
                 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                              .                                                          
ท่ี                                                         วันที่           7  มีนาคม  2566                             .                                                                  
เร่ือง     รายงานผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)                                                    .                                                  
เรียน     ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน                                                                   . 
 

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เรื่องการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ  
(PLC) กลุ่มท่ี 7 สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และการโรงแรม  และกำหนดให้ขับเคล่ือนกระบวนการชุมชน 
การเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ทุกสาขาวิชาชีพ ให้ดำเนินงานตามคู่มือการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) พร้อมท้ังรายงานให้คณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนและผู้บริหารสถานศึกษาทราบความก้าวหน้า
สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์และการโรงแรม ได้ดำเนินงานชุมชนการเรียนรูว้ิชาชีพ (PLC) ในวงรอบ เริ่มต้ังแต่วันท่ี 
17 ตุลาคม 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีนางสาวปิยวรรณ กระมุท เป็น Model Teacher ร่วมกับ
สมาชิกในกลุ่ม PLC สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์  

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์และการโรงแรมได้ดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ใน 
วงรอบเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) สาขาวิชา
สามัญ-สัมพันธ์และการโรงแรม  ดังมีรายละเอียดเอกสารแนบมาพร้อมนี้ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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

                          (นางสาวปิยวรรณ กระมุท) 
                                                                                 ครูประจำสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน PLC 

สาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์  
 

 

 

 

นางสาวปิยวรรณ กระมุท 
นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ 
นางสาวณัฐนิชา  แย้มศรี 
นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ 
นางสาวอรศรี  ผิวคำ 

นางสาวณัฐริกา  โมอ่อน 
นางสาวสินีนาฎย์  ตระกูลกำเหนิดเหมาะ 

 
 
 

 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน             อาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สถาบันการอาชีวภาคกลาง 5       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



 
 

คำนำ 
 

 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของ กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื ่อง 
กระทรวงศึกษาธิการได้นําหลักการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) 
มาใช้ในการพัฒนาครู เพราะครูเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วน เกี่ยวข้องกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการ
อบรม PLC คือ การนําคนมาอยู่รวมกัน เกิดการ เรียนรู้ และแบ่งเป็นความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม 
จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและ
บุคลากรอาชีวศึกษาในฐานะที ่ เป ็นหน่วยงานในสังก ัด สําน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความ
เป็นเลิศมั่นคงก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดทำ “แนวทางการขับเคล่ือน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา” สำหรับเผยแพร่ให้แก่วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อด้านการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ี
พึง ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อบรรลุเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาต่อไป สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

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

 

 

 

 



 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

โดย นางสาวปิยวรรณ กระมุท 
  

ชื่อเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เร่ือง Giving Directions  
          การถามทาง การบอกทิศทาง 
     
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เนื่องจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผู้สอนจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย มี
ส่ือการเรียนสอนผ่านยูทูป วิดีโอ ฝึกการเรียนรู้ด้วยการให้ผู้เรียนนำเสนอผลงานสรุปความคิดรวบยอดหรือ
รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอ power point หรือการส่งงานในสมาร์ทโฟน จากการ
บันทึกผลการเรียนรู้ลงบนแอพลิเคชันท่ีผู้เรียนถนัด ในห้องเรียนปกติท่ีมีครูผู้สอนเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู ้
และเป็นผู้นำการออกเสียง พูด สนทนาเพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ ทักษะการพูดออกเสียง อ่าน เขียน การใช้ภาษา 
ในการสนทนาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารอย่างเต็มรูปแบบ 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรค
โควิด 19 ในรูปแบบ On-site และในรายวิชาภาษาอังกฤษส่ือสาร ท่ีจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนบางรายขาด
ความเช่ือมั่นในการส่ือสารภาษาอังกฤษ ขาดความสนใจในการเรียนรู้  และบางรายไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
ตามหลักไวยากรณ์ได้  

