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วิทยาลยัการอาชพีบางสะพาน             อาชีวศกึษาจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ 
สถาบนัการอาชีวภาคกลาง 5       สำนกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 



คำนำ 
 

 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.ค.ศ. 
ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อให้การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการได้นํา
หลักการชุมชนการเร ียนรู ้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) มาใช้ในการพัฒนาครู     
เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนําคนมา
อยู่รวมกัน เกิดการ เรียนรู้ และแบ่งเป็นความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดใน
ด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงาน
ในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม    
และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา จึงจัดทำ “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” สำหรับเผยแพร่ให้แก่วิทยาลัยในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อด้านการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้าน ความรู้ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับ
อาชีวศึกษาต่อไป สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการเรยีนรู้ทางวชิาชพี 

โดย นางสาวชนนิกานต ์ มัง่อตุม์ 
  

 
ชือ่เรือ่ง    พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปญัหา 
 รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เป็นรายวิชาหนึ่งของสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช 2562 เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบอะนาล็อก (Analog Instrument) และเครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล 
(Digital Instrument) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ด้านสาขาไฟฟ้า ที่จะสามารถต่อยอดทำความเข้าใจในเนื้อหา
และบทเรียน ตลอดจนถึงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติต่อไปได้ 
 ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้คือ ผู้เรียนไม่สามารถอ่านค่าเครื่องวัดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เครื่องมือวัดไฟฟ้าแบบอะนาล็อก (Analog Instrument) เพราะเครื่องวัดจะมีย่าน
การวัดที่หลากหลาย และสเกลของย่านวัดที่ทำให้สับสน ทำให้ผู้เรียนอ่านค่าได้ไม่ถูกต้อง ครูผู้สอนจึงได้นำปัญหา
การจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น เข้าสู้ชุมชนการเรีบนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า โดยการฝึกปฏิบัติการอ่านค่าเครื่องมือวัดไฟฟ้า เพ่ือให้ผู้เรียนอ่านค่าได้ถูกต้อง
แม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ในรายวิชาอ่ืนได้ และเกิดความปลอดภัยในการทดสอบและการปฏิบัติงาน 
 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำการวัดและอ่านค่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถทำการปรับตั้งย่านการวัดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

 

ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
          1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานมัลติมิเตอร์ 

2. ผู้เรียนมีทักษะการวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 
 

กลุม่เป้าหมาย  
1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียน สาขางานไฟฟ้ากำลัง ปวช. 1/1-2   จำนวน  42  คน 

 

นวตักรรม 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้มัลติมิเตอร์จำลอง เว็บไซต์ https://dcaclab.com/en/experiments/ 
17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพ่ือจำลองการทำงานของมัลติมิเตอร์ (Simulator)       
ที่สามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, IOS, Android เพ่ือฝึกและพัฒนาทักษะตามสมรรถนะของวิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า  
 

ระยะเวลา 
 17 พฤษภาคม 2565 - 16 กันยายน 2565 
 
 

https://dcaclab.com/en/experiments/


วธิดีำเนินการดว้ยกระบวนการเรยีนรูท้างวชิาชพี ( PLC) 
 

แผนดำเนนิโครงการ PLC 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

การดำเนนิกจิกรรม รอ่งรอย 

ก ิจกรรมที ่  1  ทำความเข ้าใจ
ร ่ ว มก ั นประช ุ ม เพ ื ่ อพ ัฒนา
แผนการจัดการเร ียนรู ้และทำ
ความเข ้ า ใจการทำงานตาม
กระบวนการ PLC 

25 พ.ค. 65 ประชุมเพ่ือทำความเข้าใจแนวคิด 
ห ล ั ก ก า ร ก า ร ท ำ ง า น ต า ม
กระบวนการ PLC 

 

กิจกรรมที่ 2 วงรอบที่ 1 
กิจกรรมหรือการสอนเรื่องที่ 1 
เรื่อง มัลติมิเตอร ์
 
 
 
 
 
  

6 มิ.ย. 65 
- 

17 มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
  

วงรอบที่ 1 
1.กำหนดปัญหา/เรื่องที่ต้องการ
ทำร่วมกัน 
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่ 1
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละ
สมาชิก นำแผนการจัดการเรียนรู้
ชุดที่ 1 ปรึกษา Buddy Teacher 
วันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2565 
3. Model Teacher นำแผนการ
จัดการเรียนรู้ 1 ที่ปรับแล้ว ไปใช้
สอนในชั้นเรียน 
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2565 
4. Buddy Teacher สังเกตการณ์
สอนและสะท้อนผลการสอน 
วันที่ 13 - 17 มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. แผนการจัดการ 
เรียนรู้ พร้อมบันทึก 
หลังสอน 
2. ภาพการพูดคุย 
ปรึกษากับ Buddy 
3. ภาพกิจกรรมการ 
สอน  
4. แบบสังเกตการณ ์
สอนของ Buddy 
Teacher  
5. ภาพการนิเทศการ 
สอน 
 
  



