
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                                                            

ที ่                                                      วันที่           ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔    

เรื่อง     รายงานผลการด าเนนิงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)                                                                                                

เรยีน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                          
 

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เร่ืองการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

กลุ่มที่ 7  สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  และก าหนดให้ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

(PLC) ทุกสาขาวิชาชีพ ให้ด าเนนิงานตามคู่มอืการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) พร้อม

ทั้ ง ร า ย ง าน ให้ คณะกรรมกา รด า เ นิ น ง า นขั บ เ คลื่ อ นและผู้ บ ริ ห า รสถาน ศึกษา ท ร า บ

ความก้าวหน้า  สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบ เร่ิม

ต้ังแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564  โดยมีนายวัลลภ  กรีไกรนุช เป็น Model 

Techer ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม PLC สาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน   

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบเสร็จสิ้นเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  

ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 

จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

          ลงช่ือ …………………..…..………............ 

                         (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

                                                                              หวัหน้าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน   
 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการปฏบัิติงาน PLC 

 

 

 

 

 

นายวัลลภ  กรีไกรนุช 

นางสาวตัทชญา ปล้องไหม   

นางสาววัชราภรณ์ มาศจิตต์ 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 

สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5    

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



ค าน า 

 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ มี

ความต่อเน่ือง กระทรวงศึกษาธิการได้น าหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  PLC (Professional 

Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ

ทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การน าคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้ และแบ่งเป็น

ความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ  ที่จะเป็นแนว

ทางการพัฒนา ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัด 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริม 

และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักพัฒนา  

สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดท า “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของส านักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” 

ส าหรับเผยแพร่ให้แก่วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สามารถน าไปสู่การ

ปฏิบัติ เพ่ือด้านการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาต่อไป ส านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

บันทึกการค้นหาปัญหา 

บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 

แผนปฏิบัตกิารชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

แผนการสอน 

แบบสังเกตการสอน 

บันทึกหลังการสอน 

ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัต ิ/กิจกรรม 

สรุปการด าเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กจิกรรม (ส าหรับผู้สังเกตการสอน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 

โดย นายวัลลภ  กรีไกรนุช 

  

 

ชื่อเรื่อง    การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานฝึกฝีมือ เร่ืองงานตะไบ 

     

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนการ

สอนในรูปแบบออนไลน์ สง่ผลให้ผู้เรียนไมส่ามารถเรียนในพืน้ที่ปฏิบัตงิานที่มเีครื่องมือและอุปกรณ์ใน

การฝึกปฏิบัต ิท าให้ผู้เรยีนไมไ่ด้รับการฝึกและพัฒนาทักษะตามสมรรถนะในรายวิชา 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่

ระบาดโรคโควิด 19 ในรูปแบบออนไลน์ และในรายวิชางานฝึกฝีมือที่จัดการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่

สามารถเข้าเรียนในพ้ืนที่ปฏิบัตงิาน เพ่ือฝึกและพัฒนาทักษะตามสมถรรมนะของวิชางานฝึกฝีมอืได้   

ผู้ด าเนินการจึงไดน้ าปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึน้ เข้าสู้ชุมชนการเรีบนรู้ทางวิชาชีพ 

เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานฝึกฝีมือ เร่ือง งานตะไบ 

ส าหรับนักเรียนช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ ฝึกและพัฒนาทักษะตาม     

สมถรรถนะรายวิชางานฝึกฝีมอืได้ 

วัตถุประสงค์โครงการ 

 1.เพ่ือเสริมทักษะงานตะไบ 

          2.เพ่ือเสริมความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับงานตะไบ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรยีนสามารถเข้าค้นหาข้อมูลเร่ืองงานตะไบได้ 

2. ผู้เรยีนสามารถอธิบายเกี่ยวกับงานตะไบได้  

กลุ่มเป้าหมาย  

1.นักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 

 1.1 นักเรยีน สาขางานช่างยนต์ ปวช. 1/1   จ านวน  ๒0  คน 

นวัตกรรม 

 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้สื่อออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล ที่น ามาใช้

แก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจกับงานตะไบ รายวิชางานฝึกฝีมือด้วยการใช้ใบงานมอบหมาย

ให้ผู้เรยีนค้นหาข้อมูล จากบทความ หรืองานวิจัยจากอินเทอร์เน็ต และน าเสนอในช้ันเรียน 

 



ระยะเวลา 

 14 มิถุนายน 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 

 

วิธีด าเนนิการด้วยกระบวนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ ( PLC)  

แผนด าเนนิโครงการ PLC 

กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

การด าเนนิกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1 ท าความเข้าใจ

ร่ วมกั นประ ชุม เ พ่ือ พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้และท า

ความเข้าใจการท างานตาม

กระบวนการ PLC 

14 มิ.ย. 

64 

ประ ชุม เ พ่ือท าความ เ ข้ า ใ จ

แนวคิด 

ห ลั ก ก า ร ก า ร ท า ง า น ต า ม

กระบวนการ PLC 

 

กจิกรรมที่ 2 วงรอบที่ 1 

กิจกรรมหรือการสอนเร่ืองที่ 1 

เร่ือง งานตะไบ 

 

 

 

 

 

  

21 มิ.ย. 

64 

- 

16 ก.ค. 

64 

 

 

 

 

 

 
 

วงรอบที่ 1 

1.ก าหนดปัญหา/เร่ืองที่ต้องการ

ท าร่วมกัน 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการ 

จัดการเรียนรู้เรื่องที่ 1 เพ่ือให้

เหมาะสมกับบริบทแต่ละสมาชิก 

น าแผนการจดั การเรยีนรู้ชุดที่ 

1 ปรกึษา Buddy Teacher 

วันที่ 21 มิ.ย. - 2 กรกฎาคม 

2564 

3. Model Teacher น าแผนการ

จัดการเรียนรู้ 1 ที่ปรับแล้ว ไป

ใช้สอนในช้ันเรียน 

วันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 

4. Buddy Teacher 

สังเกตการณ์สอนและสะท้อน

ผลการสอน 

วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 

  

1. แผนการจัดการ 

เรียนรู้ พร้อมบันทึก 

หลังสอน 

2. ภาพการพูดคุย 

ปรกึษากับ Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ 

สอน  

4. แบบสังเกตการณ์ 

สอนของ Buddy 

Teacher  

5. ภาพการนิเทศการ 

สอน 

 

 

 

 
 



กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

การด าเนนิกิจกรรม ร่องรอย 

  5. Model Teacher สรุปผลการ

สอน พร้อมข้อเสนอแนะของ 

Buddy Teacherลงแผนการ

จัดการเรียนรู้ชุดที่ 1 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 

 

 

กจิกรรมที่ 3 วงรอบที ่2 

กิจกรรมหรือ การสอนเรื่องที่ 

2 

เร่ือง งานตะไบ 

19 ก.ค. 

