
                 บนัทึกขอความ 
สวนราชการ                 วทิยาลัยการอาชีพบางสะพาน................................................................                                                          

ท่ี                                                         วันท่ี                                               .                                                               

เรื่อง     รายงานผลการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC)                                                  

เรียน     ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                  

     

  ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่องการจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) กลุมท่ี 

6  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และกําหนดใหขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ทุกสาขา

วิชาชีพ ใหดําเนินงานตามคูมือการดําเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) พรอมท้ังรายงานให

คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนและผูบริหารสถานศึกษาทราบความกาวหนา แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

ไดดําเนินงานชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ในวงรอบ เริ่มตั้งแตวันท่ี  17 พฤษภาคม 2565 ถึง 16 กันยายน

2565 โดยมีนายจเด็ด รัศมิทัต เปน Model Techer รวมกับสมาชิกในกลุม PLC สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ     

  แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดดําเนินงานชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ในวงรอบเสร็จสิ้นเปนท่ี

เรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  

ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบมาพรอมนี้ 
 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

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

                            (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

                                                                              หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน PLC 

 

 

 
      นายจเด็ด    รัศมิทัต 

  นางสาวโสภิดา    ซื่อสุนทร 

นางสาวพิไลวรรณ    จันทรวัฒนกิจ 

นางสาวสุรารักษ     พลอยบุษย 

นางสาวปวรวรรณ    ทองถึก 

นายศุภวิชญ    จงทอง  
             สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  



 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน PLC 

 

 

 

 

 

 
นายจเด็ด รัศมิทัต 

นางสาวโสภิดา  ซือ่สุนทร 

นางสาวพิไลวรรณ  จันทรวัฒนกิจ 

นางสาวสรุารักษ  พลอยบุษย 

นางสาวปวรวรรณ  ทองถึก 

 นายศุภวิชญ    จงทอง 
สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 

 

คํานํา 

 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงาน

การสอน เพ่ือใหการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนไปอยางมีระบบ มีความตอเนื่อง 

กระทรวงศึกษาธิการไดนําหลักการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 

มาใชในการพัฒนาครู เพราะครูเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีสวนเก่ียวของกับคุณภาพทางการศึกษาซ่ึงแนวคิดของการ

อบรม PLC คือ การนําคนมาอยูรวมกัน เกิดการเรียนรู และแบงเปนความรูกันระหวางผูเขารวมอบรม 

จนกระท่ังเกิดการสะทอนความคิดในดานตาง ๆ ท่ีจะเปนแนวทางการพัฒนา สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและ

บุคลากรอาชีว ศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานในสัง กัด  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาท่ีสําคัญในการสงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีความ

เปนเลิศม่ันคงกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด สํานักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดทํา “แนวทางการขับเคลื่อน

กระบวนการชุมชนการเรียนรู ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสํานักงาน

คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” สําหรับเผยแพรใหแกวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือดานการพัฒนาผูเรียน ท้ังดานความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือบรรลุเปาหมายพัฒนาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาตอไป สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

บันทึกการคนหาปญหา 

บันทึกแนวทางแกปญหา 

แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC 

แผนการสอน 

แบบสังเกตการสอน 

บันทึกหลังการสอน 

ประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม 

สรุปการดําเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (สําหรับผูสังเกตการสอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

โดย นายจเด็ด รัศมิทัต 
 

 

ช่ือเรื่อง     การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ                                           
     

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ในบริบทของสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจนั้น ผูเรียนจะไดศึกษา และปฏิบัติเก่ียวเทคโนโลยีทางดาน

คอมพิวเตอร ท้ังซอฟตแวร และฮารดแวร ซ่ึงในสถานการณปจจุบันสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว ทําใหผูเรียนตองมีความรู ทักษะ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการเรียนการสอน และการทํางาน         

หากจัดการเรียนดวยการบรรยาย สื่อ Power Point และตําราเรียนเพียงอยางเดียว จะไมเกิดการเรียนรูท่ี

สนุกสนาน นาสนใจและไดรับความรูความเขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการอาน การเขียน การวิเคราะห

และทักษะในการปฏิบัติ ซ่ึงสงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ําสําหรับผูเรียนบางคนท่ีไมสามารถเรียนรูดวยตนเองได    

  ผูสอนจึงมีแนวความคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีสื่อนวัตกรรมมาปรับประยุกต และพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอนของผูเรียน จึงไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา มา

แกปญหาดวยการใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือเปนกลุมใหกับนักเรียน เพ่ือมุงเนนใหนักเรียนสรางความรู

จากประสบการณเดิม มีปฏิบัติสัมพันธระหวางกลุมผูเรียน และครูผูสอน มีการสื่อสารโดยการอาน การพูด การ

เขียน แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และงานท่ีไดรับมอบหมาย                                                                                                     

วัตถุประสงคโครงการ 

 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รายวิชา 

คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษาสูงข้ึน 

กลุมเปาหมาย  

1. นักเรียนกลุมเปาหมาย 

 1.1 นักเรียน ปวช. 1/2  จํานวน  38  คน 

นวัตกรรม 

 จัดการเรียนการสอนดวยการใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือเปนกลุมใหกับนักเรียน เพ่ือมุงเนนให

นักเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูเรียน และครูผูสอน มีการสื่อสารโดยการ

อาน การพูด การเขียน แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และงานท่ีไดรับมอบหมาย   

 



 

 

ระยะเวลา 

 17 พฤษภาคม 2565 ถึง 16 กันยายน 2565 

 

วิธีดําเนินการดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ ( PLC)  

แผนดําเนินโครงการ PLC 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

กิจกรรมท่ี 1 ทําความเขาใจ

รวมกัน 

ประชุมเพ่ือพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูและทําความ

เขาใจการทํางานตาม

กระบวนการ PLC 

 

 

20 พ.ค. 65 

 

 

    

ประชุมเพ่ือทําความเขาใจ

แนวคิด หลักการการทํางาน

ตามกระบวนการ PLC  

 

 

 

1. ภาพถายการ

ประชุมทําความ

เขาใจและ

ปญหาใน

รายวิชา 

กิจกรรมท่ี 2  

กิจกรรมการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติ ตามภาระงาน 

PLC  เรื่อง การประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

 

27 พ.ค. 65 

ถึง 

16 ก.ย. 65 

 

 

1. กําหนดกิจกรรมการ

เรียนรู 

2. Model Teacher พัฒนา

แผนการจัดการเรียนรู PLC 

และนําไปปรึกษา Buddy 

Teacher  

3. Model Teacher นํา

แผนการจัดการเรียนรูท่ีปรับ

แลว ไปใชสอนปฏิบัติใน

หองเรียน  

4. Model Teacher เชิญ 

รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม

สังเกตการณ และสะทอน

ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน

ท่ีทําการสอน 

5. Model Teacher 

สรุปผลการสอนพรอม

 

1. แผนการ

จัดการเรียนรู 

พรอมบันทึก

หลังสอน 

2. ภาระงาน 

PLC 

3. ภาพการ

พูดคุย ปรึกษา

กับ Buddy 

และผูเก่ียวของ 

4. ภาพกิจกรรม

การเรียนการ

สอน 

5. แบบสังเกต

การสอนของ 

Buddy 

Teacher 



 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ การดําเนินกิจกรรม รองรอย 

ขอเสนอแนะของ Buddy 

Teacher หน.แผนกวิชา 

และรอง ผอ.ฝายวิชาการ 

บันทึกลงในแผนการจัดการ

เรียนรู PLC 

6. Model Teacher และ

สมาชิกในทีมวิเคราะหผล

การดําเนินงาน  

6. ภาพการ

นิเทศการสอน 

 

กิจกรรมท่ี 3 

สรุปรายงาน 

16 ก.ย. 65 

ถึง 

23 ก.ย. 65 

1. รวบรวมจัดทํารูปเลม

รายงาน 

2. สงรายงาน 

เลมรายงาน 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ดานปริมาณ  

  ผูเรียนท่ีสอนท้ังหมด จํานวน 38 คน เขาเรียน 38 คน ไมเขาเรียน - คน สอบวัดความรู ความจํา 

นําไปปฏิบัติได ผานเกณฑ จํานวน 38 คน ไมผานเกณฑ จํานวน - คน 

 ดานคุณภาพ 

นักเรียนมีความรูและเกิดทักษะตามสมรรถนะท่ีพึงประสงคตามแผนการจัดการเรียนรูท่ีจัดทําข้ึน 

สรุปผลการดําเนินการ 

 ดานผูเรียน 

ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะเก่ียวกับการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

รายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ดวยการใชกระบวนการเรียนแบบรวมมือเปนกลุมใหกับนักเรียน เพ่ือ

มุงเนนใหนักเรียนสรางความรูจากประสบการณเดิม มีปฏิสัมพันธระหวางกลุมผูเรียน และครูผูสอน มีการ

สื่อสารโดยการอาน การพูด การเขียน แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และงานท่ีไดรับ