ผู้ดำเนินการจึงได้นำปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นเข้าสู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Asking 
and Giving Directions ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ YouTube Videos เพื่อแสดงตัวอย่างการสนทนาท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษตามมารยาทเจ้าของภาษาท่ีสังคมโลกยอมรับ บนระบบปฏิบัติการ 
Windows, IOS, Android  สำหรับนักเรียนช้ัน ปวส.1 สาขาธุรกิจดิจิทัล เพื่อให ้

1. ผู้เรียนสามารถใช้ถ้อยคำ วลี สำนวน ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการสนทนาถามทาง- 
บอกทาง และตำแหน่งที ่ตั ้งของสถานที่ อาคารต่าง ๆ ได้ เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง Asking and Giving Directions 

2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตการทำงาน และ/หรือ 
ชีวิตประจำวัน ได้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ผู้เรียน มีความเข้าใจ เกี่ยวกับถ้อยคำ วลี สำนวน ประโยคภาษาอังกฤษในการสนทนา เรื่อง การ
ถามทาง บอกทิศทาง 

2. มีทักษะการสนทนาโต้ตอบทางโทรศัพท์เรื่อง การถามทาง บอกทิศทางโดยใช้ถ้อยคำ วลี สำนวน 
ประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
กลุ่มเป้าหมาย  

1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 1.1 นักเรียนช้ัน ปวส.1 กลุ่มสาขาธุรกิจดิจิทัล จำนวน  37  คน 



 
 
นวัตกรรม 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ YouTube Videos เป็นต้นแบบการนำเสนอการสนทนาในการ
ส่ือสาร  การให้ข้อมูล ถามทาง บอกทิศทาง ท่ีสามารถใช้ได้บนระบบปฏิบัติการ Windows, IOS, Androidการ 
นำมาใช้แก้ปัญหา การจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในรูปแบบออนไซต์ ท่ี
ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในช้ันเรียนปกติ เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะตามสมรรถนะของวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร  
ระยะเวลา 
 17 ตุลาคม 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566 
 
วิธีดำเนินการด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC)  

แผนดำเนินโครงการ PLC 
กิจกรรม ระยะเวลา

ดำเนินการ 
การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1 ทำความเข้าใจ
ร่วมกัน 
ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้และทำความ
เข้าใจการทำงานตาม
กระบวนการ PLC 

 
17 ต.ค. 
2565 

 

 
ประชุมเพื่อทำความเข้าใจแนวคิด 
หลักการการทำงานตาม
กระบวนการ PLC  
 

 
1. ภาพถ่ายการ
ประชุมทำความ
เข้าใจและปัญหาใน
รายวิชา 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ  ตามภาระงาน
plc    เรื่อง การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ใน
หัวข้อการเรียนรู้ย่อย Asking 
and Giving Directions การ
ถามทาง-บอกทิศทาง 

 
14 ต.ค. 
2565  

 

1. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู ้
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู้ plc และ
นำไปปรึกษา Buddy Teacher  
3. Model Teacher นำแผนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีปรับแล้ว ไปใช้
สอนปฏิบัติในห้องเรียน  
4. Model Teacher เชิญ ครู
ผู้เช่ียวชาญ ร่วมสังเกตการณ์ และ
สะท้อนผลการปฏิบัติในวันท่ีทำ
การสอน 
5. Model Teacher สรุปผลการ
สอนพร้อมข้อเสนอแนะของ
BuddyTeacher หัวหน้า
สาขาวิชาสามัญ สัมพันธ์ และครู
ผู้เช่ียวชาญ บันทึกลงในแผนการ
จัดการเรียนรู้ plc Model 

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ พร้อมบันทึก
หลังสอน 
2. ภาระงาน plc  
3. ภาพการพูดคุย 
ปรึกษากับ Buddy 
และผู้เกี่ยวข้อง 
4. ภาพกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
5. แบบสังเกตการ
สอนของ Buddy 
Teacher 
6. ภาพการนิเทศ
การสอน 
 



