คํานํา
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาจากแนวคิดการพัฒนาครูของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน เพื่อใหการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปนไปอยางมีระบบ มีความตอเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการไดนําหลักการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
PLC (Professional Learning Community) มาใชในการพัฒนาครู เพราะครูเปนปจจัยหนึ่งที่มีสวน
เกี่ยวของกับคุณภาพทางการศึกษาซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือ การนําคนมาอยูรวมกัน เกิดการ
เรียนรู และแบงปนความรูกันระหวางผูเขารวมอบรม จนกระทั่งเกิดการสะทอนความคิดในดานตาง ๆ
ที่จะเปนแนวทางการพัฒนา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่สําคัญในการสงเสริม
และพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีความเปนเลิศมั่นคงกาวหนาในวิชาชีพ ตลอดจนพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด สํานักพัฒนา
สมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จึงจัดทํา “แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีว ศึกษา”

สําหรับ เผยแพรใหแก วิทยาลัยในสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา

สามารถนําไปสูการปฏิบัติ เพื่อดานการพัฒนาผูเรียน ทั้งดานความรู สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อบรรลุเปาหมายพัฒนาผูเรียนระดับอาชีวศึกษาตอไป
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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บทที่ 1 บทนํา
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1

วัตถุประสงค
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บทที่ 2 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ในการพัฒนาครูเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา
1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะที่สําคัญ คือ3R และ 8C
3. กฎ ระเบียบ การนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติหนาที่
ของครูสายงานการสอน
4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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6. ความเชื่อของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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7. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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8. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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9. การแบงระดับของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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10. กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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11. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

14

12. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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13. บทบาทครูในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

15

14. เทคนิคหรือเคล็ดลับที่จําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรู

16

ทางวิชาชีพ (PLC)

บทที่ 3 ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
17
ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1. ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาประกอบดวย 18
1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สถานศึกษา
18
2) ประชุมคณะกรรมการกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
18
3) สรางความรูความเขาใจ
18
4) สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล
18
2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา
19
ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
19
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและระบุปญหา /สิ่งที่ตองการพัฒนา

20

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม

21

ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข

21

ขั้นตอนที่ 5 จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม

22

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม

23

ขั้นตอนที่ 7 สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม

25

บทที่ 4 การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
4.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4.2 สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
4.3 สถาบันการอาชีวศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัด
4.4 สถานศึกษา

28
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บรรณานุกรม

33

ภาคผนวก

34

ภาคผนวก ก ตัวอยางแบบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู 36

ง

ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
ตัวอยางปฏิทินการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

37

ตัวอยางประกาศจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนการทางวิชาชีพ (PLC)

38

ภาคผนวก ข ตัวอยางและรูปแบบการดําเนินการกระบวนการ (PLC)
- แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
- แบบบันทึกการคนหาปญหา
- บันทึกแนวทางแกปญหา
- แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community Action Plan: PLC-AP)
- แบบเขียนแผนการสอน
- ตัวอยางแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนําเสนอแผนการสอน
- แบบสังเกตการสอน
- บันทึกหลังการสอน
- ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม
- แบบสรุปการดําเนินการงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม (สําหรับผูสังเกตการสอน)
- แนวทางการเขียนแผนการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ
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- ตัวอยางรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู 54
ทางวิชาชีพ
ภาคผนวก ค แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
- แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรู

64
65

ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- แบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 70
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- แบบประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 73
(PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคผนวก ง คณะทํางานจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 76
(Professional Learning Community : PLC)

จ

สารบัญภาพ
แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนภาพที่ 2 แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community :PLC)
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แผนภาพที่ 3 บทบาทหนาที่แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC )
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บทสรุปผูบริหาร
“อาชีวะสรางชาติ” เปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ให มี คุ ณ ภาพเป น ไปตามมาตรฐานสากล สอดคล อ งกั บ การพั ฒ นาความสามารถในการแข ง ขั น
ของประเทศ และการศึ กษาไทยในยุค ไทยแลนด 4.0 สํ านักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา
ในฐานะเปนผูนําในการจัดการศึกษาในสายอาชีพจึงเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
โดยจัดการศึกษาสายอาชีพใหหลากหลาย เพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนา
การศึ ก ษาให มี ม าตรฐานการที่ จ ะช ว ยพั ฒ นาผู เ รี ย นให มี ทั ก ษะ ซึ่ ง ฟ น เฟ อ งสํ า คั ญ คื อ “ครู ”
ที่จําเปนตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) ไปเปน “ครูฝก” (coach) หรือ “ผูอํานวย
ความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator) เปน “ครูเพื่อศิษย” ที่ตองเรียนรูทักษะในการทํา
หนาที่นี้ โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหเกิดองคความรู
ใหมๆ มีความเขาใจเทคนิคการสอน มีการอบรมและพัฒนาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มีการสราง
เครือขายความรวมมือในทุกภาคสวนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมวิชาชีพการ
วิจัย การสรางนวัตกรรม โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและตอเนื่องตาม
แนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) ที่เกิดจากครู
ผูบริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
การพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับสํานักงาน
ก.ค.ศ. ตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถ
มีสมรรถนะที่เหมาะสม กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน จึงไดกําหนดหลั กเกณฑ และวิธี การใหขาราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) โดยกําหนดใหครูที่ตองการมีและเลื่อนวิทยฐานะในชั่วโมงปฏิบัติงานตอง
มีชั่วโมงการมีรวมสวนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในแตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง นอกจากนี้ตาม
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 /ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) ครูตองเขารับการพัฒนาโดยการ
เขารับการฝกอบรม ในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือที่ ก.ค.ศ.
รับรอง ตอเนื่องทุกป โดยในแตละป ไมนอยกวา 12 – 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมี
ชั่วโมงพัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง แตหากภายในระยะเวลา 5 ป ชั่วโมงในการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง
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สามารถนําชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) สวนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแตละป มานับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยสํ า นั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา ไดตั้งแตงคณะกรรมการดําเนินการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เพื่อรวมกันจัดทําแนวทาง
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC)
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีวั ตถุประสงคเพื่อใหผูบริห ารและครูมีความรูความ
เขาใจ รูปแบบ วิธีการ และประโยชนของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) สถานศึกษาสามารถออกแบบกระบวนการการดําเนินการ การนิเทศ การกํากับ
ติดตาม การประเมินผล ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได โดยรวมกันจัดประชุมระดมความคิดเห็น
วิเคราะห วิพากษ และ เรียบเรียงผลการประชุมจากการแบงกลุมยอยในหัวขอตามกระบวน PLC
จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหผูบริหารและครูมีความรู
ความเข า ใจ รู ป แบบ วิ ธี ก าร ประโยชน ข อง (PLC) สามารถออกแบบกระบวนการดํ า เนิ น การ
การนิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผล ตลอดจนนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได สรุปสาระสําคัญ แบงเปน 4 บท และภาคผนวก ดังนี้
บทที่ 1 ประกอบด ว ย ความเป น มาและความสํ า คั ญ วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมาย
การพั ฒ นาครู เ พื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายพั ฒ นาการเรี ย นรู สมรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะของผู เ รี ย น
ดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
บทที่ 2 การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:
PLC) การพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา เปนนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาครู
เพื่อใหครูเปนครูเพื่อศิษย โดยครู ผูบริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ รวมพลัง
รวมมือกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายคือพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียน โดยผาน
กระบวนการตามขั้นตอนคือ การสรางทีม ระบุปญหาหรือกําหนดเปาหมายในการพัฒนา ออกแบบ
การจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย วิพากษแผนการจัดการเรียนรู
อยางกัลยาณมิตร จัดการเรียนการสอนโดยมีทีมรวมสังเกตการสอน และมีการสะทอนผลการสอน
เพื่อการเสนอแนะและปรับปรุงตอไป สาระความรูพื้นฐานประกอบการดําเนินการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา สรุป ดังนี้
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1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะที่สําคัญ คือ3R และ 8C
3. กฎ ระเบียบ ในการใหนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติ
หนาที่ของครูสายงานการสอน
4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
6. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
7. ความเชื่อของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
8. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
9. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
10. กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
11. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
12. บทบาทครูในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
13. เทคนิคหรือเคล็ดลับที่จําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC)
บทที่ 3 การดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถ
นํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา มีขั้นตอนในการ
ดําเนินการ ประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ
1. ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
ประกอบดวย
1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สถานศึกษา
2) ประชุมคณะกรรมการกําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
3) สรางความรูความเขาใจ
4) สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล
2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2) วิเคราะหและระบุปญหา /สิ่งที่ตองการพัฒนา
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3) ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
4) วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข
5) จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
6) ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
7) สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
กระบวนการในแตละขั้นตอนตองดําเนินการบันทึก (Logbook) การดําเนินการ
ชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ตั้งแตขั้นที่ 1 – 7 ซึ่งสามารถใชแบบบันทึกกิจกรรมในภาคผนวก
หรือสามารถออกแบบการบันทึกไดเอง เพื่อใหมีหลักฐานตรวจสอบได ไมเกินหนึ่งหนา อาจนําเสนอ
ทาง Google Classroom Line หรือ Facebook เอกสารหลักฐาน หรือรูปแบบอื่นๆ พรอมทั้งบันทึก
ในระบบที่ กํ า หนดเพื่ อ นํ า ไปเชื่ อ มโยงกั บ การจั ด ทํ า หลั ก ฐานในการขอมี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะ
การดําเนินการแตละขั้นตอนตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)ในบทที่ 3 นี้สามารถ
ยืดหยุนไดตามบริบทของสถานศึกษา แตควรคํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกต
และการสะทอน
การดํ า เนิ น การกระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC) ของครู ใ นสถานศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพขั้นตอนไดดังนี้
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การบริหารจัดการ PLC