มอบหมาย นอกจากนั้นผูเรียนไดรับการพัฒนาความรู จนมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผาน

เกณฑ จํานวน 38 คน  ไมผานเกณฑ จํานวน - คน   

ดานครูผูสอน 

 ครูไดพัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู ดวยการใชกระบวนการเรียนแบบ

รวมมือเปนกลุมใหกับนักเรียน และไดรับความรูและคําแนะนําจาก Buddy Teacher ซ่ึงเปนผูมีประสบการณ 

มีความรู ความชํานาญการสอนคอยเปนครูพ่ีเลี้ยง แนะนําเทคนิคการสอนตาง ๆ  

 ดานแผนการจัดการเรียนรู 

 ทําใหไดแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และสามารถนําไปใชกับผูเรียนไดจริง 



 

 

ภาพการดําเนินกิจกรรม PLC กลุม 6 คอมพิวเตอรธรุกิจ 

ภาคเรียนท่ี 1/2565 
ประชุมทําความเขาใจกิจกรรม plc 

      
กําหนดปญหา และทําแผน plc 

      
 

รับนิเทศการจัดทําแผนการจดัการเรียนรู จากนายประพฤติ พฤศชนะ          

สังเกตการณและบันทึก ขณะสอน 

      
 



 

 

สังเกตการณและบันทึก ขณะสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมการสะทอน วิเคราะหผล plc  

 

 

 



 

 

แบบบันทึกการคนหาปญหา  

วันท่ี........20 พฤษภาคม 2565.........สถานท่ี....หองประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ...... 

เวลาเริ่ม...16.00........น. เวลาสิ้นสุด...18.00....................น    จํานวนผูเขารวม………6………..คน 

รายช่ือสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 

ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน (ถามี)  

  นายประพฤติ พฤศชนะ นายจเด็ด รัศมิทัต นางสาวโสภิดา ซ่ือสุนทร นางสาวสุรารักษ  พลอยบุษย 

นางสาวพิไลวรรณ จันทรวฒันกิจ นางสาวปวรวรรณ คงถึก และนายศุภวิชญ จงทอง  

 

ปญหา สาเหตุของปญหา 
ลําดับ

ความสําคัญ 

การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและ

การบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบ

รวมมือ                                           

1. ผูเรียนไมเขาใจเก่ียวกับการ

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง 

2 

2. ผูเรียนขาดทักษะการประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ตอพวง 

1 

3. ผูเรียนขาดความเชื่อม่ันในการ

ฝกปฏิบัติการประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

3 

สรุปปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนท่ีกลุมคัดเลือก  

  ผูเรียนขาดทักษะการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง ผูเรียนไมเขาใจเก่ียวกับการ

ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง และ ผูเรียนขาดความเชื่อม่ันในการฝกปฏิบัติการประกอบ

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
 

 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…… 

                     (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

                         ตําแหนง ...ครผููชวย...          



 

 

แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

ช่ือกลุมท่ี 6 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ........สังกัด.....วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน..... 

1. ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) …... นายจเด็ด รัศมิทัต ...... 

2. สถานศึกษา.....วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.... แผนกสาขาวิชา…คอมพิวเตอรธุรกิจ… 

3. รายชื่อสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)      

  นายประพฤติ พฤศชนะ นายจเด็ด รัศมิทัต นางสาวโสภิดา ซ่ือสุนทร นางสาวสุรารักษ  พลอยบุษย 

นางสาวพิไลวรรณ จันทรวฒันกิจ นางสาวปวรวรรณ คงถึก และนายศุภวิชญ จงทอง    

ประเด็นปญหาท่ีเลือกนํามาเปนเปาหมาย การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ                                           
 

แผนปฏิบัติการ  (20 /พ.ค./2565 - 16/ก.ย./2565) 
   

  

ลําดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ป 

1 ประชุมรวมกันพิจารณาเลือกปญหาเปาหมาย และ

รวมกันหาแนวทางในการแกปญหา 

สมาชิกในกลุม 20 พ.ค. 25645(

ประมาณ 120 นาที) 

2 จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) 

Model teacher 

รวมกับสมาชิกในกลุม 

27 พ.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแกปญหา 

(แผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม) 

Model teacher และ

สมาชิกในกลุม 

3 มิ.ย. 2565(

ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลีย่นเสนอแนะ สะทอน 

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และ

สมาชิกในกลุม 

10 มิ.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

5(1) สรุป สังเคราะหผลการวิพากษ สะทอนคิดและ

ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม ฉบับใหม 

Model teacher 17 มิ.ย. 2565  

(ประมาณ 120 นาที) 

6(1) ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝก/จัดกิจกรรม 

(รอบท่ี 1) 

Model teacher 8 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

7(1) สังเกตการสอนในช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม 8 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

8(1) ประชุมสะทอนผลตอการสังเกตช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม 12 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

9(1) สรุป สังเคราะหการเรียนรูจากสมาชิกในทีม 

จุดออน จุดเดนของการดําเนินการ 

Model teacher 12 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

5(2) ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม ฉบับใหม Model teacher 12 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 



 

 

ลําดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ป 

6(2) ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝก/จัดกิจกรรม 

(รอบท่ี 2) 

Model teacher 15 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

7(2) สังเกตการสอนในช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม 15 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

8(2) ประชุมสะทอนผลตอการสังเกตช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม 19 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

9(2) สรุป สังเคราะหการเรียนรูจากสมาชิกในทีม 

จุดออน จุดเดนของการดําเนินการ 

Model teacher 26 ส.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

5(3) ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม ฉบับใหม Model teacher 2 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

6(3) ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝก/จัดกิจกรรม 

(รอบท่ี 3) 

Model teacher 2 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

7(3) สังเกตการสอนในช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม 2 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

8(3) ประชุมสะทอนผลตอการสังเกตช้ันเรียน 

 

สมาชิกในทีม 9 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

9(3) สรุป สังเคราะหการเรียนรูจากสมาชิกในทีม 

จุดออน จุดเดนของการดําเนินการ 

Model teacher 16 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

10 สรุปรายงานผล Model teacher 19 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 

11 เผยแพรกิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม Model teacher 23 ก.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 
 

หมายเหต ุ ดําเนินการปรับปรุง วนซํ้า ปฏิบัติจนสําเร็จตามวัตถุประสงค จึงนําออกเผยแพร โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกลาว 

สามารถยืดหยุนไดตามบริบท แตควรคํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปล่ียนเรียนรู การสังเกต และการสะทอน 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………………………… 

                                    (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

 

 
 

  

 



 

 

บันทึกแนวทางแกปญหา 

วันท่ี........ 12  ธันวาคม..2565.........สถานท่ี....หองประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ......... 

เวลาเริ่ม...16.00........น.  เวลาสิ้นสุด...18.00....น. จํานวนผูเขารวม………7……..คน 

รายช่ือสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 

ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน (ถามี) ) 

 นายประพฤติ พฤศชนะ นายจเด็ด รัศมิทัต นางสาวโสภิดา ซ่ือสุนทร นางสาวสุรารักษ  พลอยบุษย 

นางสาวพิไลวรรณ จันทรวฒันกิจ นางสาวปวรวรรณ คงถึก และนายศุภวิชญ จงทอง   

ปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนท่ีกลุม PLC  

ช่ือปญหา        การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ  

     อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบ  

    รวมมือ                                         

แนวทางการแกปญหา ปรับวิธกีารเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ  

   อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

แนวทางการดําเนินงาน   

1. ผูสอนบรรยาย อธิบาย ยกตัวอยาง  

2. ผูเรียนศึกษาคนควาหนวยการเรียน 

3. ผูสอนสาธิต และแสดงวิธีการปฏิบัติใหผูเรียนปฏิบัติไปพรอมกัน 

4. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ                                           

5. สรุปบทเรียน 

ใบงาน / ทดสอบการวัดและประเมินผล  

1. ใบงาน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

2. แบบทดสอบ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณตอพวง 

รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา สูงข้ึน 
 

ลงชื่อ………………………..……………..… 

                   (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

                                              ตําแหนง....ครูผูชวย          



 

 

แผนการสอน 
 

     สัปดาหท่ี............. 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา   20204-2002  หนวย การประกอบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ    วันท่ีสอน 8 สิงหาคม  2565  

จํานวน  4  ชั่วโมง     รายการสอน  อุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร  

ภาคทฤษฎี  120  นาที  ฝกปฏิบัติ  120  นาที  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2565 

จํานวนผูเรียน  ชั้น  ปวช.1/2     จํานวน 38 คน  

 

1.  สาระการเรียนรู 

 ระบบของคอมพิวเตอรประกอบดวยในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร ตลอดจนพีเพิลแวรในแตสวน

เปนสิ่งสําคัญของการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยสวนยอย ๆ เปนสวนตาง ๆ โดยรวมแลวก็

จะเปนในสวนของตัวเครื่องตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีนํามาใชรวม และสวนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง

คือในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังนี้ตองมีบุคลากรรวมเปนตัวกลางระหวางคอมพิวเตอรอุปกรณ กับ