64 

- 

13 ส.ค. 

64 

วงรอบที่ 2 

1.ก าหนดปัญหา/เร่ืองที่ต้องการ

ท าร่วมกัน 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่ 1 

เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละ

สมาชิก น าแผนการจัดการ 

เรียนรู้ชุดที่ 2 ปรกึษา Buddy 

Teacher 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

3. Model Teacher น าแผนการ

จัดการเรียนรู้ 2 ที่ปรับแล้ว ไป

ใช้สอนในช้ันเรียนวันที่ 2 - 6 

สงิหาคม 2564 

4. Buddy Teacher สังเกตการ

สอนและสะท้อนผลการสอน 

วันที่ 2 - 6 สงิหาคม 2564 

5. Model Teacher สรุปผลการ

สอนพร้อมข้อเสนอแนะของ 

Buddy Teacherลงแผนการ

จัดการเรียนรู้ชุดที่ 2 วันที่ 13 

สงิหาคม 2564 

 

 

1. แผนการจัดการ 

เรียนรู้ พร้อมบันทึก 

หลังสอน 

2. ภาพการพูดคุย 

ปรกึษากับ Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ 

สอน  

4. แบบสังเกตการ 

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทศการ 

สอน 



กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนนิการ 

การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กจิกรรมที่ 4 วงรอบที่ 3 

กิจกรรมหรือการสอนเร่ืองที่ 3 

เร่ือง งานตะไบ 

16 ส.ค. 

64 

- 

10 ก.ย. 

64 

วงรอบที่ 3 

1.ก าหนดปัญหา/เร่ืองที่ต้องการ

ท าร่วมกัน 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่ 3 

เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละ

สมาชิก น าแผนการจัดการ 

เรียนรู้ชุดที่ 3 ปรกึษา Buddy 

Teacher 

วันที่ 16 – 27 สงิหาคม 

2564 

3. Model Teacher น าแผนการ

จัดการเรียนรู้ 3 ที่ปรับแล้ว ไป

ใช้สอนในช้ันเรียน 

วันที่ 30 สงิหาคม – 3 

กันยายน 2564 

4. Buddy Teacher สังเกตการ

สอนและสะท้อนผลการสอน

วันที่ 30 สงิหาคม – 3 

กันยายน 2564 

5. Model Teacher สรุปผลการ

สอนพร้อมข้อเสนอแนะของ 

Buddy Teacherลงแผนการ

จัดการเรียนรู้ชุดที่ 3  วันที่ 13 

สงิหาคม 2564 

1. แผนการจัดการ 

เรียนรู้ พร้อมบันทึก 

หลังสอน 

2. ภาพการพูดคุย 

ปรกึษากับ Buddy 

3. ภาพกิจกรรมการ 

สอน 

4. แบบสังเกตการณ์

สอนของ Buddy 

Teacher 

5. ภาพการนิเทศการ 

สอน 

กจิกรรมที่ 5 

สรุปรายงาน 

13 ก.ย. 

64 

- 

15 ต.ค. 

64 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

ผลส าเร็จของโครงการสง่

รายงาน 

เลม่รายงาน 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ด้านปริมาณ นักเรยีนที่สอนทั้งหมด จ านวน ๒0 คน    ประเมินผลการเรียนรู้ผ่าน

เกณฑ์ จ านวน ๒0 คน ไมผ่่านเกณฑ์ จ านวน 0 คน 

 ด้านคุณภาพ 

นักเรยีนมีความรูแ้ละเกิดทักษะตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าขึ้น 

สรุปผลการด าเนนิการ 

 ด้านผู้เรยีน 

 - ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ไดรั้บทราบด้วยการ

ตอบค าถามในเรียนรู้เรื่องงานตะไบ 

 - ผู้เรยีนบางคนมคีวามเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 

- ผู้เรยีนใช้วิธกีารอ่านท าความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพ่ือนสมาชกิใน 

ด้านครูผู้สอน 

 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

 - มีการจัดล าดับขัน้การน าเสนอไดอ้ย่างเหมาะสม  

 ด้านแผนการจัดการเรยีนรู้ 

 ท าให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และสามารถน าไปใช้กับผู้เรยีนได้จริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพการด าเนินกจิกรรม PLC กลุ่ม ๗ สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน 

ภาคเรยีนที่ 1/64 

 

ประชุมท าความเข้าใจกิจกรรม plc 
 

 

 

ก ำหนดปัญหำ และท ำแผน plc 
 

 

 

 



แบบบันทึกการค้นหาปัญหา  

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สถานที่ ห้องประชุมสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

เวลาเร่ิม  15.00 น. เวลาสิ้นสุด 17.00 น    จ านวนผู้เข้าร่วม 3 คน 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพ่ี (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญท์้องถิ่น (ถ้าม)ี ) 

1. นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์    รองผู้อ านวยการ 

2. นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์    ผู้เชยีวชาญประจ ากลุ่ม  

3. นายวัลลภ กรีไกรนุช    สามาชิกกลุม่ 

4. นางสาวตัทชญา ปลอ้งไหม   สามาชิกกลุม่ 

5. นางสาววัชราภรณ์ มาศจิตต์ สามาชิกกลุม่ 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ล าดับ

ความส าคญั 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชางาน

ฝึกฝีมอื เร่ืองงานตะไบ 

1.ผู้เรยีนไมเ่ข้าใจหลักการ

ตะไบ 

1 

 
2. ผู้เรยีนไมส่ามารถปรับ

ชิน้งานจากตะไบ  

3 

 
3. ผู้เรยีนไมส่ามารถตะไบ

ชิน้งาน 

2 

 