การดําเนินการ PLC

ของผูบริหารสถานศึกษา

ของครู

แตงตั้งคณะกรรมการ

รวมกลุม PLCและขอจัดตั้งกลุม

ประชุมคณะกรรมการ

วิเคราะห/สิ่งที่ตองการพัฒนา

สรางความรูความเขาใจ

สงเสริมสนับสนุน

ออกแบบและจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู/กิจกรรม/
จัดการเรียนรู /กิจกรรม
/นวัตกรรมในหองเรียนจริง

กํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

ประเมินผล/ สะทอนการ
จัดการเรียนรู/กิจกรรม/

เริ่ม
PLC
วงรอบที่
2 และ
วงรอบ
3
ตอไป
จนครบ
วงรอบ
ที่
กําหนด
แลวจึง

สรุปผลการจัดการเรียนรู/
กิจกรรม/นวัตกรรม และ
แผนภาพที่ 1 : ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทที่ 4 การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC) การสนั บ สนุ น
สงเสริมใหครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชเพื่อศึกษาหาทาง
แกปญหาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือเพื่อสรางนวัตกรรมการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมได ต ลอดไปอย า งยั่ ง ยื น และต อ เนื่ อ ง พร อ มทั้ ง เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิ ผ ล สํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงาน
และสถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ประกอบดว ย
ระดั บ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ระดั บ สํ า นั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา/อาชีวศึกษาจังหวัด และระดับสถานศึกษา รวมถึงเครื่องมือ
ในการประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไดแก แบบประเมินโครงการที่
ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการ
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อาชีวศึกษา และแบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ภาคผนวก แบงออกเปน 4 ภาคผนวก ประกอบดวย
ภาคผนวก ก ประกอบดวย ตัวอยางแบบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ตัวอยางปฏิทินการดําเนินงานชุมชน
การเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC)

ในสถานศึ กษา เพื่อให ผูบ ริห ารสถานศึกษา และครูส ามารถนํ า

กระบวนการชุมชน การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสูการ
ปฏิบัติในสถานศึกษาได และตัวอยางประกอบการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ในสถานศึกษา ในบทที่ 3 ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ภาคผนวก ข ประกอบดวย แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) แบบบันทึกการคนหาปญหา บันทึกแนวทางแกปญหา แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) แบบเขียนแผนการสอน
ตัว อยางแบบประเด็ น การแลกเปลี่ ยนเสนอแนะเพื่ อการนําเสนอแผนการสอน/กิ จ กรรมการสอน
แบบสังเกตการสอน บันทึกหลังการสอน ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอนฝกปฏิบัติ/กิจกรรม
แนวทางการเขียนแผนการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ และตัวอยางรายงานผลการพัฒนา
คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยกระบวนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ เพื่ อ ใช เ ป น ตั ว อย า งประกอบการ
ดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ในบทที่ 3
ภาคผวนวก ค ประกอบดวย แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผาน
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา แบบประเมินกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา เพื่อใชเครื่องมือในการประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในบทที่ 4
ภาคผนวก ง คณะทํางานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชี พ
(Professional Learning Community : PLC) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกาอาชีวศึกษา
แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
: PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่งของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา นํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา เกิดการพัฒนาครูอาชีวศึกษาดวยกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) หรือทําใหครูเปนครูเพื่อศิษยที่แทจริง สงผลใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เขารับการพัฒนา (PLC) อยางเปนระบบตอเนื่องทุกป สามารถจัดการเรียน
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การสอนอยางมีประสิทธิภาพ แกปญหาผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนอยางยั่งยืน
มีความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตลาดแรงงาน ตลอดจนสามารถนําผลที่ผานการพัฒนาไป
ใชเปนคุณสมบัติไปประกอบเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของครูผูสอน
ไดอยางตอเนื่อง
แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถสรุปเปนแผนภาพขั้นตอนไดดังนี้