กิจกรรม ระยะเวลา
ดำเนนิการ 

การดำเนนิกจิกรรม รอ่งรอย 

  5. Model Teacher สรุปผลการ
สอน พร้อมข้อเสนอแนะของ 
Buddy Teacherลงแผนการ
จัดการเรียนรู้ชุดที่ 1 
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 

 

กิจกรรมที ่3 วงรอบที่ 2 
กิจกรรมหรือ การสอนเรื่องที่ 2 
เรื่อง เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 

20 มิ.ย. 65 
- 

1 ก.ค. 65 

วงรอบที่ 2 
1.กำหนดปัญหา/เรื่องที่ต้องการ
ทำร่วมกัน 
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องที่ 2
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละ
สมาชิก นำแผนการจัดการ 
เรียนรู้ชุดที่ 2 ปรึกษา Buddy 
Teacher 
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 
3. Model Teacher นำแผนการ
จัดการเรียนรู้ 2 ที่ปรับแล้ว ไปใช้
สอนในชั้นเรียนวันที่ 21 - 23 
มิถุนายน 2565 
4. Buddy Teacher สังเกตการ
สอนและสะท้อนผลการสอน 
วันที่ 26 มิถุนายน 2565 – 1 
กรกฎาคม 2565 
5. Model Teacher สรุปผลการ
สอนพร้อมข้อเสนอแนะของ 
Buddy Teacherลงแผนการ
จัดการเรียนรู้ชุดที่ 2 วันที่ 1 
กรกฎาคม 2565 

1. แผนการจัดการ 
เรียนรู้ พร้อมบันทึก 
หลังสอน 
2. ภาพการพูดคุย 
ปรึกษากับ Buddy 
3. ภาพกิจกรรมการ 
สอน  
4. แบบสังเกตการ 
สอนของ Buddy 
Teacher 
5. ภาพการนิเทศการ 
สอน 

กิจกรรมที ่4 
สรุปรายงาน 

1 ก.ย. 65 
- 

16 ก.ย. 65 
 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลสำเร็จ
ของโครงการส่งรายงาน 

เล่มรายงาน 



 
ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ด้านปริมาณ นักเรียนที่สอนทั้งหมด จำนวน 42 คน ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 39 คน ไม่
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 คน เนื่องจากนักเรียนไม่ส่งงานทำให้มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และเกิดความเข้าใจในการต่อใช้งานเครื่องวัดไฟฟ้า ตามสมรรถนะที่พึงประสงค์ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้น 
 

สรปุผลการดำเนนิการ 
 ด้านผูเ้รยีน 
นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้า ในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า โดย
ใช้เว็ป https://dcaclab.com/en/experiments/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1  เพ่ือ
จำลองการทำงานของมัลติมิเตอร์ ( Simulator ) ในการใช้เครื่องวัดปฏิบัติงานการทดลอง ฝึกและพัฒนาทักษะตาม
สมถรรถนะรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าได ้นอกจากนั้นนักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ จนมีผลการทดสอบประจำหน่วย
การเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และส่งให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 39 คน ไม่
ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 คน ( เนื่องจากนักเรียนไม่ส่งงานทำให้มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ) 

ด้านครผููส้อน 
 ครูได้พัฒนาทักษะการสอนปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็ป
https://dcaclab.com/en/experients/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพ่ือจำลอง
การทำงานของวงจร ( Simulator) โดยการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและได้รับความรู้และคำแนะนำจาก บัดดี้ ทีชเชอร์ 
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญการสอนคอยเป็นครูพี่เลี้ยง แนะนำเทคนิคการสอนต่าง ๆ   
 ด้านแผนการจดัการเรยีนรู้ 
 ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 
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ภาพการดำเนนิกจิกรรม PLC กลุม่ 8 สาขาชา่งไฟฟา้กำลงั 
ภาคเรยีนที ่1/65 

 
ประชมุทำความเขา้ใจกจิกรรม plc 

 

 
 

กำหนดปญัหา และทำแผน plc 
 

 
        

 
 

 
                  
 



สงัเกตการณแ์ละบนัทกึ ขณะสอน 
 

 
 

 
 
 
                               
              
 
 
 
 
 
 
 



แบบบนัทกึการคน้หาปัญหา 

วันที่  25 พฤษภาคม 2565 สถานที ่ห้องประชุมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
เวลาเริ่ม  16.00 น. เวลาสิ้นสุด 18.00 น    จำนวนผู้เข้าร่วม 8 คน 
รายชือ่สมาชกิกลุม่ PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ) 

1. นายฐิติปกรณ์  ภคุโล     รองผู้อำนวยการ 
2. นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ    ผู้เชียวชาญประจำกลุ่ม  
3. นายดิเรก  ไชยทองงาม  สมาชิกประจำกลุ่ม 
4. นายเชิดพงษ์  จันทรวัฒนกิจ สมาชิกประจำกลุ่ม 
5. นายจักรกริช  ชังชะนา  สมาชิกประจำกลุ่ม 
6. นายอติวรรต  ทองสุขดี  สมาชิกประจำกลุ่ม 
7. นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ สมาชิกประจำกลุ่ม 
8. นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย  สมาชิกประจำกลุ่ม 

 