สรุปปัญหาดา้นการเรียนรู้ของนักเรยีนที่กลุ่มคัดเลอืก 

ผู้เรยีนไมเ่ข้าใจหลักการตะไบ ในปฏิบัตงิานการทดลอง ฝึกและพัฒนาทักษะตามสมถรรถนะ

รายวิชางานฝกึฝีมอื 

 

 

ช่ือ……………...............…………..……………..…… 

                    ( นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม ) 

                   ต าแหน่งครูประจ าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน     

      ผูบ้ันทึกกลุ่ม PLC       
                 

 



บันทกึแนวทางแก้ปัญหา 

วันที่  7  กรกฎาคม  2564  สถานที่ห้องประชุมสาขาวิชาช่างเทคนิคพืน้ฐาน 

เวลาเร่ิม 15.00 น.  เวลาสิ้นสุด 17.00 น. จ านวนผู้เข้าร่วม 5 คน 

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพ่ี (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญท์้องถิ่น (ถ้าม)ี ) 

1. นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์  รองผู้อ านวยการ    2.  นายกิตติศักดิ์  ทรหด  ผู้เชยีวชาญประจ ากลุ่ม  

3. นายวัลลภ กรีไกรนุช     สามาชิกกลุม่        4.  นางสาวตัทชญา ปลอ้งไหม  สามาชิกกลุม่ 

5.  นางสาววัชราภรณ์ มาศจิตต์  สามาชิกกลุ่ม    

ปัญหาดา้นการเรยีนรู้ของนักเรยีนที่กลุ่ม PLC  

ชื่อปัญหา      ผูเ้รียนไมเ่ข้าใจหลักการตะไบ 

แนวทางการแก้ปัญหา ใช้เว็ปhttps://www.youtube.com เพ่ือเป็นแนวทางการตะไบ ส าหรับนักเรียน

ช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาช่างยนต์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจหลักการปฏิบัติงานตะไบ และพัฒนาทักษะ

ตามสมถรรถนะรายวิชางานฝกึฝีมอื 

วัตถุประสงค์.   

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานฝกึฝีมอื 

          2. เพ่ือเข้าใจและพัฒนาทักษะการตะไบ 

แนวทางการด าเนนิงาน   

1. ครูอธิบายการหลักการตะไบ 

2. ครูสาธติหลักการตะไบ ให้ผู้เรยีนเข้าใจและสามารถปฏิบัตไิด้ โดยใช้วิดีโอที่ครูผู้สอนบันทึก

ลงใน www.youtube.com 

3. ผู้เรยีนฝึกการปฏิบัต ิโดยบันทึกวิดีโอการตะไบ 

4. ครูและผู้เรยีนร่วมกันสรุปหลักการตะไบที่ถูกต้อง 

การวัดและประเมินผล  

1.ใช้ใบงาน จ านวน 5 คะแนน 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

1.ผู้เรยีนสามารถเข้าเกี่ยวกับหลักการตะไบได้ 

2.ผู้เรยีนสามารถอธิบายหลักการตะไบได้ 
 

ลงช่ือ………………………..…………..........…..… 

                                                            (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม ) 

                                                          ต าแหน่งครูประจ าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

            ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       



แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

ชื่อกลุ่มที่ 7 สาขาวชิาเทคนิคพืน้ฐาน........สังกัด...วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน.. 

1. ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) …นายวัลลภ กรีไกรนุช… 

2. สถานศกึษา.....วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน.... แผนกสาขาวชิา…เทคนิคพืน้ฐาน… 

3. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น.(ถ้ามี) 

นายวัลลภ กรีไกรนุช นางสาวตัทชญาปล้องไหม นางสาววัชราภรณ์ มาศจติต์ 

ประเด็นปัญหาท่ีเลือกน ามาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนท่ีขาดทักษะในการตะไบ 

แผนปฏิบัติการครั้งท่ี (วงรอบ) 1   ( 21 /มิ.ย./2564 - 16/ก.ค./2564) 
 

ล าดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี 

1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย 

และร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 

สมาชิกในกลุม่ 30 /มิ.ย./2564 

(ประมาณ 60 นาที) 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ (PLC) 

Model teacher 

ร่วมกับสมาชิกใน

กลุ่ม 

5 /ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม) 

Model teacher และ

สมาชิกในกลุม่ 

5 /ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน 

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และ

สมาชิกในกลุม่ 

12/ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะหผ์ลการวพิากษ์ สะท้อนคิดและ

ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับ

ใหม ่

Model teacher 12/ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม Model teacher 19/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในชั้นเรียน สมาชิกในทีม 19/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน สมาชิกในทีม 24/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะหก์ารเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 

จุดอ่อน จุดเด่นของการด าเนินการ 

Model teacher 1/ส.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

10 สรุป รูปแบบท่ีปรับปรุงจากบทเรียนท่ีได้ทดลอง

ใช้แล้ว แล้วลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

Model teacher 5/ส.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 



หมายเหตุ  ด าเนินการปรับปรุง วนซ้ า ปฏบิัติจนส าเร็จตามวัตถุประสงค ์จึงน าออกเผยแพร ่โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลา

ดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตามบรบิท แต่ควรค านึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อน 

 

 

   ลงช่ือ………………………..…………..........…..… 

                                                              (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม ) 

                                                           ต าแหน่งครูประจ าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

            ผู้บันทึกกลุ่ม PLC      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

 

     สัปดาห์ที่......๔..... 

ช่ือวิชา....................งานฝึกฝมีอื..................................................รหัสวิชา.......20100-1003........................ 

แผนกวิชา........เทคนิคพืน้ฐาน..............วันที่สอน....... ๕ กรกฎาคม  2564..... หน่วยที่........5.........  

รายการสอน….........................…งานตะไบ......................................จ านวน …............๖........….. ช่ัวโมง  

ภาคทฤษฎี.......30.....นาที   ฝึกปฏิบัต.ิ....210....นาที ภาคเรียนที่...1...ปีการศึกษา......2564........... 

จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน....ปวช 1....กลุม่.....1.....จ านวน....20..คน เข้าเรยีน....20....คน  ขาดเรียน....-...คน 

         ช้ัน................กลุ่ม..............จ านวน............คน เข้าเรยีน..........คน ขาดเรียน..............คน 

1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 ปฏิบัตติามกฎอย่างเคร่งครัด 

1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัตเิหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 

1.3 บอกวิธีป้องกัน 

1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมอืเบื้องต้นในการปฏิบัตงิานได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 

ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเร่ืองงานตะไบ 

3.   สื่อการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         

[   ̸   ] ใบงานการทดลอง      

[      ] วีดทิัศน์   

[   ̸   ] ของจริง    

 [      ]  อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Power point ประกอบการสอน  สื่อโซเชียล  

 

4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   

[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เร่ือง งานตะไบ 

[    ] อื่น ๆ  

 

 

 



กระบวนการสอน 

ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

วิธีการ  

ครูทกัทายและตรวจสอบรายชือ่นกัเรยีน แลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารเรื่องงานตะไบ 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน/ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการ 

 ครู  เตรยีมสื่อ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง งานตะไบ 
 ครู  สาธติการคน้หาขอ้มูลจากโซเชยีล เพื่อใหไ้ดบ้ทความ หรอืงานวจิยั เกีย่วกบังานตะไบ 
 ผูเ้รยีน  ท าความเขา้ใจและปฏบิตัคิน้หาขอ้มูลตามใบงานทีม่อบหมาย 
 ผูเ้รยีน  น าเสนอขอ้มูลการคน้ควา้ในชัน้เรยีนผา่นระบบ Google Meet 
 ครู  สงัเกตการณ์ และใหค้ าแนะน า 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรยีน 

วิธีการ 

ครู ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัสรุปการเรยีนรูเ้รือ่งการปรบัเปลวไฟเชือ่มแก๊สในรูปแบบการใชก้ารสือ่
ออนไลน์ 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 

4.1 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
ลงชือ่................................................ผูส้อน 

(นายวลัลภ  กรไีกรนุช) 
              ….........../.........……/............... 

 
ลงชือ่................................................หวัหน้าแผนก                             
              (นายวลัลภ  กรไีกรนุช) 
         ….........../.........……/............... 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          งานตะไบ 

ชื่อ Model Teacher   นายวัลลภ  กรีไกรนุช      สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่สังเกตการสอน ๕  กรกฎาคม  2564  เวลา 8.00-1๕.00 น. จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

1. การจัดการเรียนดว้ยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

เดยีวกัน 

  

2. มีน าคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  

4. การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ตามบริบทของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนือ้หาการจัดการเรียนรู้ไดเ้ข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ............................................................................................................................ 

 

 

 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 

                    ( นางสาววัชราภรณ์  มาศจิตต์) 

                                   ต าแหน่ง ครู          

                                       ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 



บันทกึหลังการสอน 

     สัปดาห์ที่......๔..... 

ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ  รหัสวิชา   ๒๐๑๐๐ - ๑๐๐๓  

หน่วย งานตะไบ 

แผนกวิชา เทคนิคพืน้ฐาน    วันที่สอน ๕ กรกฏาคม  2564 จ านวน  ๖  ช่ัวโมง  

รายการสอน  งานตะไบ    ภาคทฤษฎี  ๓0  นาที       ฝึกปฏิบัต ิ ๒๑๐  นาท ี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2564 

จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน  ปวช.1   จ านวน ๒0 คน  เข้าเรียน ๒๐ คน ขาดเรียน - คน 
 

1. เนื้อหาที่สอน (สาระส าคัญ) 

 เนือ้หาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานฝึกฝีมอื เร่ืองงานตะไบ   ดว้ยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์ 

2. ผลการสอน 

ผลการสอนดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามี

ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์ ในการพัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มผีลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

หมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับงานตะไบ ที่เพ่ิมสูงขึน้  

3. ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นในระหว่างการเรยีนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบ Google Meet มีผู้เรยีนบางคนติดปัญหาสัญญาณขาด

หายท าให้การสื่อสารไมต่่อเน่ือง ทั้งการฟังบรรยายและการน าเสนอข้อมูลการค้นคว้า 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 

 แนวทางการแกป้ัญหาการสอนในช่วงที่สัญญาณขาดหายโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

น าเสนอใหม่และตอบข้อสงสัยของผู้เรยีน 

 ข้อเสนอแนะ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ส่ือออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล 

เป็นรูปแบบที่ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 

            (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

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

 

ลงช่ือ.........................................หัวหน้าแผนก                             

          (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

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

 

 

 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัต ิ/กจิกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วย

การตอบค าถามในเรียนรู้เรื่องงานตะไบ 

- ผู้เรยีนบางคนมคีวามเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพ่ือน

สมาชิกในกลุ่มบ้าง  

       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดล าดับขัน้ตอนของกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสมกับเนือ้หา 

- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

- มีการจัดกลุม่เพ่ือท ากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรยีน 

   - กิจกรรมที่จัดขึน้เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสม 

   - การก าหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 

3) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

 - มีการจัดล าดับขัน้การน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

4) ประเด็นสื่อการสอน 

  - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้ส่ือได้อยา่งเหมาะสมกับเนือ้หา 

5) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรยีนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด ค าถาม ข้อคาดเดา และ

ข้อเสนอขึน้เป็นอย่างด ี

6) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 

     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมคีวามเหมาะสม ผู้เรยีนมีความพร้อมและสนใจใฝเ่รียนรู้ 

     - สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
 

         ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก 

                       (นายวลัลภ  กรีไกรนุช) 
 



แบบสรุปผลการด าเนนิงาน รูปแบบ/วิธีการ/กจิกรรม  

 

ช่ือ Model Teacher นายวัลลภ  กรีไกรนุช   สาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน วันที่สอน ๕ กรกฎาคม  2564 

หน่วยที่  5 งานตะไบ รายการสอน งานตะไบ   

จ านวน ๖ ช่ัวโมง ภาคเรียนที่..1...ปีการศึกษา...2564.. จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน...ปวช 1..กลุ่ม....1..... 