Teacher และสมาชิกในทีม
วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน  

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 3 
สรุปรายงาน 

4 ก.พ. 
2566 

ถึง  
17 ก.พ. 
2566 

1. รวบรวมจัดทำรูปเล่มรายงาน 
2. ส่งรายงาน 

เล่มรายงาน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด้านปริมาณ นักเรียนท่ีสอนท้ังหมด จำนวน 37 คน    เข้าเรียน  37 คน ไม่เข้าเรียน - คน 
  สอบวัดความรู้  ความจำ นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้ ผ่านเกณฑ์    จำนวน 37 คน ไม่ผ่าน
เกณฑ์ จำนวน - คน 
 ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้และเกิดทักษะตามสมรรถนะท่ีพึงประสงค์ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดทำขึ้น 
สรุปผลการดำเนินการ 
 ด้านผู้เรียน 

นักเรียนมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการการใช้ภาษาในการสนทนาและพัฒนาทักษะ
ตามสมรรถนะรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ นอกจากนั้นนักเรียนยังได้รับการพัฒนาความรู้ จนมีผล
การทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์ จำนวน 37 คน  ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน - คน   

ด้านครูผู้สอน 
 ครูได้พัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยให้ข้อมูล การถามทาง - บอก
ทิศทาง และได้รับความรู้และคำแนะนำจาก บัดด้ี ทีชเชอร์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญการ
สอนคอยเป็นครูพี่เล้ียง แนะนำเทคนิคการสอนต่าง ๆ   
 ด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ทำให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้จริง 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาพการดำเนินกิจกรรม PLC กลุ่ม วชิาสามญั-สมัพันธ์และการโรงแรม 
ภาคเรียนที่ 2/2565 

 
                                ประชุมทำความเข้าใจกิจกรรม plc 

 

        
     
 

กำหนดปัญหาและทำแผน plc 
 

                     
 
                  
 



 

 
 

 

 

 

สังเกตการณ์และบันทึกขณะสอน 
           

 
 
 
 
                               
              
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
แบบบันทึกการค้นหาปัญหา  

วันพุธท่ี 17 ตุลาคม 2565 สถานท่ี ห้องพักครูสาขาสามัญ สัมพันธ์ 
เวลาเริ่ม  16.00 น. เวลาส้ินสุด 18.00 น    จำนวนผู้เข้าร่วม 8 คน 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
ผู้เช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ) 

๑. นายธวัชชัย              ดุกสุขแก้ว             ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม 
2. นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ   สมาชิกกลุ่ม   
3. นางสาวปิยวรรณ กระมุท    สมาชิกกลุ่ม 
4. นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ    สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวณัชนิชา แย้มศรี    สมาชิกกลุ่ม 
6. นางสาวสินีนาฎย์       ตระกูลกำเนิดเหมาะ  สมาชิกกลุ่ม 
7. นางสาวอรศรี           ผิวคำ    สมาชิกกลุ่ม 
8. นางสาวณัฐริกา         โมอ่อน    สมาชิกกลุ่ม 
 
 

ปัญหา สาเหตุของปัญหา 
ลำดับ

ความสำคัญ 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง Ask AND 
Give Directions 

1. ผู้เรียนขาดความเช่ือมั่นในทักษะการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษของตนเอง 

1 

 2. ผู้เรียนไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษตาม 
    หลักไวยากรณ์ได้ 
 

3 

3. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้ 2 
 

สรุปปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
ผู้เรียนขาดความเช่ือมั่นในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ตามสมรรถนะรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
 
 

ช่ือ……………...............…………..……………..…… 
                    (นางสาวณัชนิชา แย้มศรี) 
             ตำแหน่งครูประจำสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 

   ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       
                



บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 

วันท่ี  17  พฤศจิกายน  2565  สถานท่ี ห้องพักครูสาขาสามัญ-สัมพันธ์ 
เวลาเริ่ม 16.00 น.  เวลาส้ินสุด 18.00 น.  จำนวนผู้เข้าร่วม 8 คน 
รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ 
ผู้เช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ท้องถิ่น (ถ้ามี) ) 