บุคลากร 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.1 ผูเรียนสามารถบอกอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอรได 

3.   ส่ือการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน         

[   ̸   ] ใบงาน      

[      ] วีดิทัศน   

[      ] ของจริง    

 [    ̸  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เชน Power Point ประกอบการสอน  สื่อออนไลน  

4.   การบาน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบาน   

[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง อุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

[    ] อ่ืน ๆ  

 

 

 

 



 

 

5. กระบวนการสอน 

ข้ันท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน 

วิธีการ  

1) ครูกลาวเพ่ือเชื่อมโยงนําเขาสูบทเรียนเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอร เพ่ือใหเห็นความสําคัญของ

อุปกรณแตละชนิด ท่ีตองทํางานรวมกัน 

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน /ฝกปฏิบัติ 

วิธีการ 

 1) ครูใชสื่อของจริงประกอบการอธิบายอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอร

เปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสท่ีประกอบดวยอุปกรณหลายชิ้น หลายประเภท ทําใหสามารถใชงานไดหลากหลาย 

ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรจึงข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของอุปกรณคอมพิวเตอร 

ข้ันท่ี 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 

  1) ครูใหผูเรียนทํากิจกรรมใบงาน 

  2) ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 

ข้ันท่ี  4   การประเมินผล 

    1) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  2) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก                             

              (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสังเกตการสอน 

ช่ือแผนการสอน/แบบฝกปฏบิัต ิ  คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา  เรื่อง อุปกรณประกอบเครื่อง 

ช่ือ Model Teacher   นายจเด็ด รัศมิทัต      สถานท่ีสอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันท่ีสังเกตการสอน  8 สิงหาคม  2565         เวลา  08.00 - 12.00              จํานวน     4     ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ
ไม

ปฏิบัต ิ

1. การจัดการเรียนดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน   

2..มีนําคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคมาใชในการจัดการเรยีนการสอน   

3.การนําเขาสูบทเรียนเพ่ือทบทวนความรูเบื้องตน   

4. การนําสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท

ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู   

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรูไดเขาใจงาย   

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียน   

8. ควบคุมชั้นเรียนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง   

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแกไข   

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู   

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

         ตําแหนง.......................................................................           

                                          ผูสังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกหลงัการสอน 

     สัปดาหท่ี........... 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา   20204-2002  หนวย การประกอบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ    วันท่ีสอน 8 สิงหาคม  2565  

จํานวน  4  ชั่วโมง      รายการสอน  อุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร  

ภาคทฤษฎี  120  นาที  ฝกปฏิบัติ  120  นาที ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2565   

จํานวนผูเรียน  ชั้น  ปวช.1/2    จํานวน 38 คน  
 

1. เนื้อหาท่ีสอน (สาระสําคัญ) 

 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่อง การ

ประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

2. ผลการสอน 

ผลการสอนดวยการจัดการเรียนรู ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏวามีผูเรียนผานเกณฑ ในการ

พัฒนาความรูผูเรียนใหมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงหมายถึงผูเรียนสามารถแสดงความเขาใจ

เก่ียวกับองคประกอบของระบบคอมพิวเตอรสูงข้ึน 

3. ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน 

 ไมมี 

4. แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน (แนวทางการทําวิจัย) 

 ไมมี 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก 

            (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นการสะทอนผลการสอน/ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นดานผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสนใจและซักถามเพ่ือใหตนเองไดเขาใจและแสดงความรูท่ีไดรับทราบดวยการตอบ

คําถามในเรียนรูเรื่องอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร  

- ผูเรียนบางคนมีความเขาใจจากการดูตัวอยางในสื่อไดรวดเร็ว 

 - ผูเรียนใชวิธีการอานทําความเขาใจจากงานท่ีมอบหมายบาง และสอบถามจากเพ่ือนสมาชิกใน

กลุมบาง  

       2) ประเด็นดานกิจกรรม 

- มีการจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและประเมิลผลไดตรงตามวัตถุประสงค 

   - มีความเปนกัลยาณิมิตรท้ังครูและผูเรียน 

   - กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

   - การกําหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

3) ประเด็นดานครู 

 - มีการใชสื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 

 - มีการจัดลําดับข้ันการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

4) ประเด็นส่ือการสอน 

  - มีการใชสื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใชสื่อไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

5) ประเด็นดานบรรยากาศ 

 - สภาพแวดลอมของหองเรียนผูเรียนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และขอเสนอข้ึน

เปนอยางดี 

6) จุดแข็งจุดออนของการสอน 

     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพรอมและมีความเหมาะสม ผูเรียนมีความพรอมและสนใจใฝเรียนรู 

   

 

 

 

          ลงชื่อ................................................หวัหนาแผนก 

                (นายจเด็ด รัศมิทัต)        



 

 

บันทึกแนวทางแกปญหา 

วันท่ี........ 26  สิงหาคม..2565.........สถานท่ี....หองประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ......... 

เวลาเริ่ม...16.00........น.  เวลาสิ้นสุด...18.00....น. จํานวนผูเขารวม………7……..คน 

รายช่ือสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 

ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน (ถามี) ) 

 นายประพฤติ พฤศชนะ นายจเด็ด รัศมิทัต นางสาวโสภิดา ซ่ือสุนทร นางสาวสุรารักษ  พลอยบุษย 

นางสาวพิไลวรรณ จันทรวฒันกิจ นางสาวปวรวรรณ คงถึก และนายศุภวิชญ จงทอง   

ปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนท่ีกลุม PLC  

ช่ือปญหา        การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ  

     อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบ  

    รวมมือ                                         

แนวทางการแกปญหา ปรับวิธกีารเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ  

   อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

แนวทางการดําเนินงาน   

6. ผูสอนบรรยาย อธิบาย ยกตัวอยาง  

7. ผูเรียนศึกษาคนควาหนวยการเรียน 

8. ผูสอนสาธิต และแสดงวิธีการปฏิบัติใหผูเรียนปฏิบัติไปพรอมกัน 

9. ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ                                           

10. สรุปบทเรียน 

ใบงาน / ทดสอบการวัดและประเมินผล  

3. ใบงาน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

4. แบบทดสอบ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณตอพวง 

รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา สูงข้ึน 
 

ลงชื่อ………………………..……………..… 

                   (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

                                              ตําแหนง....ครูผูชวย          



 

 

แผนการสอน 
 

     สัปดาหท่ี............. 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา   20204-2002  หนวย การประกอบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ    วันท่ีสอน 15 สิงหาคม  2565  

จํานวน  4  ชั่วโมง      รายการสอน  วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร   

ภาคทฤษฎี  120  นาที  ฝกปฏิบัติ  120  นาที  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2565 

จํานวนผูเรียน  ชั้น  ปวช.1/2     จํานวน 38 คน  

 

1.  สาระการเรียนรู 

 ระบบของคอมพิวเตอรประกอบดวยในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร ตลอดจนพีเพิลแวรในแตสวน

เปนสิ่งสําคัญของการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยสวนยอย ๆ เปนสวนตาง ๆ โดยรวมแลวก็

จะเปนในสวนของตัวเครื่องตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีนํามาใชรวม และสวนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง

คือในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังนี้ตองมีบุคลากรรวมเปนตัวกลางระหวางคอมพิวเตอรอุปกรณ กับ

บุคลากร 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 

 2.2 ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรได 

3.   ส่ือการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน         

[   ̸   ] ใบงาน      

[      ] วีดิทัศน   

[      ] ของจริง    

 [    ̸  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เชน Power Point ประกอบการสอน  สื่อออนไลน  

4.   การบาน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบาน   

[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร   

[    ] อ่ืน ๆ  

 

 

 

 



 

 

5. กระบวนการสอน 

ข้ันท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน 

วิธีการ  

1) ครูกลาวเพ่ือเชื่อมโยงนําเขาสูบทเรียนเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอร เพ่ือใหเห็นความสําคัญของ

อุปกรณแตละชนิด ท่ีตองทํางานรวมกัน 

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน /ฝกปฏิบัติ 

วิธีการ 

 1) ครูใช PowerPoint ประกอบการบรรยายวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

ข้ันท่ี 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 

  1) ครูใหผูเรียนทํากิจกรรมใบงาน 

  2) ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 

ข้ันท่ี  4   การประเมินผล 

    1) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  2) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก                             

              (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสังเกตการสอน 

ช่ือแผนการสอน/แบบฝกปฏิบัติ   คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา  เรื่อง วิธีการประกอบเครื่อง  

ช่ือ Model Teacher   นายจเด็ด รัศมิทัต      สถานท่ีสอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันท่ีสังเกตการสอน  16 สิงหาคม  2565          เวลา  08.00 - 12.00              จํานวน     4     ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ
ไม

ปฏิบัต ิ

1. การจัดการเรียนดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน   

2..มีนําคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคมาใชในการจัดการเรียนการสอน   

3.การนําเขาสูบทเรียนเพ่ือทบทวนความรูเบื้องตน   

4. การนําสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท

ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู   

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรูไดเขาใจงาย   

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียน   

8. ควบคุมชั้นเรียนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง   

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแกไข   

10. ประเมินผลการจัดการเรยีนรู   

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

         ตําแหนง.......................................................................           