จ านวน....๒0   .คน เข้าเรยีน....๒๐......คน ขาดเรียน.....-.....คน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลวไฟเช่ือมแก๊ส ครูได้รวมกลุ่ม PLC 

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน จ านวน ๓ คน เพ่ือร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดย

จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 

2564  ถึง 15  ตุลาคม 2564 ตามกระบวนการขั้นตอนของ PLC และน าไปใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช.

1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวณ 40คน ในการเรียนรายวิชางานตะไบ เร่ืองงานตะไบ เป็นไปตามการบวน

การ PLC และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูเ้พ่ิมขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการ 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงานตะไบ โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้สื่อออนไลน์เร่ืองงนตะไบ โดยอธิบาย สาธิตและให้เพ่ือนช่วยแนะน า และน าเสนอ

ข้อมูล การการค้นคว้าที่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

  
                                                        
 

      ลงช่ือ………………………..……………..… 

                (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม) 

                    

                   ลงช่ือ............................................หัวหน้าแผนก 

                                                                   (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

ชื่อกลุ่มที่ 7 สาขาวชิาเทคนิคพืน้ฐาน........สังกัด...วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน.. 

4. ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) …นายวัลลภ กรีไกรนุช… 

5. สถานศกึษา.....วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน.... แผนกสาขาวชิา…เทคนิคพืน้ฐาน… 

6. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น.(ถ้ามี) 

นายวัลลภ กรีไกรนุช นางสาวตัทชญาปล้องไหม นางสาววัชราภรณ์ มาศจติต์ 

ประเด็นปัญหาท่ีเลือกน ามาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนท่ีขาดทักษะในการตะไบ 

แผนปฏิบัติการครั้งท่ี (วงรอบ) ๒   ( 19 /ก.ค./2564 - 13/ส.ค./2564) 
 

ล าดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี 

1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย 

และร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 

สมาชิกในกลุม่ 30 /มิ.ย./2564 

(ประมาณ 60 นาที) 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ (PLC) 

Model teacher 

ร่วมกับสมาชิกใน

กลุ่ม 

5 /ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม) 

Model teacher และ

สมาชิกในกลุม่ 

5 /ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน 

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และ

สมาชิกในกลุม่ 

12/ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะหผ์ลการวพิากษ์ สะท้อนคิดและ

ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับ

ใหม ่

Model teacher 12/ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม Model teacher 19/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในชั้นเรียน สมาชิกในทีม 19/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน สมาชิกในทีม 24/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะหก์ารเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 

จุดอ่อน จุดเด่นของการด าเนินการ 

Model teacher 1/ส.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

10 สรุป รูปแบบท่ีปรับปรุงจากบทเรียนท่ีได้ทดลอง

ใช้แล้ว แล้วลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

Model teacher 5/ส.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 



หมายเหตุ  ด าเนินการปรับปรุง วนซ้ า ปฏบิัติจนส าเร็จตามวัตถุประสงค ์จึงน าออกเผยแพร ่โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลา

ดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตามบรบิท แต่ควรค านึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อน 

 

 

   ลงช่ือ………………………..…………..........…..… 

                                                              (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม ) 

                                                           ต าแหน่งครูประจ าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

            ผู้บันทึกกลุ่ม PLC      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

 

     สัปดาห์ที่......๘..... 

ช่ือวิชา....................งานฝึกฝมีอื..................................................รหัสวิชา.......20100-1003........................ 

แผนกวิชา........เทคนิคพืน้ฐาน..............วันที่สอน....... ๓๐ สงิหาคม  2564..... หน่วยที่........5.........  

รายการสอน….........................…งานตะไบ......................................จ านวน …............๖........….. ช่ัวโมง  

ภาคทฤษฎี.......30.....นาที   ฝึกปฏิบัต.ิ....210....นาที ภาคเรียนที่...1...ปีการศึกษา......2564........... 

จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน....ปวช 1....กลุม่.....1....จ านวน....20..คน เข้าเรยีน....๑๙....คน  ขาดเรียน....๑...คน 

         ช้ัน................กลุ่ม..............จ านวน............คน เข้าเรยีน..........คน ขาดเรียน..............คน 

1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  

1.1 ปฏิบัตติามกฎอย่างเคร่งครัด 

1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัตเิหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 

1.3 บอกวิธีป้องกัน 

1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมอืเบื้องต้นในการปฏิบัตงิานได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 

ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเร่ืองงานตะไบ 

3.   สื่อการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         

[   ̸   ] ใบงานการทดลอง      

[      ] วีดทิัศน์   

[   ̸   ] ของจริง    

 [      ]  อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Power point ประกอบการสอน  สื่อโซเชียล  

 

4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   

[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เร่ือง งานตะไบ 

[    ] อื่น ๆ  

 

 

 



กระบวนการสอน 

ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

วิธีการ  

ครูทกัทายและตรวจสอบรายชือ่นกัเรยีน แลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารเรื่องงานตะไบ 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน/ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการ 

 ครู  เตรยีมสื่อ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง งานตะไบ 
 ครู  สาธติการคน้หาขอ้มูลจากโซเชยีล เพื่อใหไ้ดบ้ทความ หรอืงานวจิยั เกีย่วกบังานตะไบ 
 ผูเ้รยีน  ท าความเขา้ใจและปฏบิตัคิน้หาขอ้มูลตามใบงานทีม่อบหมาย 
 ผูเ้รยีน  น าเสนอขอ้มูลการคน้ควา้ในชัน้เรยีนผา่นระบบ Google Meet 
 ครู  สงัเกตการณ์ และใหค้ าแนะน า 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรยีน 

วิธีการ 

ครู ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัสรุปการเรยีนรูเ้รือ่งการปรบัเปลวไฟเชือ่มแก๊สในรูปแบบการใชก้ารสือ่
ออนไลน์ 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 

4.1 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
ลงชือ่................................................ผูส้อน 

(นายวลัลภ  กรไีกรนุช) 
              ….........../.........……/............... 