๑. นายธวัชชัย              ดุกสุขแก้ว             ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม 
2. นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ   สมาชิกกลุ่ม   
3. นางสาวปิยวรรณ กระมุท    สมาชิกกลุ่ม 
4. นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ    สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวณัชนิชา แย้มศรี    สมาชิกกลุ่ม 
6. นางสาวสินีนาฎย์       ตระกูลกำเนิดเหมาะ  สมาชิกกลุ่ม 
7. นางสาวอรศรี           ผิวคำ    สมาชิกกลุ่ม 
8. นางสาวณัฐริกา         โมอ่อน    สมาชิกกลุ่ม 

ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่ม PLC  
ชื่อปัญหา      ผู้เรียนขาดความเช่ือมั่นในทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ 
แนวทางการแก้ปัญหา ใช้รูปแบบการสอนโดยการเสริมแรงทางบวก ในปฏิบัติงานการทดลอง ฝึกและ
พัฒนาทักษะตามสมรรถนะรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
วัตถุประสงค ์  

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
          2. เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3. เพื่อสร้างความกล้าแสดงออกให้กับผู้เรียน 
แนวทางการดำเนินงาน   

1. ครูอธิบายรูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. ครูสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนเห็นความสำคัญของการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
3. ครูสาธิตพร้อมยกตัวอย่างสำนวนการพูดภาษาอังกฤษ 
4. ใหผู้้เรียนฝึกปฏิบัติจากบทเรียนท่ีง่าย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ 

การวัดและประเมินผล  
           ทดสอบการพูดนำเสนอตามโจทย์ท่ีกำหนด 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการส่ือสารท่ีดีขึ้น 
2. ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 

 
 
                                                                      ลงช่ือ………………………..…………..........…..… 
                                   (นางสาวณัชนิชา  แย้มศรี) 
                             ตำแหน่ง  ครูประจำสาขาสามัญ-สัมพันธ์    

               ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       



แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

 
ชื่อกลุ่ม สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ สังกัด  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

๑. นายธวัชชัย              ดุกสุขแก้ว             ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม 
2. นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ   สมาชิกกลุ่ม   
3. นางสาวปิยวรรณ กระมุท    สมาชิกกลุ่ม 
4. นางสิริลักษณ์  บุญเลิศ    สมาชิกกลุ่ม 
5. นางสาวณัชนิชา แย้มศรี    สมาชิกกลุ่ม 
6. นางสาวสินีนาฎย์       ตระกูลกำเนิดเหมาะ  สมาชิกกลุ่ม 
7. นางสาวอรศรี           ผิวคำ    สมาชิกกลุ่ม 
8. นางสาวณัฐริกา         โมอ่อน    สมาชิกกลุ่ม 

ประเด็นปัญหาท่ีเลือกนำมาเป็นเป้าหมาย ผู้เรียนขาดความเช่ือมั่นในการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
แผนปฏิบัติการ  (17 ต.ค. 2565 – 17 ก.พ. 2566) 
 

ลำดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ป ี
1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเป้าหมาย และ

ร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 
สมาชิกในกลุ่ม 17 ต.ค. 2565  

(ประมาณ 120 นาที) 
2 จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC) 
Model teacher 

ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 
24 ต.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 
3 ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

(แผนการสอน/ใบงาน/กิจกรรม) 
Model teacher และ

สมาชิกในกลุ่ม 
25 ต.ค. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 
4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะท้อน 

แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 
สมาชิกในทีม และ

สมาชิกในกลุ่ม 
  15 พ.ย. 2565 

(ประมาณ 120 นาที) 
5 สรุป สังเคราะหผ์ลการวิพากษ์ สะท้อนคิดและปรับปรงุ

แผนการสอน/แบบฝึก/กิจกรรม ฉบับใหม ่
Model teacher 22 พ.ย. 2565 

 (ประมาณ 120 นาที) 
6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝึก/จัดกิจกรรม Model teacher 19 ธ.ค. 2565 

 (ประมาณ 240 นาที) 
7 สังเกตการสอนในชั้นเรียน 

 
สมาชิกในทีม 20 ธ.ค. 2565 

 (ประมาณ 240 นาที) 
8 ประชุมสะท้อนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน 