                                          ผูสังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกหลงัการสอน 

     สัปดาหท่ี........... 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา   20204-2002  หนวย การประกอบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ    วันท่ีสอน 16 สิงหาคม  2565  

จํานวน  4  ชั่วโมง      รายการสอน  วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร    

ภาคทฤษฎี  120  นาที  ฝกปฏิบัติ  120  นาที ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2565   

จํานวนผูเรียน  ชั้น  ปวช.1/2    จํานวน 38 คน  
 

1. เนื้อหาท่ีสอน (สาระสําคัญ) 

 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่อง การ

ประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

2. ผลการสอน 

ผลการสอนดวยการจัดการเรียนรู ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏวามีผูเรียนผานเกณฑ ในการ

พัฒนาความรูผูเรียนใหมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงหมายถึงผูเรียนสามารถแสดงความเขาใจ

เก่ียวกับการประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงสูงข้ึน 

3. ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน 

 ไมมี 

4. แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน (แนวทางการทําวิจัย) 

 ไมมี 

 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก 

            (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นการสะทอนผลการสอน/ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นดานผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสนใจและซักถามเพ่ือใหตนเองไดเขาใจและแสดงความรูท่ีไดรับทราบดวยการตอบ

คําถามในเรียนรูเรื่อง วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

- ผูเรียนบางคนมีความเขาใจจากการดูตัวอยางในสื่อไดรวดเร็ว 

 - ผูเรียนเขาใจข้ันตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

       2) ประเด็นดานกิจกรรม 

- มีการจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและประเมิลผลไดตรงตามวัตถุประสงค 

   - มีความเปนกัลยาณิมิตรท้ังครูและผูเรียน 

   - กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

   - การกําหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

   - การกําหนดเวลาถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงมีความเหมาะสม 

7) ประเด็นดานครู 

 - มีการใชสื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 

 - มีการจัดลําดับข้ันการนําเสนอไดอยางเหมาะสม และสื่อการสอนจริง  

ประเด็นส่ือการสอน 

  - มีการใชสื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใชสื่อไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา และสื่อการสอนจริง 

8) ประเด็นดานบรรยากาศ 

 - สภาพแวดลอมของหองเรียนผูเรียนมีความสนใจ และมีความสามัคคีในกลุม 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และขอเสนอข้ึน

เปนอยางดี 

9) จุดแข็งจุดออนของการสอน 

     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพรอมและมีความเหมาะสม ผูเรียนมีความพรอมและสนใจใฝเรียนรู 

  - สื่อการสอนจริง เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณคอมพิวเตอร 

 

 

          ลงชื่อ................................................หวัหนาแผนก 

                (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

 



 

 

บันทึกแนวทางแกปญหา 

วันท่ี........ 16  กันยาน..2565.........สถานท่ี....หองประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ......... 

เวลาเริ่ม...16.00........น.  เวลาสิ้นสุด...18.00....น. จํานวนผูเขารวม………7……..คน 

รายช่ือสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพ่ี (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 

ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถ่ิน (ถามี) ) 

 นายประพฤติ พฤศชนะ นายจเด็ด รัศมิทัต นางสาวโสภิดา ซ่ือสุนทร นางสาวสุรารักษ  พลอยบุษย 

นางสาวพิไลวรรณ จันทรวฒันกิจ นางสาวปวรวรรณ คงถึก และนายศุภวิชญ จงทอง   

ปญหาดานการเรียนรูของนักเรียนท่ีกลุม PLC  

ช่ือปญหา        การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ  

     อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบ  

    รวมมือ                                         

แนวทางการแกปญหา ปรับวิธกีารเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

วัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ  

   อุปกรณตอพวง รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

แนวทางการดําเนินงาน   

2) ผูสอนบรรยาย อธิบาย ยกตัวอยาง  

3) ผูเรียนศึกษาคนควาหนวยการเรียน 

4) ผูสอนสาธิต และแสดงวิธีการปฏิบัติใหผูเรียนปฏิบัติไปพรอมกัน 

5) ผูเรียนฝกปฏิบัติโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ                                           

6) สรปุบทเรียน 

ใบงาน / ทดสอบการวัดและประเมินผล  

5. ใบงาน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

6. แบบทดสอบ เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร และ อุปกรณตอพวง 

รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา สูงข้ึน 
 

ลงชื่อ………………………..……………..… 

                   (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

                                              ตําแหนง....ครูผูชวย          



 

 

แผนการสอน 
 

     สัปดาหท่ี............. 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา   20204-2002  หนวย การประกอบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ    วันท่ีสอน 2 กันยาน  2565  

จํานวน  4  ชั่วโมง       รายการสอน  การเชื่อมตออุปกรณตอพวง 

ภาคทฤษฎี  120  นาที  ฝกปฏิบัติ  120  นาที  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2565 

จํานวนผูเรียน  ชั้น  ปวช.1/2     จํานวน 38 คน  

 

1.  สาระการเรียนรู 

 ระบบของคอมพิวเตอรประกอบดวยในสวนของฮารดแวร ซอฟตแวร ตลอดจนพีเพิลแวรในแตสวน

เปนสิ่งสําคัญของการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยสวนยอย ๆ เปนสวนตาง ๆ โดยรวมแลวก็

จะเปนในสวนของตัวเครื่องตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณท่ีนํามาใชรวม และสวนท่ีสําคัญอยางหนึ่ง

คือในสวนของโปรแกรมคอมพิวเตอร ท้ังนี้ตองมีบุคลากรรวมเปนตัวกลางระหวางคอมพิวเตอรอุปกรณ กับ

บุคลากร 

2.  จุดประสงคการเรียนรู 

2.3  ผูเรียนสามารถอธิบายการเชื่อมตออุปกรณตอพวงได 

3.   ส่ือการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   

[      ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน         

[   ̸   ] ใบงาน      

[      ] วีดิทัศน   

[      ] ของจริง    

 [    ̸  ]  อ่ืนๆ โปรดระบุ เชน Power Point ประกอบการสอน  สื่อออนไลน  

4.   การบาน / การมอบหมายงาน 

[    ] การบาน   

[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณตอพวง 

[    ] อ่ืน ๆ  

 

 

 

 



 

 

5. กระบวนการสอน 

ข้ันท่ี 1 การนําเขาสูบทเรียน 

วิธีการ  

2) ครูกลาวเพ่ือเชื่อมโยงนําเขาสูบทเรียนเก่ียวกับอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เพ่ือให

เห็นความสําคัญของอุปกรณแตละชนิด ท่ีตองทํางานรวมกัน 

ข้ันท่ี 2  ข้ันสอน /ฝกปฏิบัติ 

วิธีการ 

 1) ครูใชสื่อของจริง และวิธีการสาธิตประกอบการบรรยายวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

ตัวอยางวิธีการตอประกอบเครื่องคอมพิวเตอรในหนวยการเรียนรูนี้จะแสดงข้ันตอนการ ตอประกอบของ CPU 

Socket 1151 โดยมีข้ันตอนวิธีในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 

ข้ันท่ี 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 

  1) ครูใหผูเรียนทํากิจกรรมใบงาน 

  2) ครูและผูเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียน 

ข้ันท่ี  4   การประเมินผล 

    1) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

  2) ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก                             

              (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสังเกตการสอน 

ช่ือแผนการสอน/แบบฝกปฏิบัติ   คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา  เรื่อง การเชื่อมตออุปกรณตอพวง 

ช่ือ Model Teacher   นายจเด็ด รัศมิทัต      สถานท่ีสอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

วันท่ีสังเกตการสอน  2 กันยาน  2565          เวลา  08.00 - 12.00              จํานวน     4     ชัว่โมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ
ไม

ปฏิบัต ิ

1. การจัดการเรียนดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน   

2..มีนําคุณลักษณะอันพ่ึงประสงคมาใชในการจัดการเรียนการสอน   

3.การนําเขาสูบทเรียนเพ่ือทบทวนความรูเบื้องตน   

4. การนําสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท

ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงคการจัดการเรียนรู   

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรูไดเขาใจงาย   

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูกับผูเรียน   

8. ควบคุมชั้นเรียนและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหเกิดการเรียนรูไดอยางตอเนื่อง   

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแกไข   

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู   

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

         ตําแหนง.......................................................................           

                                          ผูสังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 



 

 

บันทึกหลงัการสอน 

     สัปดาหท่ี........... 