ปัญหา สาเหตขุองปญัหา ลำดับความสำคัญ 
การขาดทักษะการออกแบบโปรแกรม 
PLC  

ผู้เรียนไม่สามารถออกแบบวงจร 4 

ขาดทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า ผู้เรียนไม่เข้าใจการต่อวงจร 2 
ขาดทักษะการใช้งานมัลติมิเตอร์ ผู้เรียนไม่เข้าใช้การใช้เครื่องวัดต่อวัดในวงจร 1 
ขาดทักษะการใช้งานเกทเมนนิโฟล์ ผู้เรียนไมเ่ข้าใจการอ่านค่าเกทเมนนิโฟล์ 5 
ขาดทักษะในการต่อสวิตซ์ 3 ทาง ผู้เรียนไม่เข้าใจหลักการทำงานของวงจร 6 
ขาดทักษะการเขียนแบบไฟฟ้า ผู้เรียนไม่สามารถเขียบแบบวงจร 3 

 

สรุปปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
ผู้เรียนขาดทักษะการใช้งานมัลติมิเตอร์ และไม่เข้าใช้การใช้เครื่องวัดต่อวัดในวงจร ในรายวิชาเครื่องวัด

ไฟฟ้า 
 
 

ลงชื่อ……………...............…………..……………..…… 
                     ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                      ตำแหน่ง คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

     ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       
                 

 

 

 

 



บันทกึแนวทางแกป้ญัหา 

วันที่  25 พฤษภาคม 2565 สถานที่ ห้องประชุมสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
เวลาเริ่ม  16.00 น. เวลาสิ้นสุด 18.00 น    จำนวนผู้เข้าร่วม 8 คน 
รายชือ่สมาชกิกลุม่ PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ) 

1. นายฐิติปกรณ์  ภคุโล     รองผู้อำนวยการ 
2. นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ    ผู้เชียวชาญประจำกลุ่ม  
3. นายดิเรก  ไชยทองงาม  สมาชิกประจำกลุ่ม 
4. นายเชิดพงษ์  จันทรวัฒนกิจ สมาชิกประจำกลุ่ม 
5. นายจักรกริช  ชังชะนา  สมาชิกประจำกลุ่ม 
6. นายอติวรรต  ทองสุขดี  สมาชิกประจำกลุ่ม 
7. นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ สมาชิกประจำกลุ่ม 
8. นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย  สมาชิกประจำกลุ่ม 

 
ปัญหาดา้นการเรยีนรู้ของนกัเรยีนทีก่ลุ่ม PLC  
ชือ่ปญัหา      ผู้เรียนไม่เข้าใช้การใช้เครื่องวัดต่อวัดในวงจร 
แนวทางการแก้ปัญหา  

ใช้เว็ป https://dcaclab.com/en/experients/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-
1 เพื่อจำลองการใช้งานเครื่องมือวัด ( Simulator ) สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ PC แบบ laptop, desktopและ Smart Phone  ในปฏิบัติงานการทดลอง 
ฝึกและพัฒนาทักษะตามสมถรรถนะรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าได ้
วตัถปุระสงค.์   

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถทำการวัดและอ่านค่าเครื่องมือวัดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 
3. เพ่ือให้นักเรียนสามารถทำการปรับตั้งย่านการวัดได้อย่างถูกต้องปลอดภัย 

แนวทางการดำเนนิงาน   
1. ครูอธิบายการหลักการทำงานวงจร 
2. ครสูาธิตการลองหลักการทำงานวงจรให้ผู้เรียนโดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร 

( Simulator ) 
3. ผู้เรียนฝึกการทดลองวงจรโดยใช้โปรแกรมการจำลองการทำงานของวงจร (Simulator) โดยใช้เว็ป 

https://dcaclab.com/en/experients/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 
4. ผู้เรียนศึกษาหลักการทำงานจากการทดลองวงจรและบันทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลองและ

นำเสนอผลการทดลองในชั้นเรียน 
5. ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปหลักการทำงานของวงจร 

การวดัและประเมนิผล  
1. ใช้ใบงาน 3 ใบงาน  ใบงานละ 10 คะแนน 
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ประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั 
1. ผู้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้งานเครื่องวัดไฟฟ้าได้ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 

 
 
 
                                                                         ลงชื่อ……………...............…………..…….. 
                     ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                      ตำแหน่ง คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

     ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏบิตักิารชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชพี 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 
ชือ่กลุ่มที ่8 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สงักดั  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.. 

