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เรื่อง     รายงานผลการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)                                                  
เรียน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                 . 

           ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่องการจัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) กลุ่มท่ี 1  สาขาวิชาช่างยนต์  และก าหนดให้ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ทุก
สาขาวิชาชีพ ให้ด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) พร้อมทั้งรายงานให้
คณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อนและผู้บริหารสถานศึกษาทราบความก้าวหน้า  แผนกวิชาช่างยนต์  ได้
ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564  
โดยมีนายกิตติศักดิ์   ทรหด เป็น Model Techer รว่มกับสมาชิกในกลุ่ม PLC สาขาวิชาช่างยนต์   
     แผนกวิชาช่างยนต์ได้ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สาขาวิชาช่างยนต์  ดังมีรายละเอียด
เอกสารแนบมาพร้อมนี้ 
 
          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
          ลงชื่อ …………………..…..………............ 
                             (นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ) 
                                                                                   ครูประจ าวิชาช่างยนต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

รายงานผลการปฏบิัติงาน PLC 
 

 
 

นายนัธทวัฒน์  ช่วยเชื้อ 
ครูพิเศษสอน 

 
 
 
 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 

สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5    
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 



 
 

ค าน า 
 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของ  กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง 
กระทรวงศึกษาธิการได้น าหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการ
อบรม PLC คือ การน าคนมาอยู่รวมกัน เกิดการ เรียนรู้ และแบ่งเป็นความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 
จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่ส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศม่ันคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดท า “แนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของส านักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” ส าหรับเผยแพร่ให้แก่วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อด้านการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่
พึง ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือบรรลุเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาต่อไป ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
บันทึกการค้นหาปัญหา 

บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 

แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

แผนการสอน 

แบบสังเกตการสอน 

บันทึกหลังการสอน 

ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

สรุปการด าเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้สังเกตการสอน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
โดย นายกิตติศักดิ์  ทรหด 

 

 

ชื่อเรื่อง     ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ ต่ า  
     

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยียานยนต์มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้วิวัฒนาการพัฒนา

วัสดุอุปกรณ์ในรถยนต์มีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ฉนั้นความจ าเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือให้ก้าวทันกับ

เทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเป็นเรื่องจ าเป็นส าหรับทุกคน ฉนั้นการเรียนรู้ก็เป็นเรื่อ งของการศึกษาเรียนรู้ตาม

กระบวนการขั้นตอนของแต่ละหลักสูตร  ในส านักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษาก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่

จัดการศึกษาให้กับผู้เรียน และมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น การ

พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี  จึงมีความจ าเป็นในการจัดการ

เรียนรู้ให้กับผู้เรียนด้วยวิธีการ กระบวนการ รูปแบบต่างๆที่หลากหลาย 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานก็ได้มีพัฒนาบุคลาการให้มีการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบที่
หลากหลาย และในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีของรถยนต์ที่รวดเร็ว จึง
ประสพปัญหาผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 

ผู้วิจัยจึงได้น าปัญหาการจัดการเรียนรู้เกิดขึ้น เข้าสู้ชุมชนการเรีบนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา 
โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ เรื่องแบตเตอรี่รถยนต์ ไฟฟ้า ตามกระบวน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส าหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ที่ข้ึน 
วัตถุประสงคโ์ครงการ 
 1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์  
          2.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและการประกอบโมดูลแบตเตอรี่
รถยนต์ไฟฟ้า 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. .ผู้เรียนความเข้าใจเกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 

2. .แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบโมดูล แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า 
กลุ่มเป้าหมาย  

1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียน ปวช. 2/2   จ านวน  20  คน 
 



 
 

นวัตกรรม 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) ที่น ามาใช้แก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้
ความเข้าใจกับเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV)  ในรายวิชางานไฟฟ้ารถยนต์ ด้วยการใช้ใบงาน
มอบหมายให้ผู้เรียนค้นหาข้อมูล จากบทความ หรืองานวิจัย จากระบบโซเชียล และน าเสนอในชั้นเรียน และ
ฝึกทักษะการประกอบชิ้นงานจากอุปกรณ์ที่ตนเองหาได้จากท่ีบ้าน 
ระยะเวลา 
 14 มิถุนายน 2564 ถึง 15 ตุลาคม 2564 
วิธีด าเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)  