ชื่อวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา รหัสวิชา   20204-2002  หนวย การประกอบ

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง   แผนกวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ    วันท่ีสอน 2 กันยายน 2565  

จํานวน  4  ชั่วโมง      รายการสอน  การเชื่อมตออุปกรณตอพวง 

ภาคทฤษฎี  120  นาที  ฝกปฏิบัติ  120  นาที  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  2565  จํานวนผูเรียน  ชั้น  ปวช.1/2    จํานวน 38 คน  
 

1. เนื้อหาท่ีสอน (สาระสําคัญ) 

 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค การเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่อง การ

ประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

2. ผลการสอน 

ผลการสอนดวยการจัดการเรียนรู ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏวามีผูเรียนผานเกณฑ ในการ

พัฒนาความรูผูเรียนใหมีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงหมายถึงผูเรียนสามารถแสดงความเขาใจ

เก่ียวกับการประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงสูงข้ึน 

3. ปญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในระหวางการเรียนการสอน 

 ไมมี 

4. แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน (แนวทางการทําวิจัย) 

 ไมมี 

 

 
 

 

 

ลงชื่อ................................................ผูสอน 

(นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก 

            (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นการสะทอนผลการสอน/ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นดานผูเรียน 

- ผูเรียนมีความสนใจและซักถามเพ่ือใหตนเองไดเขาใจและแสดงความรูท่ีไดรับทราบดวยการตอบ

คําถามในเรียนรูเรื่องการเชื่อมตออุปกรณตอพวง 

- ผูเรียนบางคนมีความเขาใจจากการดูตัวอยางในสื่อไดรวดเร็ว 

 - ผูเรียนใชวิธีการอานทําความเขาใจจากงานท่ีมอบหมายบาง และสอบถามจากเพ่ือนสมาชิกใน

กลุมบาง  

 - ผูเรียนสามารถประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงไดตามเวลาท่ีกําหนด 

       2) ประเด็นดานกิจกรรม 

- มีการจัดลําดับข้ันตอนของกิจกรรมไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหา 

- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและประเมิลผลไดตรงตามวัตถุประสงค 

   - มีความเปนกัลยาณิมิตรท้ังครูและผูเรียน 

   - กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

   - การกําหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา  

10) ประเด็นดานครู 

 - มีการใชสื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 

 - มีการจัดลําดับข้ันการนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

11) ประเด็นส่ือการสอน 

  - มีการใชสื่อ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนไดอยางเหมาะสม 

        - มีการใชสื่อการสอนจริงเขาใจงาย 

12) ประเด็นดานบรรยากาศ 

 - สภาพแวดลอมของหองเรียนผูเรียนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และขอเสนอข้ึน

เปนอยางดี 

13) จุดแข็งจุดออนของการสอน 

     - สื่อเอกสารประกอบการสอนพรอมและมีความเหมาะสม ผูเรียนมีความพรอมและสนใจใฝเรียนรู 

  - สื่อการสอนจริง 

 

          ลงชื่อ................................................หวัหนาแผนก 

                (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

 



 

 

แบบสรุปผลการดําเนินงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม 

ชื่อ Model Teacher นายจเด็ด รัศมิทัต   แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ   วันท่ีสอน 2 กันยายน  2565 

หนวยท่ี   การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง รายการสอน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง จํานวน 4 ชั่วโมง ภาคเรียนท่ี..1...ปการศึกษา...2565.. จํานวนผูเรียน  ชั้น...ปวช 1..กลุม

...2..... จํานวน....38....คน เขาเรียน....38......คน ขาดเรียน.....-.....คน 
 

ผลการดําเนินงาน 

 การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ อุปกรณตอพวง 

รายวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ครูไดรวมกลุม PLC แผนก

คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 6 คน เพ่ือรวมกันคิด หาแนวทางการแกไขปญหา ของผูเรียน โดยจัดทําแผนปฏิบัติ

การชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพแผนกคอมพิวเตอรธุรกิจ ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจกิายน 2564  ถึง 4 มีนาคม 2565 

ตามกระบวนการข้ันตอนของ PLC และนําไปใชกับผูเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวณ 

39 คน ในการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ

ตอพวง โดยการแกไขปญหาครั้งท่ี 1 ผูเรียนปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายไดรอยละ 50 การแกไขปญหาครั้งท่ี 2 

ผูเรียนปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายไดรอยละ 75 และการแกไขปญหาครั้งท่ี 3 ผูเรียนปฏิบัติตามงานท่ี

มอบหมายไดรอยละ 100 เปนไปตามการบวนการ PLC ท่ีดําเนินการปรับปรุง วนซํ้า ปฏิบัติจนสําเร็จตาม

วัตถุประสงค และพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องตนสูงข้ึน 

รูปแบบ/วิธีการ 

 การจัดการเรียนการสอนเพ่ือแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณตอพวง รายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา ใชรูปแบบการจัดการเรียนสอนดวยวิธีการเรียน

แบบรวมมือ  

ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืนตอไป 

 

  

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

               (นายจเด็ด รัศมิทัต) 

 

                    

               ลงชื่อ................................................หวัหนาแผนก 

                                                                      (นายจเด็ด รัศมิทัต) 



 

 

แบบประเมินกระบวนการ PLC 

ช่ือแผนการสอน/แบบฝกปฏิบัติ   คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและ

อุปกรณตอพวง ช่ือ Model Teacher   นายจเด็ด รัศมิทัต      สถานท่ีสอน   วิทยาลยัการอาชีพบางสะพาน 

วันท่ี  17 พฤษภาคม 2565 - 16 กันยายน 2565     เวลา  08.00-12.00     จํานวน     36     ชัว่โมง 

รายประเมินกระบวนการ /การฝก/จัดกิจกรรม ปฏิบัต ิ
ไม

ปฏิบัต ิ

1. การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียน   

2. การรวมมือรวมพลังของครูผูสอน ผูบริหารศึกษานิเทศก และผูมีสวนเก่ียวของ   

3. การทํางานรวมกันดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน   

4. นําแนวทางการแกไขปญหาสูการปฏิบัติในชั้นเรียน   

5. การนําสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท

ของสถานศึกษา 

  

6. สมาชิกรวมสังเกตการสอนและเก็บขอมูล   

7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแกไข   

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรูของผูเรียน   

9. สรุปผลวิธีการแกปญหาท่ีไดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน   

10. การเรียนรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่องระหวางการปฏิบัติงาน   

11. บันทึกทุกข้ันตอนการทํางานกลุม: ระบุปญหา วิธีแกการทดลองใช ผลท่ีได   

12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในชัน้เรียน   

13. แบงปนประสบการณ   

14. การสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม............................................................................................................................ 

 

ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 

          (…………………………………………………………) 

         ตําแหนง.......................................................................           

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

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
- แบบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ในสถานศึกษา 

- คํารองขอแตงตั้งชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

- ประกาศการจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) 

 

 
  



 

 

 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 
ใบงานท่ี 1 

ช่ือวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

รหัสวิชา 20204-2002       
4 ช่ัวโมง 

ช่ืองาน อุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. ผูเรียนสามารถบอกอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอรได 

คําช้ีแจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. ชุดเครื่องมือสําหรับประกอบคอมพิวเตอรพีซีประกอบดวยอะไรบาง 

2. จงบอกหนาท่ีของเพาเวอรซัพพลาย (Power Supply) มาพอเขาใจ 

3. จงบอกถึงอุปกรณท่ีติดตั้งภายในเคสและภายนอกเคสของคอมพิวเตอรพีซี มีอะไรบาง จงอธิบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 
ใบงานท่ี 2 

ช่ือวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

รหัสวิชา 20204-2002       
4 ช่ัวโมง 

ช่ืองาน วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

 1. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรได 

คําช้ีแจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. จงอธิบายวิธีการติดตั้งแผงวงจรหลัก (Main Board)  

2. จงอธิบายวิธีการติดตั้งหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

3. จงอธิบายวิธีการติดตั้ง RAM 

4. จงอธิบายวิธีการตอสายสัญญาณตางๆ 

5. จงอธิบายวิธีการติดตั้งฮารดดิสก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 
ใบงานท่ี 3 

ช่ือวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

รหัสวิชา 20204-2002       
4 ช่ัวโมง 

ช่ืองาน วิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถอธิบายการเชื่อมตออุปกรณตอพวงได 

คําช้ีแจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง 

1. จงอธิบายวิธีการติดตั้งอุปกรณตอพวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สาขาวิชา คอมพิวเตอรธุรกิจ 
แบบทดสอบ 

ช่ือวิชา คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

รหัสวิชา 20204-2002       
1 ช่ัวโมง 

ช่ืองาน การประกอบคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. ผูเรียนสามารถบอกอุปกรณประกอบเครื่องคอมพิวเตอรได 

2. ผูเรียนสามารถอธิบายวิธีการประกอบเครื่องคอมพิวเตอรได 

3. ผูเรียนสามารถอธิบายการเชื่อมตออุปกรณตอพวงได 

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอควรระวังในการติดตั้งแผงวงจรหลักเขากับเคสคือขอใด 