1. นายฐิติปกรณ์  ภคุโล     รองผู้อำนวยการ 
2. นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ    ผู้เชียวชาญประจำกลุ่ม  
3. นายดิเรก  ไชยทองงาม  สมาชิกประจำกลุ่ม 
4. นายเชิดพงษ์  จันทรวัฒนกิจ สมาชิกประจำกลุ่ม 
5. นายจักรกริช  ชังชะนา  สมาชิกประจำกลุ่ม 
6. นายอติวรรต  ทองสุขดี  สมาชิกประจำกลุ่ม 
7. นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ สมาชิกประจำกลุ่ม 
8. นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย  สมาชิกประจำกลุ่ม 
 

ประเด็นปัญหาที่เลือกนำมาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนไม่เข้าใช้การใช้เครื่องวัดต่อวัดในวงจร 
 

แผนปฏิบัติการ ครั้งที ่( วงรอบ ) 1 ( 6 มิ.ย. 2565 – 17 มิ.ย. 2565) 
 

ลำดบั กจิกรรม บทบาท วนั เดอืน ป ี
1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย และร่วมกัน

หาแนวทางในการแกปัญหา 
สมาชิกในกลุ่ม  25 พ..ค./2565 

(ประมาณ 60 นาที) 
2 จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Model teacher ร่วมกับ

สมาชิกในกลุ่ม 
25 พ..ค./2565 

(ประมาณ 30 นาที) 
3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

(แผนการสอน/ใบงาน/กิจกรรม) 
Model teacher และ
สมาชิกในกลุ่ม 

6 /มิ.ย./2565 
(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลีย่นเสนอแนะ สะท้อน 
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และสมาชิก
ในกลุ่ม 

  7/ม.ิย./2565 
(ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ สะท้อนคิดและปรับปรุง
แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับใหม่ 

Model teacher 8/ม.ิย./2565 
 (ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม Model teacher 13-15/ม.ิย./2565 
 (ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในช้ันเรียน  สมาชิกในทีม 13-15/ม.ิย./2565 
 (ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชัน้เรียน  สมาชิกในทีม 15/ก.ค./2564 
 (ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม จุดอ่อน 
จุดเด่นของการดำเนินการ 

Model teacher 16/ม.ิย./2565 
(ประมาณ 30 นาที)  

10 สรุป  รูปแบบที่ปรับปรุงจากบทเรยีนที่ได้ทดลองใช้แล้ว  
แล้วลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

Model teacher 16/ม.ิย./2565 
(ประมาณ 30 นาที) 

 
หมายเหต ุ ดำเนนิการปรับปรุงวนซ้ำ ปฏิบัติจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงนำออกเผยแพร่ โดยขัน้ตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
บริบท แต่ควรคำนึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การสังเกต และการสะทอ้น 
 

                ลงชื่อ……………...............…………..…….. 
                     ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                      ตำแหน่ง คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

     ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       



แผนการสอน 
 

     สปัดาหท์ี่......2..... 
ชื่อวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า        รหัสวิชา   20104-2004   หน่วย มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ 
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    วันที่สอน  13,14,15 มิถุนายน  2565   จำนวน  4  ชั่วโมง  
รายการสอน มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ ภาคทฤษฎี  60  นาท ี     ฝกึปฏิบัติ  180  นาท ี
ภาคเรียนที ่ 1      ปีการศึกษา  2565 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.1   กลุ่ม    1-2   จำนวน 40 คน 
 

1.  วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤติกรรม  
 1.1 อธิบายการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 1.2 อธิบายการใช้มัลติมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
 1.3 อธิบายการใช้มัลติมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
 1.4 อธิบายการใช้มัลติมิเตอร์วัดความต้านทานได้ 
 

2.   ความรูแ้ละทักษะเดมิ 
๑. ผู้เรียนมีความรู้ เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้าเบื้องต้น 
เนือ้หาใหม ่

      1. การใช้โปรแกรมจำลองการวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 
2. ทดลองและศึกษาการใช้งานมัลติมิเตอร์ 

3.   สือ่การสอน 
[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   
[      ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         
[   ̸   ] ใบงาน      
[      ] วีดิทัศน ์   
[      ] ของจริง    

 [    ̸  ]  โปรแกรม Google meet 
4.   การบา้น / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   
[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง การใช้งานมัลติมิเตอร์ 
[    ] อ่ืน ๆ  

 
กระบวนการสอน 
ขั้นที ่1 การนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูผู้สอนทำการแนะนำ หน่วยการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 2 เรื่อง มัลติมิเตอร์และดิจิตอล
มิเตอร์  โดยการตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่ผู้เรียน ในการดึงความสนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่
บทเรียน ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 นาที 
 
 
 



ขั้นที ่2  ขัน้สอน /ฝึกปฏบิตัิ 
วิธีการ 
  1. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 2 เรื่อง มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ในหัวข้อ มัลติมิเตอร์ ดิจิตอล
มิเตอร์นักเรียนฟังครูผู ้สอนอธิบายพร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และศึกษาเนื้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรียน สื่อ Internet และสื่อการเรียนรู้ระบบ Google Classroom หน่วยที่ 2 

2. มอบหมายใบงานเรื่องการใช้งานมัลติมิเตอร์  
3. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนในระบบ Google Classroom โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 
ขั้นที ่3 การสรปุและทบทวนบทเรยีน 
วิธีการ 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเรื่องการใช้งานมัลติมิเตอร์ 
 
ขั้นที ่ 4   การประเมินผล 
    4.1 .ใบงาน 

4.2 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 

( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
….........../.........……/............... 