แผนด าเนินโครงการ PLC 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1 ท าความเข้าใจ
ร่วมกัน 
ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และท าความ
เข้าใจการท างานตาม
กระบวนการ PLC 

 
14 มิ.ย. 2564 

ถึง  
5 ก.ค. 2564   

 
 

 
   ประชุมเพ่ือท าความเข้าใจ
แนวคิด หลักการการท างาน
ตามกระบวนการ PLC  
 

 
1.ภาพถ่ายการ
ประชุมท าความ
เข้าใจและ
ปัญหาใน
รายวิชา 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ  ตามภาระงาน
plc    เรื่อง แบตเตอรี่
รถยนต์ไฟฟ้า 
(จ านวน 3 วงรอบ) 

 
12 ก.ค. 64 ถึง  
27 ก.ย. 2564 

 

1.ก าหนดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ plc 
และน าไปปรึกษา Buddy 
Teacher  
3. Model Teacher น า
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับ
แล้ว ไปใช้สอนปฏิบัติใน
ห้องเรียน  
4. Model Teacher เชิญ 
รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร่วม
สังเกตการณ์ และสะท้อน
ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน
ที่ท าการสอน 
5. Model Teacher 

1. แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
พร้อมบันทึก
หลังสอน 
2. ภาระงาน 
plc  
3. ภาพการ
พูดคุย ปรึกษา
กับ Buddy 
และผู้เกี่ยวข้อง 
4. ภาพกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 
5. แบบสังเกต
การสอนของ 
Buddy 



 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 
สรุปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ Buddy 
Teacher  หน.แผนกวิชา
ช่างยนต์ และรอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ บันทึกลงใน
แผนการจัดการเรียนรู้ plc  
6 Model Teacherc และ
สมาชิกในทีมวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน  

Teacher 
6. ภาพการ
นิเทศการสอน 
 

กิจกรรมที่ 3 
สรุปรายงาน 

4 ต.ค. 2564 
ถึง  

15 ต.ค. 2564 

1. รวบรวมจัดท ารูปเล่ม
รายงาน 
2. ส่งรายงาน 

เล่มรายงาน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านปริมาณ นักเรียนที่สอนทั้งหมด จ านวน 20 คน    เข้าเรียน 20  คน ไม่เข้าเรียน - คน 
  สอบวัดความรู้  ความจ า น าไปปฏิบัติได้ ผ่านเกณฑ์    จ านวน 20 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน - คน 
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าข้ึน 
สรุปผลการด าเนินการ 
 ด้านผู้เรียน 

นักเรียนมีพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ในรายวิชาไฟฟ้ารถยนต์ ด้วยการ
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC) นอกจากนั้นนักเรียนได้รับการพัฒนา
ความรู้ จนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน - คน   

ด้านครูผู้สอน 
 ครูได้พัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( 
PLC) ให้ดียิ่งขึ้น และได้รับความรู้และค าแนะน าจาก บัดดี้ ทีชเชอร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความ
ช านาญการสอนคอยเป็นครูพี่เลี้ยง แนะน าเทคนิคการสอนต่าง ๆ   
 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ท าให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 
 
 



 
 

ภาพการด าเนินกิจกรรม plc กลุ่ม 1 ช่างยนต์ 
ภาคเรียนที่ 1/64 

ประชุมท าความเข้าใจกิจกรรม plc 

                    

ก าหนดปัญหา และท าแผน plc 

            
 

รับนิเทศการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ จากหน่วยงานศึกษานิเทศ

          
                  

 
 
 



 
 

สังเกตการณ์และบันทึก ขณะสอน 

            
 

                                             
 

ร่วมการสะท้อน วิเคราะห์ผล plc  

         
 

 

 
 

แบบสังเกตการสอน 



 
 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          งานไฟฟ้ารถยนต์ เรื่องแบตเตอรี่ 

ชื่อ Model Teacher   นายกิตติศักดิ์  ทรหด      สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันที่สังเกตการสอน    .........................          เวลา ..............................             จ านวน     2     ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน   
2..มนี าคุณลักษณะอันพึง่ประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน   
3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้เบื้องต้น   
4. การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้   
6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย   
7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน   
8. ควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง   
9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข   
10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้   

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

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

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

                                          ผู้สังเกตการสอน  

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

       


