
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                              .                                                          
ท่ี                                                         วันที่        1   เมษายน  256๕                             .                                                                  
เร่ือง     รายงานผลการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)                                                    .                                                  
เรียน     ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                   . 
 

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่องการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) กลุ่มท่ี 4  สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  และก าหนดให้ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) ทุกสาขาวิชาชีพ ให้ด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) พร้อมท้ัง
รายงานให้คณะกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือนและผู้บริหารสถานศึกษาทราบความก้าวหน้า  สาขาวิชาช่าง
เช่ือมโลหะ ได้ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง ๔ 
มีนาคม 256๕  โดยมีนางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ เป็น Model Techer ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม PLC 
สาขาวิชาช่างช่างเช่ือมโลหะ 

สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะได้ด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวงรอบเสร็จส้ินเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ ดังมี
รายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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

                            (นายจรัญ มนัส) 
                                                                               หัวหน้าสาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติงาน PLC 

 
 
 
 

 
 

นายจรัญ  มนสั 
นายนิวัฒน ์วิฑูรย์พันธ์  

นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคนิทร์ 
นางสาวเกษร สาระบูลย์ 
นายญัตพิงศ์ สุระก าแหง 

 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5    

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

 



ค าน า 

 การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง 
กระทรวงศึกษาธิการได้น าหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการ
อบรม PLC คือ การน าคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้ และแบ่งเป็นความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 
จนกระท่ังเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ท่ีจะเป็นแนวทางการพัฒนา ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีว ศึกษาในฐานะ ท่ีเป็นหน่วยงานในสังกัด  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าท่ีส าคัญในการส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ส านักพัฒนา สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดท า “แนวทางการขับเคล่ือน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของส านักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” ส าหรับเผยแพร่ให้แก่วิทยาลัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อด้านการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาต่อไป  ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 

 
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
บันทึกการค้นหาปัญหา 
บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 
แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
แผนการสอน 
แบบสังเกตการสอน 
บันทึกหลังการสอน 
ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 
สรุปการด าเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (ส าหรับผู้สังเกตการสอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โดย นายจรัญ  มนัส 
  
 
ชื่อเร่ือง    การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 
     
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไซด์ เพื่อฝึกและพัฒนา
ทักษะตามสมรรถนะของวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นได้   

ผู้ด าเนินการจึงได้น าปัญหาการจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดขึ้น เข้าสู้ชุมชนการเรีบนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้นเรื่อง ระยะห่าง
ของการอาร์กในการเช่ือมแนวท่าราบ ส าหรับนักเรียนช้ัน ปวช.1 สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้ ฝึกและพัฒนาทักษะตามสมถรรถนะรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้นได้ 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 1.เพื่อเสริมทักษะงานเช่ือมไฟฟ้าเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 
          2.เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้เรียนสามารถเข้าค้นหาข้อมูลเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า  

กลุ่มเป้าหมาย  
1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียน สาขางานช่างอิเล็กทรอนิกส์ปวช. 1/1-2   จ านวน  ๓๒  คน 

นวัตกรรม 
 การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่ม ท่ีน ามาใช้แก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้ความ
เข้าใจกับงานเช่ือมไฟฟ้า รายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น 

ระยะเวลา 
 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง ๔ มีนาคม 256๕ 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีด าเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)  

แผนด าเนินโครงการ PLC 
กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
การด าเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1 ท าความเข้าใจ
ร่วมกัน 
ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และท าความเข้าใจ
การท างานตามกระบวนการ PLC 

 
 

1 พ.ย. 64  

ประชุมเพื่อท าความเข้าใจแนวคิด 
หลักการการท างานตาม
กระบวนการ PLC   

1. ภาพถ่ายการประชุม
ท าความเข้าใจและ
ปัญหาในรายวิชา 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ตามภาระงาน PLC  
เรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า 

 
8 พ.ย. 64 

ถึง 
25 ก.พ. 