แผนภาพที่ 2 : แนวทางขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community : PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญ
“อาชีวะสรางชาติ” เปนเปาหมายสําคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานสากล สอดคลองกับการพัฒนาความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศและการศึ กษาไทยในยุ คไทยแลนด 4.0 การพัฒ นาผู เรีย นอาชีว ศึกษาใหส อดคล องกั บ
ประเทศไทยในยุคไทยแลนด 4.0 นั้น จะตองพัฒนาทั้งดานความรู ทักษะดานฝมือ ทักษะการจัดการ
และทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 เชน ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ ทักษะในการแกปญหา
ทักษะด า นความร วมมื อ การทํ างานเปนทีม ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และรูเทาทัน สื่อ
ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน ทักษะดานคอมพิวเตอร ทักษะอาชีพ และ
ทั ก ษะการเรี ย นรู และที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง คื อ ทั ก ษะด า นการสร า งสรรค แ ละนวั ต กรรมสอดคล อ งกั บ
วัต ถุ ป ระสงคแผนพัฒ นาการอาชี ว ศึกษา พ.ศ.2560 – 2579 ที่ ว า “ผูสําเร็จ การอาชีว ศึกษาและ
ฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศ”
การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะดังกลาวนั้น ควรเสริมสรางองคความรูใหมๆ มีความเขาใจเทคนิค
การสอน มีการอบรมและพัฒนาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ มีการสรางเครือขายความรวมมือในทุก
ภาคสวนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมวิชาชีพการวิจัย การสรางนวัตกรรม ใหแก
ครูผูสอนกอนเปนลําดับแรก จึงจําเปนตองเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูสอน” (teacher) ไปเปน “ครูฝก”
(coach) หรือ “ผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรู” (learning facilitator) เปน “ครูเพื่อศิษย”
และตองเรียนรูทักษะในการทําหนาที่นี้ โดยรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูรวมกันอยางเปนระบบและ
ตอเนื่องตามแนวทางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning community: PLC) ซึ่ง
เป น กระบวนการพั ฒ นาผู เ รี ย น โดยกลุ ม บุ ค คลที่ ม ารวมตั ว กั น เพื่ อ ทํ า งานร ว มกั น โดยการ
วางเปาหมายการเรีย นรู และการตรวจสอบ สะท อนผลการปฏิบัติงานทั้งในสว นบุคคล และผลที่
เกิดขึ้น โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิพากษวิจารณ การทํางานรวมกัน พรอมที่จะ
พั ฒ นาผู เ รี ย นอยู เ สมอ ซึ่ ง ครู ผู ส อนสามารถใช แ นวทางชุ มชนการเรี ย นรู ทางวิ ชาชี พ (PLC) เป น
นวัตกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อยกระดับทักษะและความรูของครู โดยเริ่มจากเปาหมายที่ตองการ
พัฒนา กําหนดตัวชี้วัด ดําเนินการขั้นตอน สรุปและประเมินตัวชี้วัดตามเปาหมาย กอใหเกิดความรู
สามารถจัดการเรียนการสอนดวยความมั่นใจและเชื่อมั่นที่จะมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของ
ผูเรียนอยางแทจริง ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาครูของ สํานักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่ตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพมีความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสม
ไดตามเจตนารมณยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กําหนดใหมีการสงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครู
และบุคลาการทางการศึกษา สายงานการสอน ไดรับการสั่งสมความชํานาญและมีความเชี่ยวชาญ
ในการจั ดการเรี ย นการสอน มีการพัฒ นาตนเองอยางตอเนื่องและสงเสริมใหครูป ระพฤติตนเปน
แบบอย างที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงได กําหนด หลักเกณฑและ
วิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ตาม
หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 /ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) กําหนดใหครูที่ตองการขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะ ในชั่วโมงปฏิบัติงานตองมีชั่วโมงการมีรวมสวนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน
แตละป
ไมนอยกวา 50 ชั่วโมง นอกจากนี้ตาม หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ( ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 /ว 22 ลงวันที่
5 กรกฎาคม 2560 ) กําหนดให ครูตองเขารับการพัฒนาโดยเขาฝกอบรมในหลักสูตที่สถาบันคุรุพัฒนา
รับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตอเนื่องทุกป โดยในแตละป ไมนอยกวา 12 –
20 ชั่ ว โมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตอ งมีชั่ ว โมงพัฒ นา จํานวน 100 ชั่ว โมง แตห ากภายใน
ระยะเวลา 5 ป ชั่วโมงในการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง สามารถนําชั่วโมงการมีสวนรวมในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) สวนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแตละป มา
นับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได
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ดั ง นั้ น การพั ฒ นาครู ด ว ยกระบวนการชุ มชนการเรี ยนเรี ยนรู ทางวิ ชาชี พ (Professional
Learning Community: PLC) จึงเปนนโยบายสําคัญของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
เปนนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
อยางเปนระบบตอเนื่องทุกป สงผลใหเกิดการพัฒนาครูใหเปนครูเพื่อศิษยที่แทจริง คุณภาพการศึกษา
พัฒนาอยางยั่งยืน และครูสามารถนําผลการพัฒนาตนเองดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ไปใชเปนคุณสมบัติประกอบเพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของครูไดตามที่หลักเกณฑที่สํานักงาน ก.ค.ศ.
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจ รูปแบบ วิธีการ และประโยชนของชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
2. เพื่อเปนแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในสถานศึกษา
สามารถออกแบบกระบวนการดําเนินการ การนิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผล
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3. เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได
เปาหมาย
1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแผนและแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) สูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
2. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถนิ เ ทศ ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Learning Community: PLC) ในสถานศึกษาไดตามแผนที่กําหนด
3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
มี รู ป แบบการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional
Community : PLC) และการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของอาชีวศึกษา
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บทที่ 2
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
ในการพัฒนาครูเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) เปนนวัตกรรมหนึ่งใน
การพัฒนาครู เพื่อใหครูเปนครูเพื่อศิษย โดยครู ผูบริหาร นักการศึกษาในสถานศึกษามารวมตัว รวมใจ
รวมพลัง รวมมือกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายคือพัฒนาการเรียนรู สมรรถนะและคุณลักษณะของผูเรียน
โดยผานกระบวนการตามขั้นตอนคือ การสรางทีม ระบุปญหาหรือกําหนดเปาหมายในการพัฒนา
ออกแบบการจัดการเรียนรูและเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุเปาหมาย วิพากษแผนการ
จัดการเรียนรูอยางกัลยาณมิตร จัดการเรียนการสอนโดยมีทีมรวมสังเกตการสอน และมีการสะทอน
ผลการสอนเพื่อการเสนอแนะและปรับปรุงตอไป ดังที่ เซงเก (Senge, 2006) ไดกลาววา ชุมชนแหง
การเรี ย นรู หมายถึ ง กลุ มสมาชิ กในสถาบัน การศึกษาที่มีการทํางานเปน ทีม และเรีย นรูเปน ทีม
คิดเปนระบบ และมีรูปแบบการคิด การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม มีการ
ทดลองการเรียนรูอยูเสมอ และมีวัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู การพัฒนาครูดวยใชแนวทาง ชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีเปาหมายยกระดับคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น ดวยการปฏิรูปการเรียนรู
ผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยการพัฒนาครูใหมีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
เพื่ อ พั ฒ นาผู เ รี ย นอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ใช แ นวคิ ด ตอบสนองต อ ความจํ า เป น ของครู ใ นแต ล ะ
สถานศึกษาอยางแทจริง
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
เปนเครื่องมือสําหรับใหครูรวมตัวกัน (เปนชุมชน – Community) ทําหนาที่เปน Change Agent
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู เปนการปฏิรูปที่“เกิดจากภายใน” คือครู
รวมกันดําเนินการ เพื่อใหการปฏิรูปการเรียนรูดําเนินคูขนาน และเสริมแรงกัน ทั้งจากภายใน และ
จากภายนอก เพื่อรวมกันสรางการเปลี่ยนแปลงใหแกการศึกษา รวมทั้งสรางการรวมตัวกันของครู
เพื่อทํางานสรางสรรค ไดแก การเอาประสบการณ การจัดการเรียนรูในรูปแบบตางๆ และนวัตกรรม
อื่นๆ ที่ตนเองทดลอง เอามาแลกเปลี่ยนแบงปนกัน เกิดการสรางความรู หรือยกระดับความรูในการ
ทําหนาที่ครูจากประสบการณ ตรง และจากการเทียบเคียงกับทฤษฎีที่มีคนศึกษาและเผยแพรไวเปน
เครื่องมือ โดยลงมือทํา ครูแตละคนลงมือศึกษา 21st Century Skills,21st Century Learning,
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21st Century Teaching, PBL, PLC แลวลงมือทํา ทําแลวทบทวนการเรียนรูจากผลที่เกิด
(Reflection) และรวมกับเพื่อนครูเกิดเปน “ชุมชนเรียนรูครูเพื่อศิษย” (ศ.นพ.วิจารณ พานิช,2559)
การพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จึงเปนเหมือนทางเลือก
และทางสําคัญที่จะชวยปลดปลอยคืนพื้นที่ปฏิบัติงานและการเรียนรูจริงใหชุมชนครูไดทําหนาที่ครู
เพื่อศิษย อยางเต็มที่ โดยลดอํานาจการแทรกแซงจากนอกพื้นที่ รวมถึงการใหความสําคัญกับการ
กระจายอํานาจลงสูหนวยยอยใหทําหนาที่ของตนเองอยางรับผิดชอบภายใตอุดมการณทางวิชาชีพ ครู
เพื่อศิษยรวมกัน ครูเกิดวุฒิภาวะความเปนครูเพื่อศิษยและใชความรักในวิชาชีพ ขับเคลื่อนตนเอง
มากกวาการเปนครูผูถูกกระทํา (วิจารณ พาณิช, 2554) การพัฒนาครูดวยกิจกรรม PLC ไมใชการเพิ่ม
ภาระแกครู แตตรงกันขาม ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ชวยเพิ่มพูนศักดิ์ศรีของความเปนครู
เพื่อพุงเปาของ PLC ไปที่การเรียนรูของผูเรียน
สาระความรูพื้นฐานประกอบการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในการพัฒนา
ครูเพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา สรุป ดังนี้
1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะที่สําคัญ คือ 3R และ 8C
3. กฎ ระเบียบ การนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติหนาที่ของครู
สายงานการสอน
4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
6. ความเชื่อของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
7. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
8. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
9. การแบงระดับของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
10. กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
11. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
12. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
13. บทบาทครูในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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14. เทคนิคหรือเคล็ดลับที่จําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579
แนวคิดการจัดการอาชีวศึกษา
การจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดการศึกษาในดานวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน
ระดับฝมือ (ปวช.) ระดับเทคนิค (ปวส.) ระดับเทคโนโลยี (ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสาย
ปฏิบัติการ) และการฝกอบรมวิชาชีพซึ่งเปนการเพิ่มพูนความรูและทักษะอาชีพระยะสั้นและระยะยาว
ที่มีความสัมพันธสอดคลองกับปรัชญาการอาชีวศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในแตระดับ
คานิยมอาชีวศึกษา
ในการจั ด การอาชี ว ศึ ก ษามี ค า นิ ย มที่ เ ป น เป า หมายหลั ก ในการปลู ก ฝ ง ที่ สํ า คั ญ
4 ประการ ไดแก คุณธรรม (Merit) คุณภาพ (Quality) ความรวมมือ (Collaboration) ความเปนมือ
อาชีพ (Professional)
วิสัยทัศน
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ไดกําหนดวิสัยทัศนที่เปนความคาดหวังตาม
เจตนารมณของการจัดการอาชีวศึกษา ไวดังนี้
“ผูสําเร็จการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ มีคุณธรรม คุณภาพ สอดคลองกับความ
ตองการในการพัฒนาประเทศ”
พันธกิจ
เพื่อใหการจัดการอาชีวศึกษาบรรลุผลตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว จึงมีภารกิจที่ตองดําเนินการ
ดังนี้
1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพสอดคลองกับความ
ตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระใหมีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล
2. ขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพใหกับประชาชนทุกชวงวัย
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอาชีวศึกษาภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยอาศัยเครือขาย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน
4. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และสรางองคความรูเพื่อการจัด
อาชีวศึกษาและพัฒนาวิชาชีพ
5. พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพดวยวิธีที่หลากหลาย
วัตถุประสงค แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดวัตถุประสงค เพื่อใช
เปนแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษา ดังนี้
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1. เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิชาชีพใหมีคุณธรรม คุณภาพ และความเปน มืออาชีพ
2. เพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษาวิชาชีพกับประชาชนทุกชวงวัย
3. เพื่อนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
4. เพื่อพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม เทคโนโลยี และองคความรูอาชีวศึกษา
5. เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
เปาหมายดานคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
การพั ฒนาการอาชี ว ศึ กษาตามแผนพั ฒนาการอาชี ว ศึ กษา พ.ศ. 2560–2579
มีเปาหมายเพื่อผลิตและพัฒนาผูเรียนและผูสําเร็จการศึกษา มีคุณภาพครอบคลุมอยางนอย 3 ดาน ไดแก
1. ดานคุณลักษณที่พึงประสงค ไดแก คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม
ลักษณะนิสัย และทักษะทางปญญา
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก ความรูและทักษะการสื่อสารการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน การทํางานรวมกับผูอื่น การใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การประยุกตใช ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก ความสามารถในการประยุกตใชความรูและทักษะในสาขา
วิชาชีพสูการปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกตสอู าชีพ
2. นโยบายเนนสงเสริมใหผูเรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะที่สําคัญ คือ 3R และ 8C
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ให อาชีว ศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนวางแผนการ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพรวมกัน แนวทางการพัฒนากําลังคนดานอาชีวศึกษานั้นเปนเรื่องสําคัญมาก
ดังจะเห็นไดจากประเทศตาง ๆ ทั่วโลกใหความสําคัญกับการผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพและตรงกับ
ความตองการของประเทศ โดยสงเสริมใหผูเรียนและนักศึกษามีคุณสมบัติหรือทักษะที่สําคัญ คือ 3R
และ 8C ไดแก
3R คือ
• Reading – อานออก
• (W)Riting – เขียนได
•

