนำคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  



3.การนำเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  

4. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม.......................................................................................................... .................. 

 

 
 

  ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 
                   (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
                                  ตำแหน่ง ครู          
                                       ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

บันทึกหลงัการสอน 
     สัปดาห์ที.่.....15..... 

ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์    รหัสวิชา   20101-2005  
หน่วย การกำเนิดไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างยนต์               วันที่สอน 1 กันยายน  256๕   จำนวน  7  ชั่วโมง  
รายการสอน  ตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 
ภาคทฤษฎี  120  นาที        ฝึกปฏิบัติ  300  นาที 
ภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา  256๕ 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.๒    จำนวน ๒2 คน  
 



1. เนื้อหาที่สอน (สาระสำคัญ) 
 เนื้อหาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์  เรื่องตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และ
วัสดุกึ่งตัวนำ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม 

2. ผลการสอน 
 ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการ
พัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำสูงขึ้น 

3. ปัญหา อุปสรรค ทีเ่กิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการทำวิจัย) 
 - ไม่มี 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
                   (นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น) 
               ….........../.........……/............... 

 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าแผนก                             
         (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วยการตอบ

คำถามในเรียนรู้เรื่องกตัวนำไฟฟ้า ฉนวน และวัสดุกึ่งตัวนำ 
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านทำความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มบ้าง  
       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 



- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรียน 
   - กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

   - การกำหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
7) ประเด็นด้านครู 
 - มีการใช้สื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดลำดับขั้นการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

8) ประเด็นสื่อการสอน 
  - มีการใช้สื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
9) ประเด็นด้านบรรยากาศ 
 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรียนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น
เป็นอย่างด ี

10) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่เรียนรู้ 
      
 

 
          ลงชื่อ................................................หวัหน้าแผนก 

                                (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเก่ิง) 

 

 

 

 

แผนการสอน 
 

     สัปดาห์ที.่.....๑6..... 
ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์    รหัสวิชา   20101-2005  
หน่วย การกำเนิดไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างยนต์     วันที่สอน 5 กันยายน  256๕   จำนวน  7  ชั่วโมง  
รายการสอน  ทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้า 
ภาคทฤษฎี  120  นาที        ฝึกปฏิบัติ  300  นาที 



ภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา  256๕ 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.๒    จำนวน ๒2 คน  
 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 อธิบายขั้นตอนของการทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ 
1.2 บอกชนิดการทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ 
1.3 อธิบายความหมายของทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้าได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้า 

3.   สื่อการสอน 
[   ̸  ] เอกสารประกอบการสอน   
[     ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         
[   ̸  ] ใบงาน      
[     ] วีดิทัศน์   
[     ] ของจริง    

 [    ̸  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เช่น Power Point ประกอบการสอน  สื่อออนไลน์  

4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 
[    ] การบ้าน   
[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง ทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้า 
[    ] อื่น ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครทูักทายและตรวจสอบรายชื่อนักเรียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเรื่องทฤษฎีการไหลของ
กระแสไฟฟ้า 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 



วิธีการ 
 ครู  เตรียมสื่อ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง ทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้า 
 ครู  สาธิตการค้นหาข้อมูลจากโซเชียล เพ่ือให้ได้บทความ หรืองานวิจัย เกี่ยวกับทฤษฎีการไหลของ
กระแสไฟฟ้า 
 ผู้เรียน  ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามใบงานที่มอบหมายโดยวิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม 
 ผู้สอน  สังเกตการณ์ และให้คำแนะนำ 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้เรื่องทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้า 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
    4.1 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
                         (นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น) 
                       ….........../.........……/............... 

 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าแผนก                             
         (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ  ทฤษฎีการไหลของกระแสไฟฟ้า 
ชื่อ Model Teacher   นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น     สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่สังเกตการสอน ๕ กันยายน  256๕  เวลา 08.00-1๕.00 น. จำนวน 7 ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 



1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
  

2. มีนำคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การนำเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  

4. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม.......................................................................................................... .................. 

 

 
 

   ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 
                     (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเก่ิง) 
                                   ตำแหน่ง ครู          
                                        ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 

บันทึกหลงัการสอน 
     สัปดาห์ที.่.....๑๖..... 