 
สมาชิกในทีม 10 ม.ค. 2566 

 (ประมาณ 120 นาที) 
9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม จุดอ่อน 

จุดเด่นของการดำเนินการ 
Model teacher 7 ก.พ. 2566  

(ประมาณ 120 นาที) 
หมายเหตุ  ดำเนินการปรับปรุง วนซ้ำ ปฏิบัติจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงนำออกเผยแพร่ โดยข้ันตอนตาม
กระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถยืดหยุ่นได้ตามบริบท แต่ควรคำนึงถึงการร่วมมือ การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การสังเกต และการสะท้อน 
                                                                       ลงช่ือ………………………..…………..........…..… 
                                      (นางสาวณัชนิชา  แย้มศรี) 
                            ตำแหน่ง  ครูประจำสาขาสามัญ-สัมพันธ ์

                ผู้บันทึกกลุ่ม PLC       



แผนการสอน 
 

     สัปดาห์ที่......9-10..... 
ชื่อวิชา อังกฤษเพื่อการสื่อสาร     รหัสวิชา   30000-1201       หน่วย Ask and Give Directions 
สาขาวิชา สามัญสัมพันธ์     วันท่ีสอน  19-20, 26-27 ธันวาคม  2565      จำนวน  8  ช่ัวโมง  
รายการสอน  การบอกทิศทาง     ภาคทฤษฎี  60  นาที        ฝึกปฏิบัติ  180  นาที 
ภาคเรียนท่ี  2      ปีการศึกษา  2565 
จำนวนผู้เรียน  ช้ัน ปวส. 1   กลุ่ม 1   จำนวน 37 คน  
 
1.  วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
          1. แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน การบอกทิศทาง 

2. สามารถส่ือสารการบอกทิศทางได้ถูกต้อง 
 

2.   ความรู้และทักษะเดิม 
          ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานคำศัพท์เรื่องทิศทาง 

เนื้อหาใหม่ 
      1. สามารถถามทาง-บอกทาง โดยใช้สำนวนภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง 

2. ฝึกบทบาทสมมุติการถามทาง-บอกทาง โดยฝึกสนทนา ประกอบการชมวิดีโอ เรื่อง Ask and Give 
DIrections 
3.   สื่อการสอน 

[   ̸   ] เอกสารประกอบการสอน   
[      ] แผ่นใสประกอบหัวข้อการสอน         
[   ̸   ] ใบงาน      
[      ] วีดิทัศน์   
[      ] ของจริง    

 [   ̸   ]  โปรแกรม Google meet  
 [   ̸   ] You Tube 
4.   การบ้าน / การมอบหมายงาน 

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

กระบวนการสอน 
ขั้นที่ 1 การนำเข้าสู่บทเรียน 
วิธีการ  

ครู       ทักทายและตรวจสอบรายช่ือนักศึกษา แลกเปล่ียนข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ทรานซิสเตอร์สวิตช์ และความสำคัญในการทำไปประยุกต์ใช้งาน 

ครู ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 
 ผู้เรียน ต้ังใจฟังและตระหนักถึงความสำคัญในการทำไปประยุกต์ใช้งาน 



ขั้นที่ 2  ขั้นสอน /ฝึกปฏิบัติ 
วิธีการ 

ครู   เตรียมส่ือและอุปกรณ์ในการบรรยาย เรื่อง Ask and Give Directions 
ครู อธิบายการหลักการอธิบายประกอบแผนท่ีของทำเลท่ีต้ัง สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการใช้ทักษะการ

สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Ask and Give Directions 
ครู สาธิตการสนทนา อธิบายประกอบแผนท่ีของทำเลท่ีต้ัง สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการใช้ทักษะการ

สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Ask and Give Directions 
ผู้เรียน ฝึกการอธิบายประกอบแผนท่ีของทำเลท่ีต้ัง สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการใช้ทักษะการสนทนา

ภาษษอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Ask and Give Directions 
ผู้เรียน ศึกษาอธิบายประกอบแผนท่ีของทำเลท่ีต้ัง สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการใช้ทักษะการสนทนา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Ask and Give Directions และบันทึกผลการทดลอง  สรุปผลการทดลองและ
นำเสนอผลการทดลองในช้ันเรียน 
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน 
วิธีการ 
 ครู ให้ผู้เรียนช่วยกันสรุปหลักการอธิบายประกอบแผนท่ีของทำเลท่ีต้ัง สถานท่ีต่าง ๆ ด้วยการใช้
ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Ask and Give Directions 
ขั้นที่  4   การประเมินผล 
       4.1 .ใบงาน 

   4.2 ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 
 
 
 

 

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

(นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
….........../.........……/............... 

 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
         (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
       ….........../.........……/............... 

 
 
 

 

 

 

 



แบบสังเกตการสอน 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร การเลือกใช้ คำ วลี สำนวน ประโยค
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบท เรื่อง การถามทาง บอกทาง Ask and Give 
Directions       
ชื่อ Model Teacher   นางสาวปิยวรรณ  กระมุท สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
 
วันที่สังเกตการสอน 20 ธันวาคม 2565  
เวลา 13.00-16.00 น.             จำนวน     4     ช่ัวโมง 
รายการสังเกตการสอน/การฝึก/จัดกิจกรรม 

ปฏิบัติ  ไม่
ปฏิบัติ 

1. การจัดการเรียนด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน    

2. มีนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาใช่ในการจัดการเรียนการสอน    

3. การนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อทบทวนความรู้เบื้องต้น    

4. การนำส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท        
ของสถานศึกษา 

   

5. สอนตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้    

6. อธิบายเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ได้เข้าใจง่าย    

7. ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กับผู้เรียน    

8. ควบคุมช้ันเรียนและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง    

9. สรุป-อภิปรายผลการสอนและปรับปรุงแก้ไข    

10. ประเมินผลการจัดการเรียนรู้    

 

 

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

 
 

  ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 
                       (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
                                    ตำแหน่ง ครู          
                                        ผู้สังเกตการสอน  

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

 

 



บันทึกหลังการสอน 
            สัปดาห์ท่ี......9-10..... 

ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร รหัสวิชา   30000-1201   หน่วย Ask and Give Directions 
สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล วันท่ีสอน  19-20, 26-27 ธันวาคม  2565   จำนวน  8  ช่ัวโมง  
รายการสอน Ask and Give Directions ภาคทฤษฎี  60  นาที    ฝึกปฏิบติั  120  นาที 
ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2565 
จำนวนผู้เรียน  ช้ัน ปวส.1     กลุ่ม 1     จำนวน 37 คน     เข้าเรียน 37 คน       ขาดเรียน - คน 
 
1. เนือ้หาที่สอน (สาระสำคัญ) 
 เนื้อหาท่ีสอนตรงตามวัตถุประสงค์ การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง Ask and 
Give Directions 
2. ผลการสอน 

ผลการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิดีโอยูทูป สนทนา ถามทาง บอกทาง เพื่อให้นักเรียนได้
ทดลองและศึกษาหลักการใช้ภาษษอังกฤษเพื่อสนทนา ถามทาง บอกทาง ท่ีมีทฤษฎีและปฏิบัติจริง ปรากฏว่า
มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ ในการพัฒนาความรู้ผู้เรียนให้มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งหมายถึงผู้เรียน
สามารถแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงานวงจรทรานซิสเตอร์สวิตช์ ท่ีเพิ่มสูงขึ้น  
3. ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Google Meet สัญญาณไม่เสถียรทำให้การส่ือสารไม่ต่อเนื่อง 
ท้ังการฟังบรรยายและการนำเสนอข้อมูลการค้นคว้า 
4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน  

- แนวทางการแก้ปัญหาการสอนในช่วงท่ีสัญญาณขาดหายโดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอ
ใหม่และตอบข้อสงสัยของผู้เรียน 