65  

 
1. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ PLC และ
น าไปปรึกษา Buddy Teacher  
3. Model Teacher น าแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีปรับแล้ว ไปใช้สอน
ปฏิบัติในห้องเรียน  
4. Model Teacher เชิญ รอง 
ผอ.ฝ่ายวิชาการ ร่วมสังเกตการณ์ 
และสะท้อนผลการปฏิบัติในวัน
เดียวกันท่ีท าการสอน 
5. Model Teacher สรุปผลการ
สอนพร้อมข้อเสนอแนะของ 
Buddy Teacher หน.แผนกวิชา 
และรอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ บันทึก
ลงในแผนการจัดการเรียนรู้ PLC 
6 Model Teacher และสมาชิก
ในทีมวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  

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

กิจกรรมที่ 3 
สรุปรายงาน 

28 ก.พ. 
65 
ถึง 

4 มี.ค. 65 

1. รวบรวมจัดท ารูปเล่มรายงาน 
2. ส่งรายงาน 

เล่มรายงาน 
 
 
 
 

 
 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านปริมาณ นักเรียนท่ีสอนท้ังหมด จ านวน ๓๒ คน    ประเมินผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๓๒
คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 0 คน 
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะตามสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดท าขึ้น 

สรุปผลการด าเนินการ 
 ด้านผู้เรียน 
 - ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพื่อให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ท่ีได้รับทราบด้วยการตอบ
ค าถามในเรียนรู้เรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 
 - ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในส่ือได้รวดเร็ว 

- ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานท่ีมอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน 
ด้านครูผู้สอน 

 ครูได้พัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ด้วยการใช้กระบวนการเรียนแบบกลุ่ม 
และได้รับความรู้และค าแนะน าจาก บัดด้ี ทีชเชอร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความช านาญการสอนคอย
เป็นครูพี่เล้ียง แนะน าเทคนิคการสอนต่าง ๆ 
 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ท าให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการด าเนินกิจกรรม PLC กลุ่ม 4 ช่างเชื่อมโลหะ 
ภาคเรียนที่ ๒/64 

 
ประชุมท าความเข้าใจกิจกรรม plc 

 
 

ก าหนดปัญหา และท าแผน plc 

 

 
 



แบบบันทึกการค้นหาปัญหา  

วันท่ี........ ๔ พฤศจิกายน 2564.........สถานท่ี....ห้องประชุมแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ...... 
เวลาเริ่ม...16.00........น. เวลาส้ินสุด...18.00....................น    จ านวนผู้เข้าร่วม………๕………..คน 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้เช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี)  
 1. นายอรุณ เกล่ือนพันธ์   รองผู้อ านวยการ 

2. นายจรัญ  มนัส   สมาชิกกลุ่ม 
3. นายนิวัฒน์ วิฑรูย์พันธ์   สมาชิกกลุ่ม 
4. นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวเกษร สาระบูลย์  สมาชิกกลุ่ม 
๖. นายญัติพงศ์ สุระก าแหง  สมาชิกกลุ่ม 
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา ล าดับความส าคัญ 

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่อง
งานเช่ือมไฟฟ้า 

1. ผู้เรียนขาดทักษะในในการเช่ือม
ไฟฟ้า 1 

 2. ผู้เรียนขาดความรู้เกี่ยวกับงานเช่ือม
ไฟฟ้า 

2 

 3. ผู้เรียนขาดประสบการณ์ในการ
เช่ือมไฟฟ้า 

3 

สรุปปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
 ผู้เรียนขาดทักษะในการเช่ือมไฟฟ้า ผู้เรียนขาดความรู้ เกี่ยวกับงานเช่ือมไฟฟ้า ผู้เรียนขาด
ประสบการณ์ในการเช่ือมไฟฟ้า 
 

 

ลงช่ือ………………………..……………..…… 

                (นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 
           ต าแหน่ง ครูประจ ากลุ่มสาขาช่างเช่ือมโลหะ      

 ผู้บันทึกกลุ่ม PLC 

 



บนัทึกแนวทางแกป้ญัหา 

วันท่ี........ ๔ พฤศจิกายน 2564.........สถานท่ี....หอ้งประชุมแผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ......... 
เวลาเริ่ม...16.00........น.  เวลาส้ินสุด...18.00....น. จ านวนผู้เข้าร่วม………๕……..คน 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ผู้เช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ) 
 1. นายอรุณ เกล่ือนพันธ์   รองผู้อ านวยการ 