 
ลงชือ่................................................หวัหน้าแผนก                             
              (นายวลัลภ  กรไีกรนุช) 
         ….........../.........……/............... 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          งานตะไบ 

ชื่อ Model Teacher   นายวัลลภ  กรีไกรนุช      สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่สังเกตการสอน ๓๐ สงิหาคม  2564  เวลา 8.00-1๕.00 น. จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

1. การจัดการเรียนดว้ยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

เดยีวกัน 

  

2. มีน าคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรูเ้บื้องต้น 
  

4. การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ตามบริบทของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนือ้หาการจัดการเรียนรู้ไดเ้ข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ............................................................................................................................ 

 

 

 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 

                    ( นางสาววัชราภรณ์  มาศจิตต์) 

                                   ต าแหน่ง ครู          

                                       ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 



บันทกึหลังการสอน 

     สัปดาห์ที่......๘..... 

ช่ือวิชา งานฝกึฝีมือ  รหัสวิชา   ๒๐๑๐๐ - ๑๐๐๓  

หน่วย งานตะไบ 

แผนกวิชา เทคนิคพืน้ฐาน    วันที่สอน ๓๐ สงิหาคม  2564 จ านวน  ๖  ช่ัวโมง  

รายการสอน  งานตะไบ    ภาคทฤษฎี  ๓0  นาที       ฝึกปฏิบัต ิ ๒๑๐  นาท ี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2564 

จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน  ปวช.1   จ านวน ๒0 คน  เข้าเรียน ๑๘ คน ขาดเรียน ๒ คน 
 

1. เนื้อหาที่สอน (สาระส าคัญ) 

 เนือ้หาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานฝึกฝีมอื เร่ืองงานตะไบ   ดว้ยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์ 

2. ผลการสอน 

ผลการสอนดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัตจิริง ปรากฏว่ามี

ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์ ในการพัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มผีลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

หมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับงานตะไบ ที่เพ่ิมสูงขึน้  

3. ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นในระหว่างการเรยีนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Meet มีผู้เรยีนบางคนติดปัญหาสัญญาณขาด

หายท าให้การสื่อสารไมต่่อเน่ือง ทั้งการฟังบรรยายและการน าเสนอข้อมูลการค้นคว้า 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 

 แนวทางการแกป้ัญหาการสอนในช่วงที่สัญญาณขาดหายโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

น าเสนอใหม่และตอบข้อสงสัยของผู้เรยีน 

 ข้อเสนอแนะ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ส่ือออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล 

เป็นรูปแบบที่ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 

            (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

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

 

ลงช่ือ.........................................หัวหน้าแผนก                             

          (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

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

 

 

 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กจิกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วย

การตอบค าถามในเรียนรู้เรื่องงานตะไบ 

- ผู้เรยีนบางคนมคีวามเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพ่ือน

สมาชิกในกลุ่มบ้าง  

       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดล าดับขัน้ตอนของกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสมกับเนือ้หา 

- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

- มีการจัดกลุม่เพ่ือท ากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรยีน 

   - กิจกรรมที่จัดขึน้เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรยีนได้อยา่งเหมาะสม 

   - การก าหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 

7) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

 - มีการจัดล าดับขัน้การน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

8) ประเด็นสื่อการสอน 

  - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้ส่ือได้อยา่งเหมาะสมกับเนือ้หา 

9) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรยีนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด ค าถาม ข้อคาดเดา และ

ข้อเสนอขึน้เป็นอยา่งดี 

10) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 

     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมคีวามเหมาะสม ผู้เรยีนมีความพร้อมและสนใจใฝเ่รียนรู้ 

     - สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
 

         ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก 

                       (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 
 



แบบสรุปผลการด าเนนิงาน รูปแบบ/วิธีการ/กจิกรรม  

 

ช่ือ Model Teacher นายวัลลภ  กรีไกรนุช   สาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน วันที่สอน ๓๐ สงิหาคม  2564 

หน่วยที่  5 งานตะไบ รายการสอน งานตะไบ   

จ านวน ๖ ช่ัวโมง ภาคเรียนที่..1...ปีการศึกษา...2564.. จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน...ปวช 1..กลุ่ม....1..... 

จ านวน....๒0...คน เข้าเรยีน....๑๗......คน ขาดเรียน.....๓.....คน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลวไฟเช่ือมแก๊ส ครูได้รวมกลุ่ม PLC 

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน จ านวน ๓ คน เพ่ือร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดย

จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 

2564  ถึง 15  ตุลาคม 2564 ตามกระบวนการขั้นตอนของ PLC และน าไปใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช.

1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวณ 40คน ในการเรียนรายวิชางานตะไบ เร่ืองงานตะไบ เป็นไปตามการบวน

การ PLC และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูเ้พ่ิมขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการ 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงานตะไบ โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้สื่อออนไลน์เร่ืองงนตะไบ โดยอธิบาย สาธิตและให้เพ่ือนช่วยแนะน า และน าเสนอ

ข้อมูล การการค้นคว้าที่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

  
                                                        
 

      ลงช่ือ………………………..……………..… 

                (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม) 

                    

                   ลงช่ือ............................................หัวหน้าแผนก 

                                                                   (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

 

 

 



แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

ชื่อกลุ่มที่ 7 สาขาวชิาเทคนิคพืน้ฐาน........สังกัด...วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน.. 

7. ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) …นายวัลลภ กรีไกรนุช… 

8. สถานศกึษา.....วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน.... แผนกสาขาวชิา…เทคนิคพืน้ฐาน… 

9. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 

ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น.(ถ้ามี) 

นายวัลลภ กรีไกรนุช นางสาวตัทชญาปล้องไหม นางสาววัชราภรณ์ มาศจติต์ 

ประเด็นปัญหาท่ีเลือกน ามาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนท่ีขาดทักษะในการตะไบ 

แผนปฏิบัติการครั้งท่ี (วงรอบ) 3 ( 16 /ส.ค./2564 - 10/ก.ย./2564) 
 

ล าดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี 

1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย 

และร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 

สมาชิกในกลุม่ 30 /มิ.ย./2564 

(ประมาณ 60 นาที) 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ (PLC) 

Model teacher 

ร่วมกับสมาชิกใน

กลุ่ม 

5 /ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม) 