(A)Rithmatic – มีทักษะในการคํานวณ

8C คือ

8
• Critical Thinking and Problem Solving : มีทักษะในการคิดวิเคราะห การคิดอยาง

มีวิจารณญาณ และแกไขปญหาได
• Creativity and Innovation : คิดอยางสรางสรรค คิดเชิงนวัตกรรม
• Collaboration Teamwork and Leadership : ความรวมมือ การทํางานเปนทีม

และภาวะผูนํา
• Communication Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และ

การรูเทาทันสื่อ
• Cross-cultural Understanding : ความเขาใจความแตกต างทางวัฒนธรรม
กระบวนการคิดขามวัฒนธรรม
• Computing and ICT Literacy : ทักษะการใชคอมพิวเตอร และการรูเทาทัน

เทคโนโลยี ซึ่งเยาวชนในยุคปจจุบันมีความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
อยางมากหรือเปน Native Digital สวนคนรุนเกาหรือผูสูงอายุเปรียบเสมือนเปน
Immigrant Digital แตเราตองไมอายที่จะเรียนรูแมวาจะสูงอายุแลวก็ตาม
• Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู
• Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย ซึ่งเปนคุณลักษณะพื้นฐาน

สําคัญของทักษะขั้นตนทั้งหมด และเปนคุณลักษณะที่เด็กไทยจําเปนตองมี
3. กฎ ระเบียบ การนําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใชในการปฏิบัติหนาที่ของครูสาย
งานการสอน
3.1 หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
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หลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ (ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3 /ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560) เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความสามารถ มีสมรรถนะที่เหมาะสม
ไดตามเจตนารมณตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนการศึกษาแหงชาติ สมควรกําหนดใหมีการ
สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา สายงานการสอน ไดรับการสั่งสมความ
ชํา นาญและมีความเชี่ย วชาญในการจัดการเรีย นการสอน มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และ
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สงเสริมใหครูประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดย
ในหลักเกณฑและวิธีการไดกําหนดใหครูที่ตองการมีและเลื่อนวิทยฐานะตองมีชั่วโมงปฏิบัติงานตามที่
ก.ค.ศ. กําหนด และในชวงปฏิบัติงานตองมีชั่วโมงการมีรวมสวนในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพใน
แตละปไมนอยกวา 50 ชั่วโมง
3.2 หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการ
สอน
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ( ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7 /ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ) ครูตองเขารับการพัฒนาโดยการ
เขารับการฝกอบรมในหลักสูตที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองตามมาตรฐานวิทยฐานะ หรือที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ตอเนื่องทุกป โดยในแตละป ไมนอยกวา 12 – 20 ชั่วโมง และภายในระยะเวลา 5 ป ตองมีชั่วโมง
พัฒนา จํานวน 100 ชั่วโมง แตหากภายในระยะเวลา 5 ป ชั่วโมงในการพัฒนาไมครบ 100 ชั่วโมง
สามารถนํ า ชั่ ว โมงการมี ส ว นร ว มในชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (Professional Learning
Community: PLC) สวนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแตละป นับรวมเปนจํานวนชั่วโมงการพัฒนาได
16