 ก. ยึดน็อตใหแนน           

  ข. อยาใหแผงวงจรหลักสัมผัสกับเคส  

  ค. ตอสาย Power ใหแนน      

  ง. ไมมีขอถูก 

2. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการประกอบเครื่อง 

 ก. การติดตั้ง Extension Card ตางๆ ควรกดใหเต็มแรงเพ่ือใหอุปกรณเขาสนิทท่ีสุด 

 ข. ใชไขควงไปขูดแผงวงจรหลักกอนติดตั้งเพ่ือเปนการเพ่ิมการเชื่อมตอระบบไฟฟาจะเดินเรียบข้ึน 

  ค. ดึงสายเสียบตางๆ ท่ีสายโดยตรงเพ่ือไมใหกระทบกระเทือนกับหัวตอสาย 

  ง. ติดตั้งอุปกรณตางๆ ไมควรไปสัมผัสกับตัวแผงวงจร 

3. ขอใดบอกถึงการติดตั้งเมาสไดถูกตองท่ีสุด 

 ก. เสียบหัวสายแบบ PS/2 กับชองสีเขียว   ข. เสียบหัวสายแบบ PS/2 กับชองUSB  

 ค. เสียบหัวสายกับชองตอแบบขนาน   ง. ไมตองเสียบเพราะสามารถใชไดทันที 

4. ขอใดบอกวิธีการติดตั้ง Extension Card ท่ีถูกตองท่ีสุด    

 ก. ตอสาย power ใหแนน      

  ข. เสียบ Extension Card ลงสล็อตแลวยึดน็อตใหแนน  

  ค. ตอสายเคเบิ้ลใหแนน        

  ง. ไมมีขอถูก 



 

 

5.        จากภาพ สายสัญญาณขางตน มีหนาท่ีใด   

 ก. เชื่อมตอพัดลมระบายความรอน   ข. เชื่อมตอกับ RAM 

 ค. เชื่อมตอฮารดดิสก หรือ Disk Drive  ง. เชื่อมตอกับลําโพง 

6. ในการติดตั้ง RAM กับแผงวงจรหลัก ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด   

 ก. เสียบ RAM ลงใน CPU socket 

 ข. เสียบ RAM ลงในสล็อต PCIEX16 

  ค. เสียบ RAM ลงในสล็อต PCIEX  

  ง. เสียบ RAM ลงในสล็อต DDR3 DIMM slots 

7. ขอใดกลาวถึงการเชื่อมตอจอภาพ ถูกตองท่ีสุด   

 ก. เชื่อมตอจอภาพกับ USB port หรือ DVI port 

 ข. เชื่อมตอจอภาพกับ VGA port หรือ DVI port  

  ค. เชื่อมตอจอภาพกับ VGA port หรือ PS/2 port 

  ง. เชื่อมตอจอภาพกับ VGA port หรือ LAN port 

8. สารซิลิโคนท่ีอยูระหวางตัวหนวยประมวลผลกลาง (CPU) กับพัดลมระบายความรอนนั้น มีวัตถุประสงคตาม

ขอใด 

 ก. ปองกันการช็อตระหวางตัวหนวยประมวลผลกลาง (CPU) กับพัดลมระบายความรอน 

 ข. เปนขอกําหนดในการติดตั้งหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

 ค. ปองกันหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แตกราว 

 ง. ทําใหชวยระบายความรอนออกจากตัวหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไดดีข้ึน 

9. ซ็อคเก็ตสําหรับเสียบสายสัญญาณชนิดใดท่ีไมมีอยูบนแผงวงจรหลัก    

 ก. ซ็อคเก็ต IDE    ข. ซ็อคเก็ต FDD  

  ค. ซ็อคเก็ต Serial ATA    ง. ซ็อคเก็ต FDE 

10. ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ข้ันตอนใดควรเปนข้ันตอนแรกสุด    

 ก. ติดตั้งฮารดดิสกเขากับตัวเคส    ข. เสียบสายสัญญาณตางๆ เขากับแผงวงจรหลัก  

  ค. ติดตั้งการดเสียง และการดแสดงผล   ง. ติดตั้งหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ลงบนซ็อคเก็ต 

 



 

 

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

******************** 

      คําช้ีแจง แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมการดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(PLC) มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการประเมินการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีผานกระบวนการดําเนินการการ

ดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครใูนสถานศึกษา 

ตอนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 

ชื่อโครงการ.......................................................ชื่อสถานศึกษา................................................ 

สังกัด.................................................................ผูรับผิดชอบ.................................................... 
 

ตอนท่ี 2  แบบบันทึกคะแนนจําแนกตามประเด็นประเมิน 
 

ประเด็น รายการประเมินตามตัวบงช้ี คะแนนท่ีได ขอเสนอแนะ 

1. กระบวนการ 

PLC 

1. ความครบถวนของกระบวนการ          

5 องคประกอบของ PLC  

2. จํานวนวงรอบของการทํา PLC 

3. สาระ/ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

  

รวมคะแนน ประเดน็ 1 (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)   

2.คุณสมบัติ

ของสมาชิก

เครือขาย 

สมาชิกเครือขายมีความหลากหลาย ไดแก 

มาจากหลายๆ สาขางาน มีความเชี่ยวชาญ

หลายๆ สาขาวิชา และมีท้ังในและนอก

สถานศึกษา 

  

รวมคะแนน ประเดน็ 2 (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)   

3.ผลลัพธท่ีเกิด

จาก

กระบวนการ 

1. เกิดองคความรู / ประเด็นความรู/ 

นวัตกรรม ท่ีเกิดจากกระบวนการ PLC 

2. มีรองรอยการนําองคความรู /นวัตกรรม 

/ประเด็นความรูท่ีนาสนใจไปใชประโยชน 

  

รวมคะแนนประเด็น 3 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)   

4. ผลลัพธท่ีเกิด

กับผูเรียน/ครู/

1.ผูเรียนไดเรียนรูตามเปาหมาย/

วัตถุประสงค ท่ีกําหนดไวในโครงการ 

  



 

 

ประเด็น รายการประเมินตามตัวบงช้ี คะแนนท่ีได ขอเสนอแนะ 

สมาชิกท่ีเขา

รวมเครือขาย 

PLC/ชุมชน 

2. ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ / คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค การเรียนรูตามเปาหมายท่ีกําหนด

ไวในโครงการ 

  

 3.ผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และเปนผูใฝ

เรียนรู 

  

 4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ

เรียนรูของครู สมาชิกเครือขาย 

  

 5. การรับรูและการมีสวนรวมของชุมชน   

คะแนนรวมประเด็น 4 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)   

5. คุณคาท่ีเกิด

ตอวงการศึกษา 

1. ความคุมคาคุมทุน   

2.ความชัดเจนและการขยายเครือขาย   

คะแนนรวมมิติท่ี 5 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)   

คะแนนรวมทุกมิติ (คะแนนเต็ม 39 คะแนน)   

 

ตอนท่ี 3 รายการประเมิน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

1 กระบวนการ 

PLC 

1. ความ

ครบถวนของ

กระบวนการ 5 

องคประกอบ 

- กระบวนการมีการ

การดําเนินการท่ี

ครบถวนตาม

หลักการท้ัง 5 

องคประกอบของ

การทํา PLC 

- กระบวนการมีการ

ดําเนินการท่ี

ครบถวนตาม

หลักการ 3 – 4   ใน 

5 องคประกอบของ

การทํา PLC 

กระบวนการมีการ

ดําเนินการท่ี

ครบถวนตาม

หลักการเพียง  

1 - 2  ใน 5 

องคประกอบของ

การทํา PLC 

2.จํานวนวงรอบ

ของการทํา PLC 

- ดําเนินกิจกรรม

เปนระยะตอเนื่อง

ครบ ........... วงรอบ 

- ดําเนินกิจกรรม

เปนระยะตอเนื่อง

จํานวน ......... 

วงรอบ 

- ดําเนินกิจกรรม

เปนระยะตอเนื่อง

เพียง......... วงรอบ 

3. สาระ/

ประเด็นการ

- มีการกําหนด

ประเด็นการ

-มีการกําหนด

ประเด็นการ

- ไมมีการกําหนด

ประเด็นการ



 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

ชัดเจนทุกครั้งและมี

สรุปผลการ

แลกเปลี่ยนทุกครั้ง 

แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ี

ชัดเจนแตมีสรุปผล

การแลกเปลี่ยนไม 

ทุกครั้ง 

แลกเปลี่ยนเรียนรู

แตมีการบันทึก

รองรอยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

2. คุ ณ ส ม บั ติ

ของสมาชิก

เครือขาย 

สมาชิกเครือขาย

มีความ

หลากหลาย 

ไดแก มาจาก

หลายๆ สาขา

งาน มีความ

เชี่ยวชาญหลายๆ 

สาขาวิชา และมี

ท้ังในและนอก

สถานศึกษา 

-สมาชิกเครือขายมี

ความหลากหลาย

กลุมสาระ /ความ

เชี่ยวชาญมีท้ังใน

และนอก

สถานศึกษา 

- สมาชิกเครือขาย

ไมมีความ

หลากหลายกลุม

สาระ /ความ

เชี่ยวชาญแตมีมีท้ัง

ในและนอก

สถานศึกษา 

- สมาชิกเครือขาย

เฉพาะและใน

สถานศึกษา 

3. 