Model teacher และ

สมาชิกในกลุม่ 

5 /ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน 

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และ

สมาชิกในกลุม่ 

12/ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะหผ์ลการวพิากษ์ สะท้อนคิดและ

ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับ

ใหม ่

Model teacher 12/ก.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม Model teacher 19/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในชั้นเรียน สมาชิกในทีม 19/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน สมาชิกในทีม 24/ก.ค./2564 

(ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะหก์ารเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 

จุดอ่อน จุดเด่นของการด าเนินการ 

Model teacher 1/ส.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 

10 สรุป รูปแบบท่ีปรับปรุงจากบทเรียนท่ีได้ทดลอง

ใช้แล้ว แล้วลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

Model teacher 5/ส.ค./2564 

(ประมาณ 30 นาที) 



หมายเหตุ  ด าเนินการปรับปรุง วนซ้ า ปฏบิัติจนส าเร็จตามวัตถุประสงค ์จึงน าออกเผยแพร ่โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลา

ดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตามบรบิท แต่ควรค านึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อน 

 

 

   ลงช่ือ………………………..…………..........…..… 

                                                              (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม ) 

                                                           ต าแหน่งครูประจ าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

            ผู้บันทึกกลุ่ม PLC      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสอน 

 

     สัปดาห์ที่......๑๒..... 

ช่ือวิชา....................งานฝึกฝมีอื..................................................รหัสวิชา.......20100-1003........................ 

แผนกวิชา........เทคนิคพืน้ฐาน..............วันที่สอน....... ๒ สงิหาคม  2564..... หน่วยที่........5.........  

รายการสอน….........................…งานตะไบ......................................จ านวน …............๖........….. ช่ัวโมง  

ภาคทฤษฎี.......30.....นาที   ฝึกปฏิบัต.ิ....210....นาที ภาคเรียนที่...1...ปีการศึกษา......2564........... 

จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน....ปวช 1....กลุม่.....1.....จ านวน....20..คน เข้าเรยีน....20....คน  ขาดเรียน....-...คน 

         ช้ัน................กลุ่ม..............จ านวน............คน เข้าเรยีน..........คน ขาดเรียน..............คน 

1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม  

1.1 ปฏิบัตติามกฎอย่างเคร่งครัด 

1.2 บอกวิธีป้องกันอุบัตเิหตุในงานความปลอดภัยทั่วไป 

1.3 บอกวิธีป้องกัน 

1.4 อธิบายความหมายความส าคัญของความฝึกฝีมอืเบื้องต้นในการปฏิบัตงิานได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 

ผู้เรยีนมีความรูค้วามเข้าใจเร่ืองงานตะไบ 

3.   สื่อการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         

[   ̸   ] ใบงานการทดลอง      

[      ] วีดทิัศน์   

[   ̸   ] ของจริง    

 [      ]  อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Power point ประกอบการสอน  สื่อโซเชียล  

 

4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   

[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เร่ือง งานตะไบ 

[    ] อื่น ๆ  

 

 

 



กระบวนการสอน 

ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 

วิธีการ  

ครูทกัทายและตรวจสอบรายชือ่นกัเรยีน แลกเปลีย่นขอ้มูลขา่วสารเรื่องงานตะไบ 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน/ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการ 

 ครู  เตรยีมสื่อ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง งานตะไบ 
 ครู  สาธติการคน้หาขอ้มูลจากโซเชยีล เพื่อใหไ้ดบ้ทความ หรอืงานวจิยั เกีย่วกบังานตะไบ 
 ผูเ้รยีน  ท าความเขา้ใจและปฏบิตัคิน้หาขอ้มูลตามใบงานทีม่อบหมาย 
 ผูเ้รยีน  น าเสนอขอ้มูลการคน้ควา้ในชัน้เรยีนผา่นระบบ Google Meet 
 ครู  สงัเกตการณ์ และใหค้ าแนะน า 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรยีน 

วิธีการ 

ครู ใหผู้เ้รยีนชว่ยกนัสรุปการเรยีนรูเ้รือ่งการปรบัเปลวไฟเชือ่มแก๊สในรูปแบบการใชก้ารสือ่
ออนไลน์ 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 

4.1 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรยีนท าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 
ลงชือ่................................................ผูส้อน 

(นายวลัลภ  กรไีกรนุช) 
              ….........../.........……/............... 

 
ลงชือ่................................................หวัหน้าแผนก                             
              (นายวลัลภ  กรไีกรนุช) 
         ….........../.........……/............... 

 

 

 

 

 

 



แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          งานตะไบ 

ชื่อ Model Teacher   นายวัลลภ  กรีไกรนุช      สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่สังเกตการสอน ๒ สงิหาคม  2564  เวลา 8.00-1๕.00 น. จ านวน ๖ ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบัติ 

1. การจัดการเรียนดว้ยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย

เดยีวกัน 

  

2. มีน าคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรูเ้บื้องต้น 
  

4. การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

ตามบริบทของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนือ้หาการจัดการเรียนรู้ไดเ้ข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งตอ่เน่ือง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเตมิ............................................................................................................................ 

 

 

 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 

                    ( นางสาววัชราภรณ์  มาศจิตต์) 

                                   ต าแหน่ง ครู          

                                       ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 



บันทกึหลังการสอน 

     สัปดาห์ที่......๑๒..... 