16

4. ความหมายของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) หมายถึง การ
รวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐาน
วั ฒ นธรรมความสั ม พั น ธ แ บบกั ล ยาณมิ ต ร สู คุ ณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู ที่ เ น น ความสํ า เร็ จ หรื อ
ประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน

5. วัตถุประสงคของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1) เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีประสิทธิภาพ
2) เพื่อใหเกิดการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายในการพัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพของ
ผูเรียน
3) เพื่อใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูดวยการพัฒนาผูเรียนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) ถือวาทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรูรวมกันได
6. ความเชื่อของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
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1) ยอมรับวาการสอนและการปฏิบัติงานของครู มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
2) ยอมรับหลักการที่วา การเรียนรูของครู คือการเรียนรูของผูเรียน
3) ยอมรับวา ครูมีความแตกตางกัน
4) ยอมรับวา การสอนบางครั้งตองอาศัยความรวมมือ รวมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร
7. หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มี 3 หลักการใหญ ดังนี้
หลักการที่ 1 มั่นใจวาผูเรียนมีการเรียนรู (A focus on learning) เปนแกนของการศึกษา
อยางมีรูปแบบไมใชแนใจวาผูเรียนไดรับการสอนเทานั้น แตตองมั่นใจวาผูเรียนเรียนรู เปนการยาย
จุดเนนจากการสอนมาที่การเรียนรูและใหความมั่นใจในความสําเร็จของผูเรียนแตละคน ไมใชเปน
เพียงคําพูดเทานั้นแตสามารถแสดงออกทางปฏิบัติไดดวย
หลักการที่ 2 วัฒนธรรมแหงการรวมมือ (A culture of collaboration) เปนการสราง
คุ ณ ค า ความเชื่ อ ความไว ว างใจในเพื่ อ นร ว มงานในการทํ า งานร ว มกั น เพื่ อ ทํ า ให ก ารทํ า งานมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน
หลักการที่ 3 เนนที่ผลลัพธ (A focus of results) คือ ผูเรียนมีการเรียนรูมากขึ้น
8. องคประกอบสําคัญของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1) ตองมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) หมายถึง มีเปาหมาย ทิศทางเดียวกัน มุงสูการ
พัฒนาการเรียนการสอนสูคุณภาพผูเรียน
2) รวมแรง รวมใจ และรวมมือ (Collaborative Teamwork) หมายถึง ตองเปดใจ รับฟง
เสนอวิธีการ นําสูการปฏิบัติและประเมินรวมกัน Open เปดใจรับและให Care และ Share
3) ภาวะผูนํารวม (Shared Leadership) หมายถึง การทํา PLC ตองมีผูนําและผูตามใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู
4) กัลยาณมิตร (Caring Community) หมายถึง เปนเพื่อนรวมวิชาชีพ เติมเต็มสวนที่ขาด
ของแตละคน
5) ตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร (Supportive Structure) หมายถึง ตองเนนการ
ทํางานที่เปดโอกาสการทํางาน ที่ชวยเหลือกันมากกวาการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย
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9. การแบงระดับของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
PLC สามารถแบงระดับได 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือขาย และระดับชาติ
โดยแตละลักษณะจะแบง ตามระดับของความเปน PLC ยอย ดังนี้
1. ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ที่ขับ เคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือ
โรงเรียน สามารถแบงได 3 ระดับ ยอย (Sergiovanni, 1994) คือ
1.1 ระดับผูเรียน (Student Level) ซึ่งผูเรียน จะไดรับการสงเสริมและรวมมือใหเกิด
การเรียนรูขึ้น จากครูและเพื่อนผูเรียนอื่นใหทํากิจกรรมเพื่อแสวงหาคําตอบที่สมเหตุสมผล สําหรับตน
ผูเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะ การเรียนรู
1.2 ระดับผูประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบดวยครูผูสอนและผูบริหาร
ของโรงเรียน โดยใชฐานของ “ชุมชนแหงวิชาชีพ” เชื่อมโยงกับการเรียนรูของชุมชน จึงเรียกว า
“ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” ซึ่งเปนกลไกสําคัญอยางยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนรวมกันพิจารณา
ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการตางๆ ของโรงเรียนใหมอีกครั้ง โดย
ยึดหลักในการปรับปรุงแกไขสิ่งเหลานี้ เพื่อใหสามารถบริการดานการเรียนรูแกผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิผล อีกทั้ง เพื่อใหการปรับปรุงแกไขดังกลาว นํามาสูการสนับสนุนการปฏิบัติ งานวิชาชีพของ
ครูผูสอน และผูบริหารใหมีคุณภาพและประสิทธิผล สูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
การทํางานที่ดี ตอกันของทุกฝาย
1.3 ระดับการเรียนรูของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผูปกครอง
สมาชิกชุมชนและผูนําชุมชน โดยบุคคลกลุมนี้จําเปนตองมีสวนเขามารวมสราง และผลักดัน วิสัยทัศน
ของโรงเรียนใหบรรลุผลตามเปาหมาย กลาวคือ ผูปกครอง ผูเรียน ผูอาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบัน
ตางๆ ของชุมชนเหลานี้ ตองมีสวนรวมในการสงเสริมเปาหมายการเรียนรูของชุมชนและ โรงเรียน
กลาวคือ ผูปกครองมีสวนรวมทางการศึกษาไดโดยการให การดูแลแนะนําการเรียนที่บานของผูเรียน
รวมทั้งใหการ สนับสนุนแกครู และผูบริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู ใหแกบุตรหลานของตน
ผูอาวุโสในชุมชนสามารถเปนอาสาสมัคร ถายทอดความรู
2. ระดับกลุมเครือขาย (Network Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกัน
ของกลุมวิชาชีพจากองคกร หรือหนวยงานตางๆ ที่มุงมั่นรวมกันสรางชุมชน เครือขาย ภายใต
วัตถุประสงครวม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริม สนับสนุน ใหกําลังใจ สรางความสัมพันธและ
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พัฒนาวิชาชีพรวมกัน อาจมี เปาหมายที่เปนแนวคิดรวมกันอยางชัดเจน เพื่อรวมกันพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน หลักสูตรการสอนเฉพาะ สามารถแบงได 2 ลักษณะ คือ
2.1 กลุมเครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน คือ การตกลงรวมมือกันในการพัฒนา
วิชาชีพครูระหวางสถาบัน โดยมองวาการรวมมือกันของสถาบันตางๆ จะทําใหเกิดพลังการ ขับเคลื่อน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือรวมลงทุนดานทรัพยากร และการเกื้อหนุน
เปนกัลยาณมิตร คอยสะทอนการเรียนรูซึ่งกันและกัน กรณีตัวอยางเชน กรณี ศึกษาการจัด PLC
เปนกลุมของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร เพื่อรวมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะทอนรวมกันทางวิชาชีพ
เปนตน
2.2 กลุมเครือขายความรวมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพื้นที่เปดกวางใหสมาชิก
วิชาชีพครูที่มีอุดมการณรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชิง
คุณภาพของผูเรียนเปนหัวใจสําคัญ สมาชิกที่รวมตัวกัน ไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แตจะตั้งอยูบน
ความมุงมั่น สมัครใจ ใชอุดมการณรวมเปนหลักในการรวมกันเปน PLC กรณีตัวอยาง เชน PLC “ครู
เพื่อศิษย” ของมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ (มสส.) ที่สรางพื้นที่สวนกลางสําหรับวิชาชีพครูใหจับมือ
รวมกันเปนภาคี รวมพัฒนา “ครูเพื่อศิษย” มุงสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียน รูในแตละพื้นที่
ของประเทศไทย (วิจารณ พานิช, 2555) เปนตน
3. ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิดขึ้นโดยนโยบายของรัฐที่มุงจัดเครือ
ขาย PLC ของชาติ เพื่อขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความรวมมือ
ของ สถานศึกษา และครู ที่ผนึกกําลังรวมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต การสนับสนุนของรัฐ ดังกรณี
ตัวอยาง นโยบายวิสัยทัศนเพื่อ ความรวมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร (MOE) (2009)
รัฐจัดใหมี PLC ชาติสิงคโปรเพื่อมุงหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนใหนอย เรียนรูใหมาก” (Teach
Less, Learn more) ใหเกิดผลสําเร็จ เปนตน
10. กระบวนการชุมชนการเรียนทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมีขั้นตอนการดําเนินการกิจกรรมชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ
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การจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ นับเปนสิ่งที่มีความยากที่สุด เพราะการที่จะทําให
คน (ครู) 4-8 คนที่มีความสนใจ คานิยม ความเชื่อที่เขากันได ทํางานรวมกันได เปนสิ่งที่ยากมาก
แตองคประกอบของกลุมการเรียนรูวิชาชีพ อาจจะมีโครงสรางเสนอแนะ ดังนี้
แบบที่หนึ่ง เปนการรวมตัวของกลุมครูจํานวน 4-8 คน ซึ่งมาจากกลุมสาระการสอน
เดียวกันหรือใกลเคียงกัน และทํางานอยูในโรงเรียนเดียวกัน
แบบที่สอง เปนการรวมตัวของกลุมครูจํานวน 4-8 คน ซึ่งมาจากกลุมสาระการสอน
แตกตางหลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน เชน สอนระดับอนุบาล สอนระดับประถมศึกษา หรือสอน
ระดับมัธยมศึกษา แตทํางานอยูในโรงเรียนเดียวกัน
แบบที่สาม เปนการรวมตัวของกลุมครู จํานวน 4-8 คน ซึ่งมาจากกลุมสาระการสอน
เดียวกันแตมีครูมาจากโรงเรียนที่แตกตางกันตั้งแต 2 โรงเรียน ทําใหการติดตอสื่อสารอาจตองใชการ
สื่อสารผานระบบอิเลคทรอนิกสมาเปนสื่อกลาง
แบบที่สี่ เปนการรวมตัวของกลุมครู จํานวน 4-8 คน ซึ่งมาจากกลุมสาระการสอน
แตกตางหลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน และอาจมาจากหลากหลายโรงเรียน การติดตอสื่อสาร
อาจตองใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสมาเปนสื่อกลาง
2) วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา
การกําหนดเปาหมายที่ตองการแกปญหา /ตองการพัฒนา (Goal) หมายถึง พฤติกรรม
ของผูเรียนที่ไดรับการเลือกจากสมาชิกของกลุมวาจะมุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นๆ โดยทั่วไปมัก
จะเลือกพฤติกรรมที่เปนปญหาของโรงเรียน หรื ออาจเปนพฤติกรรมที่เปนอัตลักษณของโรงเรีย น
พฤติ ก รรมของผู เ รี ย น หมายถึ ง การแสดงออกของผู เ รี ย นที่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงอย า งถาวร
ตัวอยางเชน ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือความรับผิดชอบ ความเสียสละ ความเปนผูนํา จิตอาสา ความอดทน ความซื่อสัตย และอื่นๆ
สมาชิกชุมชนการเรียนรู จําเปนตองเลือกพฤติกรรมเปาหมาย เพื่อเปนเปาหมายของการออกแบบการ
เรียนรู แลวดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหพฤติกรรมเปาหมายนั้นบรรลุผลตามที่ตั้งเปาไวใหได
มากที่สุด
3) ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
การออกแบบกลยุทธการจัดการเรียนรู (Learning Management Strategy) สมาชิกของ
กลุมจะตองเปนเจาภาพ สราง ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู (ออกแบบกลยุทธการเรียนรู) โดยจะตอง