2. นายจรัญ  มนัส   สมาชิกกลุ่ม 
3. นายนิวัฒน์ วิฑรูย์พันธ์   สมาชิกกลุ่ม 
4. นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวเกษร สาระบูลย์  สมาชิกกลุ่ม 
๖. นายญัติพงศ์ สุระก าแหง  สมาชิกกลุ่ม 

ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่ม PLC  
ชื่อปัญหา        การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 
แนวทางการแก้ปัญหา ปรับวิธีการเรียนการสอนเป็นรูปแบบการแบ่งกลุ่ม 
วัตถุประสงค์.   1. เพื่อเสริมทักษะเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า 

2. เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเช่ือมไฟฟ้า 
แนวทางการด าเนินงาน   

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

ใบงาน / ทดสอบการวัดและประเมินผล  
1. ใบงาน  
2. แบบทดสอบ  

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า รายวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น
สูงขึ้น 

 
ลงช่ือ………………………..……………..… 

                 (นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 
             ต าแหน่ง ครูประจ ากลุ่มช่างเช่ือมโลหะ 

ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       

 



แผนปฏบิัตกิารชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 
ชื่อกลุ่มที่ 4 สาขาวิชาช่างเช่ือมโลหะ  สังกัด  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน. 
 1. นายอรุณ เกล่ือนพันธ์   รองผู้อ านวยการ 

2. นายจรัญ  มนัส   สมาชิกกลุ่ม 
3. นายนิวัฒน์ วิฑรูย์พันธ์   สมาชิกกลุ่ม 
4. นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์ สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวเกษร สาระบูลย์  สมาชิกกลุ่ม 
๖. นายญัติพงศ์ สุระก าแหง  สมาชิกกลุ่ม 

ประเด็นปัญหาท่ีเลือกน ามาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนขาดความรู้และเข้าใจระยะห่างการอาร์กในการเช่ือมแนวท่า
ราบท่ีพัฒนาในปัจจุบัน แผนปฏิบัติการ  ( ๑/พ.ย./2564 - ๒๘/ก.พ./256๕) 
ล าดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ป ี

1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย และ
ร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 

สมาชิกในกลุ่ม ๑ พ.ย. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

2 จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

Model teacher ร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่ม 

๒ พ.ย. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
(แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม) 

Model teacher และ
สมาชิกในกลุ่ม 

๒ พ.ย. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน 
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และสมาชิกใน
กลุ่ม 

๓ พ.ย. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

5 ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับใหม่ Model teacher 26 ม.ค. 256๕ (ประมาณ 120 
นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม 
(รอบที่ 2) 

Model teacher 2๘ ก.พ. 256๕  (ประมาณ 120 
นาที) 

7 สังเกตการสอนในชั้นเรียน สมาชิกในทีม 26 ม.ค. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน สมาชิกในทีม 29 ม.ค. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 

จุดอ่อน จุดเด่นของการด าเนินการ 

Model teacher 5 ก.พ. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

๑๐ ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับ
ใหม่ 

Model teacher 22 ก.พ. 2564 (ประมาณ 120 
นาที) 

10 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม (รอบที่ 3) Model teacher 22 ก.พ. 2564 (ประมาณ 120 
นาที) 

11 สังเกตการสอนในชั้นเรียน สมาชิกในทีม 22 ก.พ. 2564 (ประมาณ 120 
นาที) 



12 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน สมาชิกในทีม 26 ก.พ. 2564 (ประมาณ 120 
นาที) 

13 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม 
จุดอ่อน จุดเด่นของการด าเนินการ 

Model teacher 5 มี.ค. 2564 (ประมาณ 120 นาที) 

14 สรุปรายงานผล Model teacher 15 มี.ค. 2564 (ประมาณ 120 
นาที) 

15 เผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม Model teacher 21 มี.ค. 2564 (ประมาณ 120 
นาที) 

 
หมายเหตุ  ด าเนินการปรับปรุงวนซ้ า ปฏิบัติจนส าเร็จตามวัตถปุระสงค ์จึงน าออกเผยแพร่ โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถยืดหยุ่น
ได้ตามบริบท แต่ควรค านึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อน 