ช่ือวิชา งานฝึกฝีมือ  รหัสวิชา   ๒๐๑๐๐ - ๑๐๐๓  

หน่วย งานตะไบ 

แผนกวิชา เทคนิคพืน้ฐาน    วันที่สอน ๒ สงิหาคม  2564 จ านวน  ๖  ช่ัวโมง  

รายการสอน  งานตะไบ    ภาคทฤษฎี  ๓0  นาที       ฝึกปฏิบัต ิ ๒๑๐  นาท ี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2564 

จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน  ปวช.1   จ านวน ๒0 คน  เข้าเรียน ๑๗ คน ขาดเรียน ๓ คน 
 

1. เนื้อหาที่สอน (สาระส าคัญ) 

 เนือ้หาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานฝึกฝีมอื เร่ืองงานตะไบ   ดว้ยการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือออนไลน์ 

2. ผลการสอน 

ผลการสอนดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามี

ผู้เรยีนผ่านเกณฑ์ ในการพัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มผีลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

หมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับงานตะไบ ที่เพ่ิมสูงขึน้  

3. ปัญหา อุปสรรค ที่เกดิขึ้นในระหว่างการเรยีนการสอน 

 ในการจัดการเรียนการสอนผา่นระบบ Google Meet มีผู้เรยีนบางคนติดปัญหาสัญญาณขาด

หายท าให้การสื่อสารไมต่่อเน่ือง ทั้งการฟังบรรยายและการน าเสนอข้อมูลการค้นคว้า 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 

 แนวทางการแกป้ัญหาการสอนในช่วงที่สัญญาณขาดหายโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

น าเสนอใหม่และตอบข้อสงสัยของผู้เรยีน 

 ข้อเสนอแนะ การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ส่ือออนไลน์ในการค้นคว้าหาข้อมูล 

เป็นรูปแบบที่ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 

            (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

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

 

ลงช่ือ.........................................หัวหน้าแผนก                             

          (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

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

 

 

 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัต ิ/กจิกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วย

การตอบค าถามในเรียนรู้เรื่องงานตะไบ 

- ผู้เรยีนบางคนมคีวามเข้าใจจากการดูตัวอย่างในสื่อได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพ่ือน

สมาชิกในกลุ่มบ้าง  

       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดล าดับขัน้ตอนของกิจกรรมได้อยา่งเหมาะสมกับเนือ้หา 

- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ 

- มีการจัดกลุม่เพ่ือท ากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรยีน 

   - กิจกรรมที่จัดขึน้เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อยา่งเหมาะสม 

   - การก าหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนือ้หา 

11) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

 - มีการจัดล าดับขัน้การน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

12) ประเด็นสื่อการสอน 

  - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนือ้หาและเอกสารประกอบการสอนได้อยา่งเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้ส่ือได้อยา่งเหมาะสมกับเนือ้หา 

13) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรยีนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด ค าถาม ข้อคาดเดา และ

ข้อเสนอขึน้เป็นอยา่งดี 

14) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 

     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมคีวามเหมาะสม ผู้เรยีนมีความพร้อมและสนใจใฝเ่รียนรู้ 

     - สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 
 

         ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก 

                       (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 
 



แบบสรุปผลการด าเนนิงาน รูปแบบ/วิธีการ/กจิกรรม  

 

ช่ือ Model Teacher นายวัลลภ  กรีไกรนุช   สาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน วันที่สอน ๒ สงิหาคม  2564 

หน่วยที่  5 งานตะไบ รายการสอน งานตะไบ   

จ านวน ๖ ช่ัวโมง ภาคเรียนที่..1...ปีการศึกษา...2564.. จ านวนผู้เรยีน  ช้ัน...ปวช 1..กลุ่ม....1-2..... 

จ านวน....๒0   .คน เข้าเรยีน....๑๗......คน ขาดเรียน.....๓.....คน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

 ในการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลวไฟเช่ือมแก๊ส ครูได้รวมกลุ่ม PLC 

สาขาวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน จ านวน ๓ คน เพ่ือร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดย

จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 

2564  ถึง 15  ตุลาคม 2564 ตามกระบวนการขั้นตอนของ PLC และน าไปใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช.

1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ านวณ 40คน ในการเรียนรายวิชางานตะไบ เร่ืองงานตะไบ เป็นไปตามการบวน

การ PLC และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรูเ้พ่ิมขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการ 

 ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดความรู้เกี่ยวกับงานตะไบ โดยใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้สื่อออนไลน์เร่ืองงนตะไบ โดยอธิบาย สาธิตและให้เพ่ือนช่วยแนะน า และน าเสนอ

ข้อมูล การการค้นคว้าที่ถูกต้อง 

ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบออนไซต์ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 

  
                                                        
 

      ลงช่ือ………………………..……………..… 

                (นางสาวตัทชญา  ปลอ้งไหม) 

                    

                   ลงช่ือ............................................หัวหน้าแผนก 

                                                                   (นายวัลลภ  กรีไกรนุช) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภำคผนวก ก 

• แบบค ำสัง่แต่งตัง้คณะกรรมกำรขบัเคล่ือนกระบวนกำรชุมชนกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (PLC) ในสถำนศึกษำ 

• ค ำร้องขอแต่งตัง้ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 
• ประกำศกำรจดัตัง้กลุ่มชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ (PLC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบค าร้องขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่  กรกฏาคม  ๒๕๖4 

เร่ือง      ขอจัดต้ังกลุม่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕๖4 

เรียน     ประธานคณะกรรมการด าเนนิงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 ด้วยข้าพเจ้านายวัลลภ กรีไกรนุช ต าแหน่ง ครู  หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน  มีความ

ประสงค์ขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจ าภาคเรียนที่ 1/๒๕๖4 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 1. กลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

 2. สมาชิกกลุม่ 

๒.๑ นายวัลลภ กรีไกรนุช   

๒.๒ นางสาวตัทชญา ปลอ้งไหม 

๒.๓ นางสาววัชราภรณ์ มาศจิตต์    

 3. ผู้เชี่ยวชาญประจ ากลุ่ม นายอรุณ เกล่ือนพันธ์ 

      4. สถานที่ประชุมกลุ่ม  ห้องประชุม สาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

 5. วันเวลาประชุมกลุ่ม  วันพุธ เวลา  15.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. 

จึงเรยีนมาเพ่ือทราบและพิจารณา 
                                                                  

  ลงช่ือ 

                                                (นายวัลลภ กรีไกรนุช)     

           ต าแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

                                                ผูอ้ านวยการความสะดวกกลุม่ PLC 

ความเห็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 
 

                                                                ลงช่ือ 

                                                (นายวัลลภ กรีไกรนุช) 

                                               หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพืน้ฐาน 

 

 

 
 



ประธานคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
 

                                                                   ลงช่ือ 

                                                          ( นายอรุณ   เกล่ือนพันธ์ ) 
 

ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

                อนุญาต               ไมอ่นุญาต              ลงช่ือ 

                         ( นายนิมติร  ศรียาภัย ) 

                                                                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 

 

 

 

 

 