ชื่อวิชา งานไฟฟ้ารถยนต์           รหัสวชิา   20101-2005  
หน่วย การกำเนิดไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างยนต์                     วันที่สอน ๕ กันยายน  256๕   จำนวน  7  ชั่วโมง  
รายการสอน  ชนิดของไฟฟ้า  



ภาคทฤษฎี  120  นาที                 ฝึกปฏิบัติ  300  นาที 
ภาคเรียนที่  ๑      ปีการศึกษา  256๕ 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.๒    จำนวน ๒2 คน   ขาดเรียน 1 คน 
1. เนื้อหาที่สอน (สาระสำคัญ) 
 เนื้อหาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์เรื่องชนิดของไฟฟ้าการจัดการ
เรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม 

2. ผลการสอน 
 ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการ
พัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับชนิดของไฟฟ้าสูงขึ้น 

3. ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการทำวิจัย) 
 - ไม่มี 

 

 

ลงชื่อ................................................ผู้สอน 
                    (นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น) 
                 ….........../.........……/............... 

 

 
 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าแผนก                             
         (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วยการตอบ

คำถามในเรียนรู้เรื่องชนิดของไฟฟ้า  
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 



 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านทำความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มบ้าง  
       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรียน 
   - กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

   - การกำหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
11) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้สื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดลำดับขั้นการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

12) ประเด็นสื่อการสอน 
  - มีการใช้สื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
13) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรียนมีความสนใจ 
     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น
เป็นอย่างด ี

14) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่เรียนรู้ 
     - สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

 
 

          ลงชื่อ................................................หวัหน้าแผนก 

                               (ว่าที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 

 

 

 

 

แบบสรุปผลการดำเนินงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม  
 

ชื่อ Model Teacher นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น แผนกวิชาช่างยนต์    
วันที่สอน 24 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน  256๕ 



หน่วยที่  1  การกำเนิดไฟฟ้า 
จำนวน 7 ชั่วโมง ภาคเรียนที่..1...ปีการศึกษา...256๕.. จำนวนผู้เรียน  ชั้น...ปวช ๒..กลุม่....1..... 
จำนวน....๒2...คน เข้าเรียน....22......คน ขาดเรียน.....0.....คน 
 

ผลการดำเนินงาน 
  ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการกำเนิดไฟฟ้า รายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ โดย
ใช้วิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม  ครูได้รวมกลุ่ม PLC แผนกช่างยนต์ จำนวน 8 คน เพื่อร่วมกันคิด หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแผนกช่างเชื่อมโลหะ ตั้งแต่
วันที่ 1๗ พฤษภาคม 256๕  ถึง 19 กันยายน 2565 ตามกระบวนการขั้นตอนของ PLC และนำไปใช้กับ
ผู้เรียนระดับ ปวช.๒ แผนกวิชาช่างยนต์ จำนวณ 22 คน ในการเรียนรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ เรื่อง การ
กำเนิดไฟฟ้า โดยการแก้ไขปัญหาครั้งที่ 1 ผู้เรียนปฏิบัติตามงานที่มอบหมายได้ร้อยละ 55 การแก้ไขปัญหา
ครั้งที่ 2 ผู้เรียนปฏิบัติตามงานที่มอบหมายได้ร้อยละ 80 และการแก้ไขปัญหาครั้งที่ 3 ผู้เรียนปฏิบัติตามงาน
ที่มอบหมายได้ร้อยละ 100 เป็นไปตามการบวนการ PLC ที่ดำเนินการปรับปรุง วนซ้ำ ปฏิบัติจนสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นสูงขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการ 
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการกำเนิดไฟฟ้า รายวิชางาน
ไฟฟ้ารถยนต์ ใช้รูปแบบการจัดการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นต่อไป 
  
                                                     
 

                ลงชื่อ………………………..……………..… 

                         (นายฑีปกรณ์  หัสดำ) 
                   

  
               ลงชื่อ................................................หวัหน้าแผนก 

                                                                   (วา่ที่.ร.ต. กิตติพงษ์ คำเกิ่ง) 
 
 
 
 
 

แบบประเมินกระบวนการ plc 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ            การกำเนิดไฟฟ้า  
ชื่อ Model Teacher   นายฉัตรณรงษ์  เฉยกลิ่น  สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 



วันที ่ 24 สิงหาคม ถึง 5 กันยายน  256๕  จำนวน     126    ชั่วโมง 

รายประเมินกระบวนการ /การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1.การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  

2. การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  

3.การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
  

4. นำแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
  

5. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

6. สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล 
  

7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

9. สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

10. การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน 
  

11. บันทึกทุกข้ันตอนการทำงานกลุ่ม: ระบุปัญหา วิธีแก้การทดลองใช้ ผลที่ได้ 
  

12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  

13. แบ่งปันประสบการณ์ 
  

14. การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................ .................................................................. 
 
 
 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 
(นายฐิติปกรณ์ ภคุโล) 

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ฝ่ายวิชาการ 
….........../.........……/............... 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

• แบบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในสถานศึกษา 

• คำร้องขอแต่งตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
• ประกาศการจัดตั้งกลุ่มชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

 