 

     ลงชื่อ..........................................หวัหน้าสาขาวิชา 
            ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
        ….........../.........……/............... 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



แบบสงัเกตการสอน 

ชือ่แผนการสอน/แบบฝึกปฏบิัติ          มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ 
ชือ่ Model Teacher นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์  สถานทีส่อน ห้องเครื่องวัดไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วนัทีส่ังเกตการสอน 13–15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-11.00 น.และ 13.00-14.00 น.จำนวน 4 ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝกึ/จดักจิกรรม ปฏบิตั ิ ไม่
ปฏบิตั ิ

1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
  

2..มีนำคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การนำเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  

4. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของ
สถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

 

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

 

 
 

  ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 
                       (  นายจิตวัฒนา  บญุเลิศ  ) 
                                    ตำแหน่ง คร ู         
                                          ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
            สัปดาห์ที่......4..... 

ชื่อวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า        รหัสวิชา   20104-2004   หน่วย มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ 
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    วันที่สอน  13-15 มิถุนายน  2565  จำนวน  4  ชั่วโมง  
รายการสอน มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ ภาคทฤษฎี  60  นาท ี     ฝกึปฏิบัติ  180  นาท ี
ภาคเรียนที ่ 1      ปีการศึกษา  2565 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.1   กลุ่ม    1-2   จำนวน 40 คน 
 
1. เนือ้หาทีส่อน (สาระสำคญั) 
 เนื้อหาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ 
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร ( Simulator ) 
2. ผลการสอน 

ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร (Simulator) เพื ่อให้
นักเรียนได้ทดลองและศึกษาหลักการใช้งานของมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติ ปรากฏว่ามี
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการพัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียน
สามารถแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้งานของมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ 
3. ปญัหา อปุสรรค ที่เกิดขึน้ในระหวา่งการเรยีนการสอน 
 ความเร็วของสัญญาณอิเตอร์ของผู้เรียนไม่เท่ากัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
4. แนวทางการแกป้ัญหาของครผููส้อน  

- ทำการติดตั้งเราเตอร์ให้ผู้เรียนเข้าใช้งานชั่วคราวในห้องเครื่องวัดไฟฟ้า 
5. ขอ้เสนอแนะ  

การใช้ร ูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เว ็ปhttps://dcaclab.com/en/experients/17115-
simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพื ่อจำลองการใช้งานของมัลติมิเตอร์  ( Simulator ) ในการ
ปฏิบัติการทดลอง  ฝึกและพัฒนาทักษะ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่อง มัลติมิเตอร์
และดิจิตอลมิเตอร ์สูงขึน้และถ้านักเรียนต่อการใช้งานผิดเครื่องวัดก็จะไม่เสียหาย 

 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 

( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
….........../.........……/............... 

 

     ลงชื่อ..........................................หวัหน้าสาขาวิชา 
            ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
        ….........../.........……/............... 
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ประเด็นการสะทอ้นผลการสอน /ฝกึปฏบิัต ิ/กจิกรรม 
1.  ประเด็นดา้นผูเ้รียน 

- ผู้เรียนมีความสนใจและซักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วยการตอบ
คำถามในเรียนรู้เรื่องมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ 

- ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านทำความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม
บ้าง  

2.  ประเด็นดา้นกจิกรรม 
- มีการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
- มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรียน 
- กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
- การกำหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

3. ประเด็นด้านครู 
- มีการใช้สื่อ  อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
- มีการจัดลำดับขั้นการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. ประเด็นสื่อการสอน 
- มีการใช้สื่อ  อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
- มีเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 

5. ประเด็นด้านบรรยากาศ 
- สภาพแวดล้อมของห้องเรียน Onsite ผู้เรียนมีความสนใจ 
- บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น

เป็นอย่างด ี
6. จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 

- สื่อและเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

- ความเร็วของสัญญาณอิเตอร์ของผู้เรียนไม่เท่ากัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
 
 

         
ลงชื่อ................................................ครูประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 

                                                           ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
 

 

ลงชื่อ...........................................หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
              ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 

 

 

 



แบบสรปุผลการดำเนนิงาน รปูแบบ/วธิกีาร/กิจกรรม  
 
ชื่อModel Teacher นายดิเรก  ไชยทองงาม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วันที่สอน  6 - 17 มิ.ย. 2565 
วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า    หน่วยที่  2  รายการสอน มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ จำนวน 4 ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2   จำนวน 42 คน เข้าเรียน  42 คน ขาดเรียน - คน 
 
ผลการดำเนนิงาน 
 ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  ผู้เรียนขาดการฝึก ทดลองและพัฒนา
ทักษะความรู้ในเรื่องมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ ครูได้รวมกลุ่ม plc สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 คน  
เพื่อร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565  ถึง 17  มิถุนายน 2565  ตามกระบวนการขั้นตอนของ 
plc และนำไปใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวณ 42 คน ในการเรียนวิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ เป็นไปตามการบวนการ plc และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
เรื่องมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์เพ่ิมขึ้น 
รปูแบบ/วธิกีาร 
 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดการฝึก  ทดลองและพัฒนาทักษะ
ความรู้ในหลักการมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ โดยใช้เว็ปhttps://dcaclab.com/en/experients/17115-
simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพื่อจำลองการทำงานของมัลติมิเตอร์ (Simulator) ในปฏิบัติงาน
การทดลอง  ฝึกและพัฒนาทักษะ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องมัลติมิเตอร์และ
ดิจิตอลมิเตอร์ 
ขอ้เสนอแนะ 
 ส ามา รถนำ เ ว็ ปhttps://dcaclab.com/en/experients/17115 - simple-circuit-to-play-with-
multimeter-1 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติงานการทดลอง  ฝึกและพัฒนาทักษะ  ในรายวิชาที่
เกี่ยวกับปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  
                                                         ลงชื่อ……….......................……………… 
              ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                                                                        คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
                