 
 
 

ลงช่ือ………………………..……………..… 

                 (นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 
             ต าแหน่ง ครูประจ ากลุ่มช่างเช่ือมโลหะ 

ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการสอน 
 

     สัปดาห์ที่......๑..... 
ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา   20100-1004  
หน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ     วันท่ีสอน ๔ พฤศจิกายน 256๔  จ านวน  4  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า      ภาคทฤษฎี  60  นาที       ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  ๒      ปีการศึกษา  2564 
จ านวนผู้เรียน  ช้ัน  ปวช.1    จ านวน ๓๒ คน  
 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 อธิบายข้ันตอนของการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้าได้ 
1.2 บอกชนิดการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้าได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
เนื้อหาใหม่ 
1. ขั้นตอนการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
2. เทคนิคการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
3. ขั้นตอนของการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       

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

 [    ̸  ]  อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Power Point ประกอบการสอน  ส่ือออนไลน์  
4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักเรียน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเรื่องการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือม
ไฟฟ้า       

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 
วิธีการ 
 ครู  เตรียมส่ือ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง การเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
 ครู  สาธิตการค้นหาข้อมูลจากโซเชียล เพื่อให้ได้บทความ หรืองานวิจัย เกี่ยวกับการเริ่มต้นอาร์กการ
เช่ือมไฟฟ้า       
 ผู้เรียน  ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามใบงานท่ีมอบหมายโดยวิธีการเรียนแบบแบ่งกุ่ม 
 ผู้สอน  สังเกตการณ์ และให้ค าแนะน า 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้เรื่องการเริ่มตน้อาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
    4.1 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

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

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก                             
              (นายจรัญ มนัส) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสงัเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          การเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
ชื่อ Model Teacher   นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์    สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่สังเกตการสอน ๔ พฤศจิกายน 256๔ เวลา 8.00-12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

  

2. มีน าคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้เบ้ืองต้น 
  

4. การน าส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................ 

 

 
 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 
                       ( นายนิวฒัน์ วิฑูรยพ์ันธ์ ) 
                                   ต าแหน่ง ครู          
                                         ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 



บนัทึกหลังการสอน 
     สัปดาห์ที่......๑8..... 

ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา   20100-1004  
หน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ            วันท่ีสอน ๔ พฤศจิกายน 256๔ จ านวน  4  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า      ภาคทฤษฎี  60  นาที       ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  1              ปีการศึกษา  2564 
จ านวนผู้เรียน  ช้ัน  ปวช.1            จ านวน ๓๒ คน  เข้าเรียน 3๐ คน ขาดเรียน ๑ คน 
 

1. เนือ้หาที่สอน (สาระส าคัญ) 
 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น เรื่องการเริ่มต้น
อาร์กการเช่ือมไฟฟ้า การจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม 

2. ผลการสอน 
 ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการ
พัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้าสูงขึ้น 

3. ปัญหา อปุสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 
 - ไม่มี 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

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

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก                             
              (นายจรัญ มนัส) 
      ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพื่อให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ท่ีได้รับทราบด้วยการตอบ

ค าถามในเรียนรู้เรื่องการเริ่มต้นอาร์กการเช่ือมไฟฟ้า       
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในส่ือได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานท่ีมอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มบ้าง  
       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรท้ังครูและผู้เรียน 
   - กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

   - การก าหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
3) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดล าดับข้ันการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) ประเด็นสื่อการสอน 
  - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
5) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรียนมีความสนใจ 
     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด ค าถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น
เป็นอย่างดี 

6) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
     - ส่ือเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่เรียนรู้ 
     - สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

 
 

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

                    (นายจรัญ มนัส) 

 
 
 
 