 

ผลลัพธ 

ท่ีเกิด  กับ

เกิดจาก

กระบวนการ 

1. เกิดองค

ความรู / 

ประเด็นความรู/ 

นวัตกรรม ท่ีเกิด

จากกระบวนการ 

PLC 

- มีองคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจ ท่ีเกิดข้ึน

จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของสมาชิก

เครือขาย ท่ีเปน

ประโยชนกับครู 

และครูสามารถ

นําไปใชในการ

พัฒนาใหเกิด

ประโยชนกับผูเรียน

ไดอยางเปนรูปธรรม 

(สมาชิกเครือขายมี

การนําไปใชไดอยาง

ชัดเจน) 

- มีองคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจ ท่ีเกิดข้ึน

จากการแลกเปลี่ยน

เรียนรูของสมาชิก

เครือขายเปน

ประโยชนกับครู 

และครูสามารถ

นําไปใชในการ

พัฒนาใหเกิด

ประโยชนกับผูเรียน

แตยังไมเปนรปูธรรม 

(ไมชัดเจนในการ

นําไปใชของสมาชิก

เครือขาย) 

มีองคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรู

เกิดข้ึนจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

ของสมาชิก 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

  2. มีรองรอยการ

นําองคความรู /

นวัตกรรม /

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจไปใช

ประโยชน 

- มีรองรอยการ

รายงานผลการนาํ

องคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจ ท่ีเกิดข้ึน

ของสมาชิก

เครือขายไปใชตลอด

ระยะท่ีดําเนิน

โครงการทุกครั้งท่ีมี

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยสมาชิก 

ทุกคน 

- มีรองรอยการ

รายงานผลการนาํ

องคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจ ท่ีเกิดข้ึน

ของสมาชิก

เครือขายไปใชตลอด

ระยะท่ีดําเนิน

โครงการทุกครั้งท่ีมี

การแลกเปลี่ยน

เรียนรูโดยสมาชิก

สวนใหญ 

- มีรองรอยการ

รายงานผลการนาํ

องคความรู / 

นวัตกรรม / 

ประเด็นความรูท่ี

นาสนใจ ท่ีเกิดข้ึน

ของสมาชิก

เครือขายไปใช

ตลอดระยะท่ี

ดําเนินโครงการทุก

ครั้งท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

โดยสมาชิกบางคน 

4. ผลลัพธท่ี

เกิดกับ

ผูเรียน/ครู/

สมาชิกท่ีเขา

รวม

เครือขาย 

PLC/ชุมชน 

1. ผูเรียนได

เรียนรูตาม

เปาหมาย/

วัตถุประสงค ท่ี

กําหนดไวใน

โครงการ 

- ผูเรียนไดการ

เรียนรูตาม

เปาหมาย/

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวใน

โครงการทุกประการ 

และมีความชัดเจน

ท้ังเชิงปริมาณและ

คุณภาพ 

ผูเรียนไดการเรียนรู

ตามเปาหมาย

วัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวใน

โครงการทุกประการ 

แตมีความชัดเจนท้ัง

เชิงปริมาณและ

คุณภาพไมทุก

เปาหมาย/

วัตถุประสงคท่ี

กําหนด 

- ผูเรียนไดการ

เรียนรูตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

ไวในโครงการ 

  2. ผูเรียนเกิด

ผลสัมฤทธิ์ / 

คุณลักษณะท่ีพึง

ประสงค การ

เรียนรูตาม

เปาหมายท่ี

- สงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนท่ีดี

ข้ึน และทําใหผูเรียน

ไดพัฒนาและเกิด

- สงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนท่ีดี

ข้ึน หรือ ทําให

ผูเรียนไดพัฒนาและ

เกิดคุณลักษณะแตมี

- สงผลตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียน 

หรือ ทําใหผูเรียน

ไดพัฒนาและเกิด

คุณลักษณะแตยัง



 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

กําหนดไวใน

โครงการ 

คุณลักษณะอยาง

ชัดเจน 

ความชัดเจนเพียง

ดานใดดานหนึ่ง 

ไมมีชัดเจนท้ัง 2 

ดาน 

  3. ผูเรียนเกิด

แรงบันดาลใจ 

และเปนผูใฝ

เรียนรู 

- กิจกรรมทุก

กิจกรรมของ

เครือขายสงผลให

ผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ และเปน

ผูใฝรู ท้ังทางตรง

และทางออมเห็น

ผลไดอยางชัดเจน 

- กิจกรรมสวนใหญ

ของเครือขายสงผล

ใหผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ และเปน

ผูใฝรู ท้ังทางตรง

และทางออม 

- กิจกรรมบาง

กิจกรรมของ

เครือขายสงผลให

ผูเรียนเกิดแรง

บันดาลใจ และ

เปนผูใฝรู และยัง

ไมเห็นผลท่ีชัดเจน 

  4. การ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการ

จัดการเรียนรู

ของครู สมาชิก

เครือขาย 

- ครู สมาชิก

เครือขายทุกคนเกิด

การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการ

จัดการเรียนรู/การ

ดูแลผูเรียน 

-  ครู สมาชิก

เครือขายไมนอยกวา

รอยละ 80 เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการ

จัดการเรียนรู/การ

ดูแลผูเรียน 

- ครู สมาชิก

เครือขายบางสวน

ประมาณรอยละ 

50 เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการ

จัดการเรียนรู/การ

ดูแลผูเรียน 

  5. การรับรูและ

การมีสวนรวม

ของชุมชน 

- มีการสื่อสาร ให

ชุมชนรับรูและรวม

การดําเนินการอยาง

เปนรูปธรรม 

- มีการสื่อสารให

ชุมชนรวมรับรูการ

ดําเนินการหรือให

ชุมชนมีสวนรวม 

- มีการสื่อสารให

ชุมชนรวมรับรูการ

ดําเนินการ 

5. คุณคาท่ีเกิด

ตอวง

การศึกษา 

- ความคุมคาคุม

ทุน 

1. ความคุมคาคุม

ทุนภาพรวมท้ัง

กระบวนการ กับผล

ท่ีเกิดและจํานวน

งบประมาณท่ีไดรับ

มีความเหมาะสม 

สมเหตุสมผล 

ประเมินได 

- ความคุมคาคุมทุน

ภาพรวมท้ัง

กระบวนการกับผล

ท่ีเกิดกับจํานวน

งบประมาณท่ีไดรับ

ยังไมชัดเจนมีความ

เหมาะสม เพียงบาง

กิจกรรม 

- ความคุมคาคุม

ทุนของผลท่ีเกิด

กับจํานวน

งบประมาณท่ี

ไดรับบางกิจกรรม 

/ บางประเด็นยัง

ไมเหมาะสม 



 

 

ลําดับ

ท่ี 

ประเด็น ตัวบงช้ี เกณฑการประเมิน 

3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 

  - ความชัดเจน

และการขยาย

เครือขาย 

2. มีเครือขายท่ี

ชัดเจน และการ

ขยายเครือขายแลว

และมีความชัดเจน 

เปนรูปธรรมและมี

แนวโนมการเกิด

เครือขายเพ่ิมข้ึน 

- มีเครือขายท่ี

ชดัเจนและมี

แนวโนมการขยาย

เครือขายการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู   

- มีเครือขาย

เกิดข้ึน 

 

เกณฑการตัดสิน (คะแนนเต็ม 39 คะแนน) 

ระดับดีมาก  มีคะแนน รอยละ 80 ข้ึนไป (คะแนน 31.20 คะแนนข้ึนไป) 

ระดับดี       มีคะแนนรอยละ 60 – 80   (คะแนน 23.40 – 31.20 คะแนน) 

ระดับปานกลาง   มีคะแนนรอยละ 50 – 59   (คะแนน 19.50 – 23.30 คะแนน) 

ระดับปรับปรุง  มีคะแนนต่ํากวา รอยละ 50 (คะแนนต่ํากวา 19.50 คะแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

***********************   

 คําช้ีแจง  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินสภาพการดําเนินการกระบวนการชุมชน 

             การเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

              ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบ 

                     ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

                     ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหกระบวนการ PLCประสบผลสําเร็จ 

              คณะผูประเมินหวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวนเปนอยาง

ดี การตอบครบถวนจะทําใหผลการประเมินสมบูรณ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกระบวนการ PLC ในโอกาส

ตอไป จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 

                1.1 สถานศึกษา 

                       ชือ่สถานศึกษา...........…………………………………สังกัด.........................................  

               1.2 ตําแหนง / ความเก่ียวของกับกระบวนการ(ตอบเพียง 1 สถานะท่ีเก่ียวของมากสุด) 

                        ผูบริหารสถานศึกษา        ครูในสถานศึกษา       ผูท่ีเก่ียวของ 

                        ผูปกครองนักเรียน           นักเรียน                 อ่ืนๆ(ระบุ).............. 