 
                    

             ลงชื่อ………...................……………… 
                                                                       ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
                หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
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แผนปฏบิตักิารชมุชนการเรียนรูท้างวชิาชพี 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 
ชือ่กลุ่มที ่8 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สงักดั  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน.. 

1. นายฐิติปกรณ์  ภคุโล     รองผู้อำนวยการ 
2. นายจิตวัฒนา  บุญเลิศ    ผู้เชียวชาญประจำกลุ่ม  
3. นายดิเรก  ไชยทองงาม  สมาชิกประจำกลุ่ม 
4. นายเชิดพงษ์  จันทรวัฒนกิจ สมาชิกประจำกลุ่ม 
5. นายจักรกริช  ชังชะนา  สมาชิกประจำกลุ่ม 
6. นายอติวรรต  ทองสุขดี  สมาชิกประจำกลุ่ม 
7. นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ สมาชิกประจำกลุ่ม 
8. นางสาวบุษกร  ขวัญซ้าย  สมาชิกประจำกลุ่ม 
 

ประเด็นปัญหาที่เลือกนำมาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนขาดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
 

แผนปฏิบัติการ ครั้งที่(วงรอบ) 2 ( 20 /มิ.ย./2565 - 1/ก.ค./2565) 
 

ลำดบั กจิกรรม บทบาท วนั เดอืน ป ี
1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย และร่วมกัน

หาแนวทางในการแกปัญหา 
สมาชิกในกลุ่ม  20 /มิ.ย./2565 

(ประมาณ 60 นาที) 
2 จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) Model teacher ร่วมกับ

สมาชิกในกลุ่ม 
20 /มิ.ย./2565 

(ประมาณ 30 นาที) 
3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

(แผนการสอน/ใบงาน/กิจกรรม) 
Model teacher และ
สมาชิกในกลุ่ม 

21 /มิ.ย./2565 
(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลีย่นเสนอแนะ สะท้อน 
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และสมาชิก
ในกลุ่ม 

  21 /ม.ิย./2565 
(ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะห์ผลการวิพากษ์ สะท้อนคิดและปรับปรุง
แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับใหม่ 

Model teacher 22 /มิ.ย./2565 
 (ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม Model teacher 26-28 /มิ.ย./2565 
 (ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในช้ันเรียน  สมาชิกในทีม 26-28 /มิ.ย./2565 
 (ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชัน้เรียน  สมาชิกในทีม 29 /มิ.ย./2565 
 (ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม จุดอ่อน 
จุดเด่นของการดำเนินการ 

Model teacher 29 /มิ.ย./2565 
(ประมาณ 30 นาที)  

10 สรุป  รูปแบบท่ีปรับปรุงจากบทเรยีนที่ได้ทดลองใช้แล้ว  
แล้วลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

Model teacher 1 /ก.ค./2565 
(ประมาณ 30 นาที) 

 
หมายเหต ุ ดำเนนิการปรับปรุงวนซ้ำ ปฏิบัติจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงนำออกเผยแพร่ โดยขัน้ตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตาม
บริบท แต่ควรคำนึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ การสังเกต และการสะทอ้น 
 

                ลงชื่อ……………...............…………..…….. 
                     ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                      ตำแหน่ง คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  

     ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       



แผนการสอน 
 

     สปัดาหท์ี่......8..... 
ชื่อวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า        รหัสวิชา   20104-2004   หน่วย เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    วันที่สอน  26 – 28 มิถุนายน  2565   จำนวน  4  ชั่วโมง  
รายการสอน มัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ ภาคทฤษฎี  60  นาท ี     ฝกึปฏิบัติ  180  นาท ี
ภาคเรียนที ่ 1      ปีการศึกษา  2565 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.1   กลุ่ม    1-2   จำนวน 40 คน 
 

1.  วตัถปุระสงคเ์ชงิพฤติกรรม  
 1. อธิบายโครงสร้างของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
 2. คำนวณการขยายย่านวัดของของโวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได ้
 3. อธิบายการวัดและการอ่านค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้     
 

2.   ความรูแ้ละทักษะเดมิ 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ เรื่องมัลติมิเตอร์ 
เนือ้หาใหม ่

      1. การใช้โปรแกรมจำลองการวัดค่าในวงจรไฟฟ้า 
2. ทดลองและศึกษาการใช้งานเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 

3.   สือ่การสอน 
[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   
[      ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         
[   ̸   ] ใบงาน      
[      ] วีดิทัศน ์   
[      ] ของจริง    