ตอบโจทยปญหาอยางนอย 2 ประการ คือ การตอบโจทยการพยายามทําใหเปาหมายการแกไขปญหา /
ตองการพัฒนา บรรลุผลไดมากที่สุด และตองตอบโจทยวัตถุประสงคการเรียนรูตามสาระที่สอนในครั้ง
นั้น ๆ ดวย
4) วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข
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การรวมกันสะทอนคิดเพื่อการพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนรู (Reflection for
Development) สมาชิกของกลุมชุมชนการเรียนรูจะตองนําแผนการจัดการเรียนรู ที่เพื่อนคนหนึ่ง
ของกลุมไดออกแบบไปแลวนั้นมาพิจารณาถึงความเปนไปไดของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ความ
เป น ไปได ของโอกาสความสํ า เร็จ ที่จ ะสามารถพัฒ นาพฤติกรรมการเรียนรู เปาหมายที่ไดกําหนด
รวมกันไวแลว รวมถึงความเปนไปไดของการเรียนรูที่จะบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูเฉพาะตามสาระ
ในครั้งนั้น ๆ ดวย และจะตองรวมกันพิจารณาในภาพรวมดวยวา การจัดการเรียนรูครั้งนั้น มีลักษณะ
โน ม เอี ย งไปในทางใดทางหนึ่ ง มากเกิ น ไปหรื อ ไม เช น เน น ความรู ค วามจํ า มากไปจนละเลย
กระบวนการคิดหรือไม แผนการจัดการเรียนรูใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียนเปนรายคนดวย
ไหม เปนตน ผลจากการรวมกันสะทอนคิดจากสมาชิกทุกคน จะถูกรวบรวมโดยครูที่เปนเจาภาพ หรือ
Model Teacher การสอนในครั้งนั้น นําขอความเห็นทั้งหมดมาประมวล สรุป และปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณ พรอมดําเนินการตอไป ทั้งนี้กระบวนการสะทอนคิดตามขั้นตอนนี้
อาจใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยการจัดการดวยก็ได จะทําใหการทํางานสื่อสาร
ระหวางสมาชิกกลุมสะดวกรวดเร็วมากขึ้นดวย
5) จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการปฏิบัติจริง (Learning
Activities and Observation) หลังจากแผนการจัดการเรียนรูไดรับการปรับปรุงจากการสะทอนคิด
ของสมาชิกกลุม จะถูกนําสูการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนจริง และระหวางการจัด
กิจกรรมการเรียนรู จะตองมีเพื่อนสมาชิกอยางนองหนึ่งคนหรือมากกวา รวมสังเกตการณการจัด
กิจกรรมการเรียนรู โดยจะตองมีบันทึกภาคสนาม (Field Note) ของการสังเกตการสอนอยางเปน
ระบบ และควรตองมีการบันทึกเปนวีดิทัศนโดยเฉพาะชวงเวลาที่สําคัญของแผนการจัดการเรียนรู
ทั้งนี้สิ่งที่ควรตองบันทึกไวระหวางการสังเกตการสอน ควรประกอบดวย
1)ขอมูลพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก กลุมสาระที่สอน เรื่อง กลุมผูเรียน
วั น ที่ เ วลาเริ่ ม เวลาสิ้ น สุ ด ลั ก ษณะสภาพทั่ ว ไปของสถานที่ จั ด การเรี ย นรู อุ ป กรณ สื่ อ
สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งรบกวน เปนตน
2) บรรยากาศการเริ่มตนการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน
3) การจัดการเรียนการสอน เปนไปตามลําดับของแผนการจัดการเรียนรูหรือไม หากไม
เปนไปตามแผน อะไรเปนสาเหตุ และครูดําเนินการอยางไรตอไป สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
ขึ้นหรือสับสน
4) มีผูเรียนที่แสดงพฤติกรรมวาไดเกิดการเรียนรู ที่เปนไปตามเปาหมายของการเรียน
การสอนบางหรือไม และมีผูเรียนที่แสดงวายังไม เกิดการเรีย นรูตามเปาหมายบางหรือไม จํานวน
สัดสวนระหวางผูเรียนทั้งสองกลุมเปนอยางไร
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5) ครูมีการดําเนินการอยางไรกับผูเรียนที่แสดงออกวาไดเรียนรูเรื่องนั้นแลว และครู
ดําเนินการอยางไรกับผูเรียนที่ยังไมสามารถเรียนรูเรื่องนั้นได
6) ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอะไรที่เปนการปฏิบัติที่ดีควรรักษาไว
และอะไรที่เปนจุดออนที่ควรไดรับการแกไขบาง
6) ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
การสืบเสาะ สรุปผลการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา (Debrief) สมาชิกกลุมการเรียนรูจะตอง
มารวมตัวกันสืบเสาะ ตั้งคําถาม สะทอนคิดตอผลการปฏิบัติการสอนที่ผานไปแลว โดยมุงตอบคําถาม
อยางนอย 4 ประเด็น คือ
1) ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเทาใด
2)รู ไ ด อ ย า งไรว า ผู เ รี ย นเหล า นั้ น เกิ ด การเรี ย นรู และ/หรื อ มี พ ฤติ ก รรมบรรลุ ต าม
เปาหมายนั้นแลว
3) ผูเรียนที่ไมสามารถเรียนรูและยังไมบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมาย จะทําอยางไรกับ
ผูเรียนกลุมนี้ตอไป
4) ผูเรียนที่เกิดการเรียนรูและบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายแลว จะทําอยางไรตอไปกับ
ผูเรียนกลุมนี้สมาชิกของกลุมตองรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อใหครูที่เปนเจาภาพ สรุปผลการจัดการ
เรียนรูที่ตอบคําถามทั้ง 4 ประเด็น รวมถึงสิ่งที่เปนแนวการปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่เปนจุดออนที่ควรไดรับ
การปรับปรุงในโอกาสตอไป
7) สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
สรุ ป ผลเรี ย นรู จ ากการปฏิบัติการนํา สูการวางแผนการจัดการเรีย นรูร อบใหมตอไป
(Next Step) ครูที่เปนเจาภาพ หรือ Model Teacher การจัดการเรียนรู จะตองนําผลสรุปที่ได
รวบรวม บันทึกผลไวใหเรียบรอยอยางเปนทางการ โดยจะมีการดําเนินการอยางนอย 2 เปาหมาย คือ
1) บันทึกไวเพื่อเปนพัฒนาการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูเปาหมายที่ไดกําหนดไว
รวมกัน (Goal) เพื่อสะทอนวากวาจะสามารถพัฒนาลูกศิษยใหบรรลุตามพฤติกรรมเปาหมายไดนั้น
มี บทเรี ยนที่ ได เรี ยนรูร วมกั นอย างไรบาง ส วนนี้ จะเปนข อมู ลสําคัญที่ มีคุณคาอยางยิ่ง และถือเป น
งานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพมาก
2) ผลที่ไดจากการสรุปจะตองนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหม ซึ่งเชื่อมั่นวา
การจัดการเรียนรูจะมีความแมนตรงและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม
การเริ่มดําเนินการวงรอบใหมของการจัดกิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูรวมกัน รอบที่ 2 รอบ
ที่ 3 และรอบตอๆ ไป และทุกๆ วงรอบ หากนํามารอยเรื่องอยางเปนระบบจะกลายเปนพัฒนาการ
เรื่องเลา การพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มีความเฉพาะเจาะจงของผูเรียนโรงเรียนนั้น ๆ ไดอยางแจมชัด
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และการปฏิบัติลักษณะเชนนี้จะสรางความเขมแข็งของกลุมเรียนรูวิชาชีพมากยิ่งขึ้น และจะมีความ
เปน “ครูมืออาชีพ” มากขึ้นอยางแนนอน
11. ประโยชนการพัฒนาครูดวยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1) ชวยลดความโดดเดี่ยวใหกับงานครู จากเดิมที่ครูแตละคนตางคิดตางทํา ตางแกปญหา ขาด
การปรึกษาหารือกัน เปลี่ยนมาเปนเพื่อนและเครือขายในการทํางานรวมกัน โดยมีเปาหมายอยางเดียวกัน
คือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน
2) เพิ่ ม ความรู สึ ก ผู ก พั น ต อ พั น ธกิ จ และเป า หมายของสถานศึ ก ษา ซึ่ ง เนื่ อ งมาจากการ
มีเพื่อนมีเครือขายและการทํางานรวมกันกอใหเกิดความผูกพันตอกัน
3) เพิ่มความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจ เนื่องจากกระบวนการของ PLC
เริ่มจากการสรางวิสัยทัศนรวม คานิยมรวม และเปาหมายรวม สงผลใหครูเห็นเปาหมายชัดเจนและ
ยอมรับในเปาหมายดังกลาว
4) สอนในชั้ น เรี ย นได ผ ลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะครูมีการเรีย นรูมากขึ้น ไดเห็น ตัว อยางที่ดีใน
การจัดการเรียนการสอนของเพื่อนครูซึ่งสามารถนํามาประยุกตในชั้นเรียนของตนเองทําใหการเรียน
การสอนไดผลดียิ่งขึ้น
5) รับทราบขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอวิชาชีพไดกวางขวาง รวดเร็วขึ้น เนื่องจาก (PLC)
ชวยใหเกิดเครือขายและการสื่อสารที่กวางขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น
6) กอใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนเพื่อศิษย ซึ่งเปนผลจากการมีคานิยมรวม
วิสัยทัศนรวมและการเห็นตัวอยางที่ดีของเพื่อนครู
7) ชวยใหอัตราการลาหยุดงานนอยลงเมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่ไมมีชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ทั้งนี้เพราะโรงเรียนที่ใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ชวยใหครูมี
ความเปนกัลยาณมิตร เอื้ออาทรและชวยเหลือเกื้อกูลตอกัน
8) ครู ป รั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารจั ดการเรี ย นรู ใหเ หมาะสมกับ ผู เรีย นได ดีกว าสถานศึ กษาที่ไม มี
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ซึ่งเปนผลจากสภาพแวดลอมและบรรยากาศและการ
เรียนรูจากเพื่อนครูดวยกัน
12. บทบาทผูบริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1) กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย (Purpose Statement) คานิยมหลัก (Core Value) รวมกับครู
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2) สรางขวัญและกําลังใจ ใหครูมีทัศนคติที่ดี เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรู
ตามวัตถุประสงคชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
3) สนับสนุนการจัดใหครูเขารับการอบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
4) ประสานความรวมมือกับชุมชนและสถานประกอบการ
5) จัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
6) วางแผนและกํา หนดแนวทางการขับ เคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรีย นรูทางวิชาชีพ
(PLC) สูการปฏิบัติจริงทั้งระบบการศึกษาปกติและทวิภาคี
7) นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
8) แสวงหาแนวทางแกปญหารวมกันระหวางผูบริหาร ครู และผูที่เกี่ยวของ
9) ทบทวนผลการปฏิบัติที่ไดรวมกันวางแผนพัฒนาอยางสม่ําเสมอ
10) สนับสนุนกิจกรรมการเผยแพรสูสาธารณะและสรางเครือขาย
13. บทบาทครูในกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1) กําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย (Purpose Statement) คานิยมหลัก (Core Value) รวมกับ
ผูบริหารและครู
2) เขารับการอบรมพัฒนาความรูเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
3) สรางกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
4) เขียนแผนการดําเนินการ
5) เลือกปญหาหรือสิ่งที่ตองการพัฒนาแลวนํามาเปนเปาหมายรายภาคเรียน
6) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
7) สะทอนแผนการจัดการเรียนรู
8) ปฏิบัติการสอน และสังเกตการณจัดการเรียนการสอน
9) ประชุมสรุปผลการสังเกตชั้นเรียน
10) สรุป สังเคราะหประเด็นที่ไดเรียนรูจากการจัดกิจกรรม
11) แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและเผยแพรสูสาธารณะและสรางเครือขายอยางตอเนื่อง
14. เทคนิคหรือเคล็ดลับที่จําเปนในการเสริมกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
1. ทักษะการฟง
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2. เรื่องเลาเราพลัง
3. การวิเคราะหปญหาและแนวทางการแกปญหา
4. AAR (After Action Review: AAR) ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
5. ระดับการพัฒนาของผูเรียน
6. ICT