- ทำการบันทึกการจัดการเรียนการสอน และในเข้าสู่ระบบ Google Classroom เพื่อให้นักเรียน
ได้ศึกษาด้วยตนเองในภายหลัง 

5. ข้อเสนอแนะ  
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในรูปแบบออนไซต์ โดย

ใช้เว็ป https://ask directions เพื่อจำลองการสนทนา ถามทาง บอกทาง ในปฏิบัติงานการทดลอง  ฝึกและ
พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในเรื่อง การถามทาง-บอกทาง Ask and Give Directions  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื ่อง การถามทาง-บอกทาง Ask and Give 
Directions สูงขึ้น 

 

ลงช่ือ................................................ผู้สอน 
                 (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
                 .........../.........……/............... 

ลงช่ือ................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
                (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ) 
                 ............/…........./............ 

 
 



ประเด็นการสะท้อนผลการสอน /ฝึกปฏิบัติ /กิจกรรม 
1.  ประเด็นด้านผู้เรียน 
- ผู้เรียนมีความสนใจและสักถามเพื่อให้ตนเองได้เข้าใจและแสดงความรู้ท่ีได้รับทราบด้วยการ

ตอบคำถามในเรียนรู้เรื่อง การถามทาง-บอกทาง Ask and Give Directions 
- ผู้เรียนบางคนมีความเข้าใจจากการดูตัวอย่างในส่ือได้รวดเร็ว 
- ผู้เรียนใช้วิธีการอ่านทำความเข้าใจจากงานท่ีมอบหมายบ้าง และสอบถามจากเพื่อนสมาชิกใน

กลุ่มบ้าง  
2.  ประเด็นด้านกิจกรรม 
- มีการจัดลำดับข้ันตอนของกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 
- ในการจัดกิจกรรม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และประเมิลผลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
- มีการจัดกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม และให้ผู้เรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนข้อมูล 
- มีความเป็นกัลยาณมิตรท้ังครูและผู้เรียน 
- กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นกิจกรรมท่ีสามารถพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
- การกำหนดเวลาสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา 

3. ประเด็นด้านครู 
- มีการใช้ส่ือ  อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
- มีการจัดลำดับข้ันการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4. ประเด็นสื่อการสอน 
- มีการใช้ส่ือ  อธิบายรายละเอียดของเนื้อหาและเอกสารประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 
- มีเวลาในการใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 

5. ประเด็นด้านบรรยากาศ 
- สภาพแวดล้อมของห้องเรียน On-site ผู้เรียนมีความสนใจ 
- บรรยากาศของบทเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความคิด คำถาม ข้อคาดเดา และข้อเสนอ

ขึ้นเป็นอย่างดี 
6. จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
- ส่ือและเอกสารประกอบการสอนพร้อมและมีความเหมาะสม ผู้เรียนมีความพร้อมและสนใจ  

ใฝ่เรียนรู้ 
- ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-site ผ่านส่ือการเรียนการสอนโดยใช้สัญญาณ

อินเทอร์เน็ต ให้ผู้เรียนชมวิดีโอ บางช่วงเวลาสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้การชมภาพ 
เสียงวิดีโอ ในจัดการเรียนการสอนต้องมีการทบทวนซ้ำ 
 

          ลงช่ือ................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
                      (นางสาวกัลยา ผากาเกตุ) 
 

 

 

 



แบบสรุปผลการดำเนนิงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม  
 
ช่ือ Model Teacher นางสาวปิยวรรณ  กระมุท  สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์   วันท่ีสอน 19-20, 26-27 
ธันวาคม 2565  
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร หน่วยที ่ 5 รายการสอน ถามทาง บอกทาง Ask and Give DIrections
จำนวน 4 ช่ัวโมง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวนผู้เรียน  ช้ัน ปวส.1 กลุ่ม 1 จำนวน 37 คน  
เข้าเรียน 37 คน ขาดเรียน - คน 
 