 [    ̸  ]  โปรแกรม Google meet 
4.   การบา้น / การมอบหมายงาน 

[    ] การบ้าน   
[  ̸  ] การมอบหมายงาน  ใบงาน เรื่อง การใช้งานเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
[    ] อ่ืน ๆ  

 
กระบวนการสอน 
ขั้นที ่1 การนำเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูผู้สอนทำการแนะนำ หน่วยการเรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า หน่วยที่ 3 เรื่อง เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ
มิเตอร์  โดยการตั้งคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยการเรียนแก่ผู้เรียน ในการดึงความสนใจของผู้เรียนก่อนเข้าสู่
บทเรียน ใช้เวลาประมาณ 5 - ๑0 นาที 
 
 
 
 



ขั้นที ่2  ขัน้สอน /ฝึกปฏบิตัิ 
วิธีการ 
  1. ครูผู้สอนอธิบายเนื้อหาหน่วยที่ 3 เรื่อง เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ในหัวข้อ การใช้งานเครื่องวัดไฟฟ้า
กระแสสลับ นักเรียนฟังครูผู้สอนอธิบายพร้อมกับจดบันทึก ซักถามข้อสงสัย และศึกษาเนื้อหาการเรียนจากหนังสือ
ประกอบการเรียน สื่อ Internet และสื่อการเรียนรู้ระบบ Google Classroom หน่วยที่ 3 

2. มอบหมายใบงานเรื่องการใช้งาน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
3. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนในระบบ Google Classroom โดยครูเดินดูแลนักศึกษาอย่าง

ใกล้ชิด และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 
ขั้นที ่3 การสรปุและทบทวนบทเรยีน 
วิธีการ 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปเรื่องการใช้งานเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
 
ขั้นที ่ 4   การประเมินผล 
    4.1 ใบงาน 

4.2 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 

( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
….........../.........……/............... 

 

     ลงชื่อ..........................................หวัหน้าสาขาวิชา 
            ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
        ….........../.........……/............... 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



แบบสงัเกตการสอน 

ชือ่แผนการสอน/แบบฝึกปฏบิัติ          เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
ชือ่ Model Teacher   นายดิเรก  ไชยทองงาม     สถานทีส่อน ห้องเครื่องวัดไฟฟ้าวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วนัทีส่ังเกตการสอน 26-28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00-11.00 น.และ 13.00-14.00 น.จำนวน 4 ชั่วโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝกึ/จดักจิกรรม ปฏบิตั ิ ไม่
ปฏบิตั ิ

1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
  

2..มีนำคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การนำเข้าสู่บทเรียนเพ่ือทบทวนความรู้เบื้องต้น 
  

4. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของ
สถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมชั้นเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

 

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

 

 
 

  ลงชื่อ………………………..……………..…………………… 
                       ( นายจติวัฒนา  บุญเลิศ ) 
                                   ตำแหน่ง ครู          
                                       ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 
 
 
 



บันทกึหลงัการสอน 
            สัปดาห์ที่......8..... 

ชื่อวิชา เครื่องวัดไฟฟ้า        รหัสวิชา   20104-2004   หน่วย เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง    วันที่สอน  26-28 มิถุนายน 2565  จำนวน  4  ชั่วโมง  
รายการสอน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ภาคทฤษฎี  60  นาท ี     ฝกึปฏิบัติ  180  นาท ี
ภาคเรียนที ่ 1      ปีการศึกษา  2565 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น  ปวช.1   กลุ่ม    1-2   จำนวน 40 คน 
 
1. เนือ้หาทีส่อน (สาระสำคญั) 
 เนื้อหาที่สอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ   
ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร ( Simulator ) 
2. ผลการสอน 

ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู ้โดยใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจร (Simulator) เพื ่อให้
นักเรียนได้ทดลองและศึกษาหลักการใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ที่มีทฤษฎีและปฏิบัติ ปรากฏว่ามี
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการพัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียน
สามารถแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้งานของเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ 
3. ปญัหา อปุสรรค ที่เกิดขึน้ในระหวา่งการเรยีนการสอน 

- ความเร็วของสัญญาณอิเตอร์ของผู้เรียนไม่เท่ากัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
4. แนวทางการแกป้ัญหาของครผููส้อน  

- ทำการติดตั้งเราเตอร์ให้ผู้เรียนเข้าใช้งานชั่วคราวในห้องเครื่องวัดไฟฟ้า 
6. ขอ้เสนอแนะ  

การใช้ร ูปแบบการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้เว ็ปhttps://dcaclab.com/en/experients/17115-
simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพื่อจำลองการทำงานของวงจร ( Simulator ) ในการปฏิบัติการ
ทดลอง ฝึกและพัฒนาทักษะ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื ่อง เครื่องวัดไฟฟ้า
กระแสสลับ สูงขึ้น 

 
 

 
ลงชื่อ.................................................ผู้สอน 

( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
….........../.........……/............... 