               1.3 ทานรูเรื่องกระบวนการ PLC หรือไม 

                        ไมรูเลย (หยุดตอบแคนี้) 

                        รูบาง  รูละเอียดพอสมควร  รูและเขาใจรายละเอียดมาก  

               1.8 ชองทางท่ีทานรูเรื่องกระบวนการนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง  

                      รูจากประกาศของ สอศ.  การเผยแพรคูมือของ สอศ.    

                      จากสถานศึกษา                จากเว็บไซด    จากอบรม/สัมมนา   

                      เพ่ือนครูบอกตอ               รูจากทางอ่ืนๆ(ระบุ)...................... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการPLCท่ีทานมีสวนรวม หรือรับทราบ 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย ✓ลงในชองความเห็นดวยเก่ียวกับกระบวนการPLC วา รายการกิจกรรม และ

กลไกของกระบวนการตามท่ีทานทราบ 

ขอ รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1 บริบท  สภาพแวดลอมการทํากระบวนการนี ้      

1.1 สอดคลองกับสภาวการณดานเศรษฐกิจ      

 1.2 สอดคลองกับสภาวการณดานสังคม      

1.3 สอดคลองกับสภาวการณดานสิ่งแวดลอม      

1.4 สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน      

1.5 สอดคลองกับความตองการพัฒนาดานการศึกษา      

1.6 สอดคลองกับศักยภาพของสถานศึกษา      

  2 ความพรอมของกระบวนการ(เทาท่ีทราบ)      

2.1 ความพรอมของบุคลากรจากหนวยงานท่ีเขารวม      

2.2 ความเพียงพอของทรัพยากร สิ่งสนับสนุนเชน อาคารสถานท่ี        

2.3 ความเพียงพอของงบประมาณสนับสนุนใหทํากิจกรรม      

3 คุณภาพกระบวนการดําเนินงานของกระบวนการ  

(เทาท่ีทราบ) 

     

3.1  สมาชิกในชุมชนการเรียนรูมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน      

3.2 การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของนักเรียน ใหผลการเรียนรู

ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในตัวนักเรียน โดยครูท่ีเปนสมาชิกในชุมชน

การเรียนรูทางวิชาชีพทุกคนวางเปาหมายรวมกัน 

     

3.3 สะทอนผลเชิงวิชาชีพ โดยการพูดคุยสนทนากันระหวางสมาชิก

ในชุมชนการเรียนรู ท่ีจะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการ

สอนและคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษา หรือชวย

พัฒนาการจัดการเรียนรูและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงข้ึน 

     

3.4 การใหความสําคัญกับการรวมมือรวมพลังของครูในภาพรวม

ท้ังหมดของสถานศึกษา   

     

3.5 การเตรียมพรอมในดานการสนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิกไดมี

โอกาสสังเกตการสอน วิพากษวิจารณและสะทอนการปฏิบัติงาน  

     



 

 

ขอ รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

4 ผลการดําเนินงานเทาท่ีทราบ      

4.1 ผลดีท่ีเกิดกับครู      

4.2 ผลดีท่ีเกิดกับผูบริหารสถานศึกษา      

4.3 ผลดีท่ีเกิดกับนักเรียน      

4.4 ผลดีท่ีเกิดกับผูปกครอง      

4.5 ผลดีท่ีเกิดกับชุมชนในพ้ืนท่ี      

4.6 ผลดีท่ีเกิดกับการศึกษาของประเทศโดยภาพรวม      

5 ความเห็นในการขยายผลกระบวนการกับสถานศึกษาท้ังหมด      

5.1 สมควรขยายผลกระบวนการไปทุกสถานศึกษา      

5.2 เปนกระบวนการท่ีคุมคา      

5.3 เปนกระบวนการท่ีมีประโยชน      

5.4 สมควรยกเลิกกระบวนการ      

5.5 เปนกระบวนการท่ีสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน      

  

เกณฑและการแปลความหมายดังนี้  

 คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือใหกระบวนการ PLC ประสบผลสําเร็จ 

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

………………………………………………………………………………………………………………..…………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………………………….............. 

 

 

 

 



 

 

แบบประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC  

(เชิงคุณภาพ) 

********************** 

คําช้ีแจง ขอคําถามใชสําหรับการสัมภาษณ หรือการประเมินโดยการประชุมกลุมยอย ตามประเด็นดังนี้   

  1. การคัดเลือกกลุมเปาหมายการพัฒนาวิชาชีพของเครือขาย 

 2. หลังจากการรวมกลุมของสมาชิกเครือขายแลว ไดดําเนินการพัฒนาทีมงานเพ่ือ ใหเขาใจ หลักการ

สรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน   

 3. ลักษณะการดําเนินการ การรวมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ ท่ีสงผลตอการยกระดับ

คุณภาพของผูเรียน   

 4. การดําเนินการเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็ง ของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ โดยการเปดรับการชี้แนะการ

ปฏิบัติงาน  

 5. การดําเนินการโดยการจัดเวทีใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนท่ีมุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน  

 6. ลักษณะของการประเมินความตองการจําเปนสิ่งท่ีควรพัฒนาของสมาชิกเครือขาย  

 7. การดําเนินการตามข้ันตอนของการรวมกลุมพัฒนาวิชาชีพไดเนนการกําหนดประเด็นเปาหมายการ

พัฒนา ท่ีใหความสําคัญกับผูเรียนและเปนแนวทางท่ีจะพัฒนาผูเรียน   

 8. วิธีการวางแผน ออกแบบแผนจัดการเรียนรู หรือ กิจกรรมการพัฒนาชวยเหลือ 

 9. ในระหวางการกิจกรรมการเรียนรู หรือ ปฏิบัติการตามแผนกิจกรรม ทางกลุมเครือขาย มีการเยี่ยม 

หรือสังเกตการปฏิบัติในการสอน 

 10. การพัฒนาวิชาชีพครูหลังจากกลุมเครือขายไดเขารวมโครงการไดมีการสะทอนผลการปฏิบัติ 

บันทึกผลสําเร็จหรือมีการปรับปรุงแกไข ในดานใดบาง   

 11. ภายหลังจากการทบทวนสิ่งท่ีไดดําเนินการไปครบวงรอบแลวกลุมเครือขายไดนําความรูนั้นมาใช

ปรับกิจกรรมปฏิบัติการรอบใหมท่ีปรับจุดออนมากนอยเพียงใด ดําเนินการในลักษณะใดบาง ใหเสนอเปน

ดานๆ 

 12. กลุมเครือขายมีความประสงค จะพัฒนาตนเองเพ่ิมเติมในดาน/เรื่องใด ท่ีจะทําใหการพัฒนา

ชุมชนวิชาชีพ มีความยั่งยืนใหระบุประเด็นหลักๆท่ีตองการไดรับการพัฒนา รายละเอียดของแตละเรื่อง อาทิ 

เนื้อหา หลักการแนวคิดฯลฯ 

  

 

 

 

 



 

 

การสัมภาษณหัวหนาโครงการเกี่ยวกระบวนการดําเนินการ PLC 

   1. การพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีสวนชวยพัฒนาหรือยกระดับ

คุณภาพการศึกษาหรือไม 

 2. การกําหนดประเด็น / กรอบการพัฒนาตามแบบการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพ (PLC) มีการกําหนดกันอยางไร 

 3. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ควรเปนอยางไร เริ่มตน

อยางไร และเกิดจากใคร 

 4. มีความเชื่อวา กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จะทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาหรือไม 

  

ผลกระทบท่ีเกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

  1. การดําเนินการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เกิดผลลัพธ ผลกระทบตอ

ครู นักเรียน สถานศึกษา หรือชุมชนอยางไร 

 2. ครู นักเรียน สถานศึกษา ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร   
  

การสรางทีมในการพัฒนาครูโดยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)  

         คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 7 ขอ  ดังนี้ 

  1. กระบวนการทํางานพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู มีระบบการทํางานอยางไร (PDCA) 

 2. แนวคิด หลักการ และคุณสมบัติของผูท่ีจะเขามาเปนทีมงานเครือขายการพัฒนาวิชาชีพครูแบบ

ชุมชนแหงการเรียนรู   

 3. กระบวนการทํางานการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ทีมงานมีการ

บริหารจัดการอยางไรจัดบทบาทหนาท่ีของทีมงานอยางไร 

 4. ในระหวางดําเนินงาน เม่ือพบอุปสรรค ไมสามารถเรียนรูหรือพัฒนาไดนอย หรือไมเปนไปตาม

เปาหมายท่ีกําหนด  มีการดําเนินการในการชวยเหลือสนับสนุนเพ่ือนครูหรือทีมอยางไร 

 5. มีการจัดระบบกระบวนการสื่อสารในการทํางานอยางไรบางและมีอุปสรรคอะไรบาง 

 6. มีการนําเทคโนโลยีเขามาบูรณาการ ในการทํางานอยางไรบาง มีประโยชน มีปญหาอุปสรรคอะไร 

 7. มีความผูกพัน หรือมีสัมพันธภาพกันอยางไร มีความคาดหวังท่ีจะใหเกิดความยั่งยืนหรือไม รวมท้ัง

แนวทางในการท่ีจะทําใหยั่งยืน 
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