แผนการสอน 
 

     สัปดาห์ที่......1..... 
ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา   20100-1004  
หน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ     วันท่ีสอน ๕ พฤศจิกายน 256๔  จ านวน  4  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การเช่ือมแนวท่าราบ ภาคทฤษฎี  60  นาที       ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  ๒      ปีการศึกษา  2564 
จ านวนผู้เรียน  ช้ัน  ปวช.1    จ านวน 32 คน  
 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 อธิบายข้ันตอนของการเช่ือมไฟฟ้าท่าราบได้ 
1.2 บอกวิธีการอาร์กในการเช่ือมไฟฟ้าได้ได้ 
1.3 อธิบายความหมายของการเช่ือมฟ้าท่าราบได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระยะการอารก์ในการเช่ือมแนวท่าราบ 
เนื้อหาใหม่ 
1.  ชนิดของการอาร์กในการเช่ือมแนวท่าราบ 
2. เทคนิคการการอาร์กในการเช่ือมแนวท่าราบ 
3. ขั้นตอนของการการอาร์กในการเช่ือมแนวท่าราบ 

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

 [    ̸  ]  อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Power Point ประกอบการสอน  ส่ือออนไลน์  
4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

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

 
กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักเรียน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเรื่องงานเช่ือมไฟฟ้าท่าราบ 

 



ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 
วิธีการ 
 ครู  เตรียมส่ือ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง ระยะการอาร์กในการเช่ือมแนวท่าราบ 
 ครู  สาธิตการค้นหาข้อมูลจากโซเชียล เพื่อให้ได้บทความ หรืองานวิจัย เกี่ยวกับระยะการอาร์กในการ
เช่ือมแนวท่าราบ  
 ผู้เรียน  ท าความเข้าใจและปฏิบัติค้นหาข้อมูลตามใบงานท่ีมอบหมายโดยวิธีกีแบ่งกลุ่ม 
 ครู  สังเกตการณ์ และให้ค าแนะน า 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้เรื่องระยะการอาร์กในการเช่ือมแนวท่าราบ 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
    4.1 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

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

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก                             
              (นายจรัญ มนัส) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสงัเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          เรื่อง การเช่ือมแนวท่าราบ 
ชื่อ Model Teacher   นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์    สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่สังเกตการสอน  ๕ พฤศจิกายน 256๔ เวลา 8.00-12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

  

2. มีน าคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้เบ้ืองต้น 
  

4. การน าส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................ 

 

 
 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 
                       ( นายนิวฒัน์ วิฑูรยพ์ันธ์ ) 
                                   ต าแหน่ง ครู          
                                         ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 

 



บนัทึกหลังการสอน 
     สัปดาห์ที่......1..... 

ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น   รหัสวิชา   20100-1004  
หน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ      วันท่ีสอน ๕ พฤศจิกายน 256๔ จ านวน  4  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การเช่ือมแนวท่าราบ   ภาคทฤษฎี  60  นาที      ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  ๒       ปีการศึกษา  2564 
จ านวนผู้เรียน  ช้ัน  ปวช.1     จ านวน 40 คน  เข้าเรียน 38 คน ขาดเรียน 2 คน 
 

1. เนือ้หาที่สอน (สาระส าคัญ) 
 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น เรื่องการเช่ือม
แนวท่าราบ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม 

2. ผลการสอน 
 ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการ
พัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเช่ือมแนวท่าราบสูงขึ้น 

3. ปัญหา อปุสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 
 - ไม่มี 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

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

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก                             
              (นายจรัญ มนัส) 
      ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพื่อให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ท่ีได้รับทราบด้วยการตอบ

ค าถามในเรียนรู้เรื่องการเช่ือมแนวท่าราบ 
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในส่ือได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานท่ีมอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มบ้าง  
       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรท้ังครูและผู้เรียน 
   - กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

   - การก าหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
7) ประเด็นด้านครู 
 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดล าดับข้ันการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

8) ประเด็นสื่อการสอน 
  - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
9) ประเด็นด้านบรรยากาศ 
 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรียนมีความสนใจ 

     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด ค าถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น
เป็นอย่างดี 

10) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
     - ส่ือเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่เรียนรู้ 
      
 

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

                    (นายจรัญ มนัส) 

 

 

 

 



แผนการสอน 
 

     สัปดาห์ที่......๑8..... 
ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา   20100-1004  
หน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ     วันท่ีสอน ๒๘ กุมภาพันธ์  256๕  จ านวน  4  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ ภาคทฤษฎี  60  นาที       ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  ๒      ปีการศึกษา  2564 
จ านวนผู้เรียน  ช้ัน  ปวช.1    จ านวน ๓๒ คน  
 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