 

     ลงชื่อ..........................................หวัหน้าสาขาวิชา 
            ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
        ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dcaclab.com/en/experients/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1
https://dcaclab.com/en/experients/17115-simple-circuit-to-play-with-multimeter-1


ประเด็นการสะทอ้นผลการสอน /ฝกึปฏบิัต ิ/กจิกรรม 
     1. ประเดน็ด้านผูเ้รยีน 

- ผู้เรียนมีความสนใจและซักถามเพ่ือให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ที่ได้รับทราบด้วยการตอบ
คำถามในเรียนรู้เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  

- ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านทำความเข้าใจจากงานที่มอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม
บ้าง  

2. ประเด็นดา้นกจิกรรม 
- มีการจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 
- มีความเป็นกัลยาณิมิตรทั้งครูและผู้เรียน 
- กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
- การกำหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

3. ประเด็นด้านครู 
- มีการใช้สื่อ  อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
- มีการจัดลำดับขั้นการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. ประเด็นสื่อการสอน 
- มีการใช้สื่อ  อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
- มีเวลาในการใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 

5. ประเด็นด้านบรรยากาศ 
- สภาพแวดล้อมของห้องเรียน Online ผู้เรียนมีความสนใจ 
- บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น

เป็นอย่างด ี
6. จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 

- สื่อและเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่
เรียนรู้ 

- ความเร็วของสัญญาณอิเตอร์ของผู้เรียนไม่เท่ากัน ทำให้ต้องใช้เวลาในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ 
 
 
         

ลงชื่อ……….......................……………… 
              ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                                                                        คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
                
 
                    

             ลงชื่อ………...................……………… 
                                                                       ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
                หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
 



แบบสรปุผลการดำเนนิงาน รปูแบบ/วธิกีาร/กิจกรรม  
 
ชื่อModel Teacher นายดิเรก  ไชยทองงาม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  วันที่สอน   20 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2565 
วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า    หน่วยที่  3  รายการสอน เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ จำนวน 4 ชั่วโมง   
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565 
จำนวนผู้เรียน  ชั้น ปวช.1 กลุ่ม 1-2   จำนวน 42 คน เข้าเรียน  42 คน ขาดเรียน - คน 
 
ผลการดำเนนิงาน 
 ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์  ผู้เรียนขาดการฝึก ทดลองและพัฒนา
ทักษะความรู้ในเรื่องเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ ครูได้รวมกลุ่ม plc สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 6 คน  เพ่ือ
ร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาขาวิชา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565   ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ตามกระบวนการขั้นตอนของ plc และ
นำไปใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช.1 กลุ่ม 1-2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวณ 42 คน ในการเรียนวิชาเครื่องวัด
ไฟฟ้า เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นไปตามการบวนการ plc และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่องเครื่องวัด
ไฟฟ้ากระแสสลับ เพ่ิมข้ึน 
รปูแบบ/วธิกีาร 

ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดการฝึก  ทดลองและพัฒนาทักษะ
ความรู้ในหลักการมัลติมิเตอร์และดิจิตอลมิเตอร์ โดยใช้เว็ปhttps://dcaclab.com/en/experients/17115-
simple-circuit-to-play-with-multimeter-1 เพื่อจำลองการทำงานของมัลติมิเตอร์ (Simulator) ในปฏิบัติงาน
การทดลอง  ฝึกและพัฒนาทักษะ  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า เรื่องเครื่องวัดไฟฟ้า
กระแสสลับ 
ขอ้เสนอแนะ 
 ส ามา รถนำ เ ว็ ปhttps://dcaclab.com/en/experients/17115 - simple-circuit-to-play-with-
multimeter-1 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในการปฏิบัติงานการทดลอง  ฝึกและพัฒนาทักษะ  ในรายวิชาที่
เกี่ยวกับปฏิบัติการทดลองวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 
  

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

              ( นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์ ) 
                                                                        คร ูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
                
 
                    

             ลงชื่อ………...................……………… 
                                                                       ( นายดิเรก  ไชยทองงาม ) 
                หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 
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แบบประเมนิกระบวนการ plc 

ชือ่แผนการสอน/แบบฝึกปฏบิัติ          วิชา เครื่องวัดไฟฟ้า 
ชือ่ Model Teacher นางสาวชนนิกานต์  มั่งอุตต์      สถานทีส่อน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วนัที ่ 20  มิถุนายน  -  1 กรกฏาคม  2564          จำนวน     36     ชั่วโมง 

รายประเมนิกระบวนการ /การฝกึ/จดักจิกรรม ปฏบิตั ิ ไม่
ปฏบิตั ิ

1. การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

2. การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  

3. การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
  

4. นำแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
  

5. การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของ
สถานศึกษา 

  

6. สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล 
  

7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

9. สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

10. การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน 
  

11. บันทึกทุกข้ันตอนการทำงานกลุ่ม: ระบุปัญหา วิธีแก้การทดลองใช้ ผลที่ได้ 
  

12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  

13. แบ่งปันประสบการณ์ 
  

14. การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  

 

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

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

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

 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

• แบบคำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนกระบวนการชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC) ใน
สถานศกึษา 

• คำรอ้งขอแตง่ตัง้ชมุชนการเรยีนรูท้างวิชาชพี (PLC) 
• ประกาศการจดัตัง้กลุม่ชมุชนการเรียนรู้วชิาชพี (PLC) 