ผลการดำเนินงาน 
 ในการแก้ปัญหาการจัดกิจกรรมเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ หลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
ผู้เรียนบางคนขาดการฝึก ทดลองและพัฒนาทักษะความรู้ในการสนทนาภาษาเพื่อการส่ือสาร เรื่อง การถาม
ทาง-บอกทาง ครูได้รวมกลุ่ม plc สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ จำนวน 5 คน เพื่อร่วมกันคิด หาแนวทางการแก้ไข
ปัญหา ของผู้เรียน โดยจัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ต้ังแต่วันท่ี 
17 ตุลาคม 2565  ถึง 17  กุมภาพันธ์ 2566   ตามกระบวนการขั้นตอนของ plc และนำไปใช้กับผู้เรียน
ระดับ ปวส.1 กลุ่ม 1 สาขาธุรกิจดิจิทัล จำนวน 37 คน ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง 
การถามทาง บอกทาง เป็นไปตามการบวนการ plc และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เรื่อง การสนทนา ถามทาง 
บอกทาง Ask and Give Directions เพิ่มข้ึน 
 

รูปแบบ/วิธีการ 
 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไซต์ เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนท่ีขาดการฝึก  ทดลองและพัฒนา
ทักษะความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ การถามทาง บอกทาง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19  โดยใช้ส่ือ วิดีโอ ท้ังบนระบบปฏิบัติการ Windows, iOS, Android  เพื่อจำลองการสนทนา 
ถามทาง บอกทาง Ask and Give Directions ปฏิบัติงานการทดลอง  ฝึกและพัฒนาทักษะ  ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร เรื่อง ถามทาง บอกทาง Ask and Give 
Directions เพิ่มขึ้น จำนวนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ระดับค่าคะแนนผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ จากบทเรียน เรื่อง ถามทาง บอกทาง ท่ีได้เรียนรู้จาก วิดีโอ ask 
directions และ การจัดทำวิดีโอนำเสนอ ภาพเคล่ือนไหว แผนท่ี การสนทนาถามทาง บอกทาง Ask and 
Give Directions ด้วยApplication ท่ีผู้เรียนมีความสนใจ และมีความถนัด มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ในการปฏิบัติงานการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ คำ วลี สำนวน 
ประโยคสนทนา  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และในชีวิตประจำวัน และการทำงาน 
  
                                                        ลงช่ือ………………………..……………..…………………… 
               (นางสาวปิยวรรณ  กระมุท) 
                ครู ค.ศ.1 
                    

             ลงช่ือ..................................................................... 
                                                                    (นางสาวกัลยา  ผากาเกตุ 
              หัวหน้าสาขาวิชาสามัญ-สัมพันธ์ 



 
แบบประเมินกระบวนการ plc 

ชื่อแผนการสอน/แบบฝึกปฏิบัติ ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร         เรื่อง การถามทาง 
บอกทาง Ask and Give Directions 
ชื่อ Model Teacher   นางสาวปิยวรรณ  กระมุท สถานที่สอน   วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
วันที ่ 17 ตุลาคม - 17 กุมภาพันธ์ 2566          เวลา 13.00-16.00 น.    จำนวน     28     ช่ัวโมง 

รายประเมินกระบวนการ /การฝึก/จัดกิจกรรม ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1. การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน   

2. การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหารศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   

3.การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน   

4. นำแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในช้ันเรียน   

5. การนำส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา 

  

6. สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล   

7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข   

8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้ของผู้เรียน   

9. สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาท่ีได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   

10. การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน   

11. บันทึกทุกขั้นตอนการทำงานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้การทดลองใช้ ผลท่ีได้   

12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในช้ันเรียน   

13. แบ่งปันประสบการณ์   

14. การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   

 

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

   ลงช่ือ………...................………………..….. 
                   (นายธวัชชัย  ดุกสุขแก้ว) 
                    ตำแหน่ง ผู้เช่ียวชาญประจำกลุ่ม  

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ก 

• แบบคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) ในสถานศึกษา 

• คำร้องขอแต่งต้ังชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
• ประกาศการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุม 
 

 
 
 

 