1.1 อธิบายข้ันตอนของการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับได้ 
1.2 บอกชนิดการเช่ือมไฟฟ้าได้ 
1.3 อธิบายความหมายของการเช่ือมไฟฟ้าได้ 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 
ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 
เนื้อหาใหม่ 
1. ขั้นตอนการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 
2. เทคนิคการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 
3. ขั้นตอนของการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 

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

 [    ̸  ]  อื่นๆ โปรดระบุ เช่น Power Point ประกอบการสอน  ส่ือออนไลน์  

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

 
 
 
 
 



กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การน าเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครูทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักเรียน แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารเรื่องการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 

ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 
วิธีการ 
 ครู  เตรียมส่ือ และอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง การเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 
 ครู  สาธิตการค้นหาข้อมูลจากโซเชียล เพื่อให้ได้บทความ หรืองานวิจัย เกี่ยวกับการเช่ือมไฟฟ้าท่า
ระดับ 
 ผู้เรียน  ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามใบงานท่ีมอบหมายโดยวิธีการเรียนแบบแบ่งกุ่ม 
 ผู้สอน  สังเกตการณ์ และให้ค าแนะน า 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปการเรียนรู้เรื่องการเช่ือมไฟฟ้าท่าระดับ 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
    4.1 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

4.2 ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

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

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก                             
              (นายจรัญ มนัส) 
         ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสงัเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          การเช่ือมฟ้าท่าระดับ 
ชื่อ Model Teacher   นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์    สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที่สังเกตการสอน ๒๘ กุมภาพันธ์  256๕  เวลา 8.00-12.00 น. จ านวน 4 ช่ัวโมง 

รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

  

2. มีน าคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน 
  

3.การน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้เบ้ืองต้น 
  

4. การน าส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ 
  

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย 
  

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน 
  

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
  

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม............................................................................................................................ 

 

 
 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 
                       ( นายนิวฒัน์ วิฑูรยพ์ันธ์ ) 
                                   ต าแหน่ง ครู          
                                         ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 

 

 

 



บนัทึกหลังการสอน 
     สัปดาห์ที่......๑8..... 

ช่ือวิชา งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น รหัสวิชา   20100-1004  
หน่วย งานเช่ือมไฟฟ้า 
แผนกวิชา ช่างเช่ือมโลหะ   วันท่ีสอน ๒๘ กุมภาพันธ์  256๕   จ านวน  4  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การเช่ือมท่าระดับ  ภาคทฤษฎี  60  นาที       ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  ๒    ปีการศึกษา  2564 
จ านวนผู้เรียน  ช้ัน  ปวช.1  จ านวน ๓๒ คน  เข้าเรียน 3๐ คน ขาดเรียน ๑ คน 
 

1. เนือ้หาที่สอน (สาระส าคัญ) 
 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชางานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองต้น เรื่องการเช่ือม
ท่าระดับการจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่ม 

2. ผลการสอน 
 ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้ ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่ามีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการ
พัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียนสามารถแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเช่ือมท่าระดับสูงขึ้น 

3. ปัญหา อปุสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 - ไม่มี 

4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 
 - ไม่มี 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
(นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 

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

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าแผนก                             
              (นายจรัญ มนัส) 
      ….........../.........……/............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 

  1) ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพื่อให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ท่ีได้รับทราบด้วยการตอบ

ค าถามในเรียนรู้เรื่องการเช่ือมท่าระดับ 
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในส่ือได้รวดเร็ว 

 - ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านท าความเข้าใจจากงานท่ีมอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน
กลุ่มบ้าง  
       2) ประเด็นด้านกิจกรรม 

- มีการจัดล าดับข้ันตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อท ากิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนข้อมูล 

   - มีความเป็นกัลยาณิมิตรท้ังครูและผู้เรียน 
   - กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

   - การก าหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 
11) ประเด็นด้านครู 

 - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 - มีการจัดล าดับข้ันการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

12) ประเด็นสื่อการสอน 
  - มีการใช้ส่ือ อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

        - มีเวลาในการใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
13) ประเด็นด้านบรรยากาศ 

 - สภาพแวดล้อมของห้องเรียนผู้เรียนมีความสนใจ 
     - บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด ค าถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอขึ้น
เป็นอย่างดี 

14) จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
     - ส่ือเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจใฝ่เรียนรู้ 
     - สัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง 

 
 

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

                    (นายจรัญ มนัส) 

 

 

 

 



แบบสรุปผลการด าเนนิงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม  
 

ช่ือ Model Teacher นางสาวเบญจวรรณ   แผนกวิชาช่างเช่ือมโลหะ   วันท่ีสอน 3  สิงหาคม  2564 
หน่วยที่  5 งานเช่ือมไฟฟ้า รายการสอน งานเช่ือมไฟฟ้า 
จ านวน 4 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี..๒...ปีการศึกษา...2564.. จ านวนผู้เรียน  ช้ัน...ปวช 1..กลุ่ม....1-2..... 
จ านวน....40   .คน เข้าเรียน....37......คน ขาดเรียน.....3.....คน 
 

ผลการด าเนินงาน 
  ในการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า รายวิชางานเช่ือมและโลหะ
แผ่นเบื้องต้น โดยใช้วิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม  ครูได้รวมกลุ่ม PLC แผนกช่างเช่ือมโลหะ จ านวน ๕ คน เพื่อ
ร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไขปัญหา ของผู้เรียน โดยจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแผนก
ช่างเช่ือมโลหะ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564  ถึง 4 มีนาคม 2565 ตามกระบวนการขั้นตอนของ PLC 
และน าไปใช้กับผู้เรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จ านวณ 3๒ คน ในการเรียนรายวิชางาน
เช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งานเช่ือมไฟฟ้า โดยการแก้ไขปัญหาครั้งท่ี 1 ผู้เรียนปฏิบัติตามงานท่ี
มอบหมายได้ร้อยละ 55 การแก้ไขปัญหาครั้งท่ี 2 ผู้เรียนปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายได้ร้อยละ 80 และการ
แก้ไขปัญหาครั้งท่ี 3 ผู้เรียนปฏิบัติตามงานท่ีมอบหมายได้ร้อยละ 100 เป็นไปตามการบวนการ PLC ท่ี
ด าเนินการปรับปรุง วนซ้ า ปฏิบัติจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาระบบปฏิบัติการเบ้ืองต้นสูงขึ้น 

รูปแบบ/วิธีการ 
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องงานเช่ือมไฟฟ้า รายวิชางานเช่ือม
และโลหะแผ่นเบ้ืองต้น ใช้รูปแบบการจัดการเรียนสอนด้วยวิธีการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นต่อไป 
  
                                                     
 

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

             (นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์) 
                   

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

                                                                      (นายจรัญ มนัส) 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิกระบวนการ plc 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ          งานเช่ือมไฟฟ้า   
ชื่อ Model Teacher   นางสาวเบญจวรรณ สังฆานาคินทร์    สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที ่ 1 พฤศจิกายน 2564  - 4 มีนาคมคม  2565           จ านวน     72    ช่ัวโมง 

รายประเมนิกระบวนการ /การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ 
ไม่

ปฏิบัติ 
1.การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  

2. การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  

3.การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 
  

4. น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน 
  

5. การน าส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

6. สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล 
  

7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข 
  

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

9. สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  

10. การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน 
  

11. บันทึกทุกขั้นตอนการท างานกลุ่ม: ระบุปัญหา วิธีแก้การทดลองใช้ ผลท่ีได้ 
  

12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
  

13. แบ่งปันประสบการณ์ 
  

14. การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 
(นายอรุณ  เกล่ือนพันธ์) 

ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ฝ่ายวิชาการ 
….........../.........……/............... 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

• แบบค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการขบัเคลื่อนกระบวนการชมุชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในสถานศกึษา 

• ค าร้องขอแต่งตั้งชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 
• ประกาศการจัดตั้งกลุม่ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

 