บทที่ 3
การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถ นํากระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษา
มีขั้นตอนในการดําเนินการตามกระบวนการชุมชนการเรียนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ประกอบดวย
ขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษา ประกอบดวย
1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLCของสถานศึกษา
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
3. จัดประชุมสรางความรูความเขาใจใหกับครูในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
4. สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล
2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)
2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา
3. ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
4. วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข
5. จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
6. ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
7. สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
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1. ดานการบริหารจัดการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา ในดานการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา ใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษา
สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษา รายละเอียดคําสั่งการแตงตั้งคณะกรรมการ ดังตัวอยางภาคผนวก ก เพื่อให
ผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community: PLC) ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาได ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ภาคผนวก ก
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่ อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชี พ (PLC) ใน
สถานศึกษาเพื่อกําหนดนโยบาย แผนการดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมทั้งกํากับ
ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาเพื่อใหครูใน
สถานศึกษา มีแนวทางการในปฏิบัติ เชน การกําหนดแบบฟอรมที่เปนมาตรฐานของสถานศึกษาบาง
แบบ (ตามตัวอยางในภาคผนวกในแตละขั้นตอนของการดําเนินการ PLC ซึ่งสามารถพิจารณาเลือกมา
กําหนดได) กําหนดปฏิทินการดําเนินการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา รายละเอียด
การจัดทําปฏิทิน ดังอยางภาคผนวก ก
3. จัดประชุมสรางความรูความเขาใจใหกับครูในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
จั ด ประชุ ม ครู ใ นสถานศึ ก ษาและผู ที่ เ กี่ ย วข อ งให มี ส ร า งความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา นโยบาย แผนการ
ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมทั้งกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินการ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการพรอมทั้งกํากับ
ติดตาม และรายงานผลการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา วิธีการ
ดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครู และอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อครูและสถานศึกษา
ดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไดไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุ
4. สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตาม และรายงานผล
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สถานศึกษาควรสงเสริม สนับสนุน อํานวยความสะดวก และใหคําแนะในการดําเนินการ
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ใหประสบความสําเร็จ เชน สนับสนุนดานการนํา
เทคโนโลยีสานสนเทศมาใชในการบันทึกขอมูล สรางแรงจูงใจกระตุนครูใหมีกําลังใจในการจัดทํา
รวมแกปญหา สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจ หรือพัฒนาใหครูมีความรูในการสรางเครื่องมือ
หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของที่จําเปนในการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
นอกนี้ใหสถานศึกษากํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตอไป

2. ดานการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
ขั้นตอนที่ 1 การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)
1.1 จํานวนและกลุมบุคคลที่รวมกลุม
การรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาจาก ครู บุคลากรทางการศึกษา
ตัวแทนสถานประกอบการ ปราชญชาวบาน และผูเกี่ยวของ ที่มีความสนใจ คานิยม และมีความเชื่อใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการรวมครูจํานวน 4-8 คน โดยลักษณะรวมกลุมครูทําไดหลายแบบ เชน
1) แผนกวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน และทํางานอยูในสถานศึกษาเดียวกัน
2) แผนกวิชาแตกตาง หลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน เชน ระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี แตทํางานอยูในสถานศึกษาเดียวกัน
3) แผนกวิชาเดียวกัน แตมีครูมาจากสถานศึกษาที่แตกตางกันตั้งแต 2 สถานศึกษา
การติดตอสื่อสารอาจตองใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
4) แผนกวิชาแตกตาง หลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน และอาจมาจากหลาก
หลายสถานศึกษา การติดตอสื่อสารอาจตองใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
การรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ สามารถเชิญบุคลากรทางการศึกษา ตัวแทน
สถานประกอบการ ปราชญชาวบาน และผูเกี่ยวของเขารวมกลุมได
1.2 บทบาทของสมาชิกในกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
บทบาทของสมาชิกในกลุมกระบวนการชุมชนแหงการเรี ยนรูทางวิชาชีพ (PLC)
แบงได ดังนี้
1) ผูอํานวยความสะดวก
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- รักษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิก
- ควบคุมประเด็นการพูดคุย
- ยั่วยุใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหทุกคนแสดงความคิดเห็น
2) สมาชิก
- เปดใจรับฟง และเสนอความคิดเห็นอยางสรางสรรค
- รับแนวทางไปปฏิบัติและนําผลมาเสนอ พรอมตอยอด
3) ผูบันทึก
- สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแกปญหา พรอมบันทึก Logbook
ในขั้นตอนนี้เมื่อรวมกลุมไดแลวใหดําเนินการขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
โดยจัดทําบันทึกถึงสถานศึกษาขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ตามแบบฟอรมตัวอยางใน
ภาคผนวก ก และตามชวงเวลาที่สถานศึกษาตนสังกัดกําหนด และกําหนดนัดประชุมเพื่อเริ่มขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา
เมื่อไดรับคําสั่งแตงตั้งกลุม PLC ใหกลุมสมาชิกใน PLC จัดประชุมโดยรวมกันดําเนินการ
ดังนี้
2.1 เลือกบทบาทในกลุม PLC
ให สมาชิ กกํ าหนดหรือเลือกวาใครจะเปน บทบาทใดในการการประชุมครั้งนี้ซึ่ง
ไดแก ผูอํานวยความสะดวก สมาชิก หรือ ผูบันทึก เมื่อไดกําหนดบทบาทหนาที่ในการดําเนินการ
ประชุมแลวใหสมาชิกดําเนินการตามบทบาทหนาที่
2.2 คนหาปญหา หรือสิ่งที่ตองพัฒนา
สมาชิ กในกลุ ม ร ว มกั น วิเ คราะหส ภาพป ญหาการจั ดการเรี ย นรู คุณภาพผู เรีย น
สมรรถนะ หรือสิ่งที่ตองการพัฒนาผูเรียน ไดแก ดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค
หรือวิเคราะหสภาพปญหาแบงออกเปนดานการจัดการเรียนการสอน ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ดานวัตกรรมทางการศึกษา ดานอื่นๆเกี่ยวกับอาชีวศึกษา ดวยวิ ธีการที่หลากหลาย และสรุปเป น
ประเด็ น ปญหาหรื อประเด็ นที่ จ ะพั ฒ นา พรอมเรีย งลําดับ สําคัญ เพื่อนํามาแกไข หรือกําหนดเปน
เปาหมายของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2.3 หาสาเหตุและแนวทางแกไข
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นํ า ประเด็ น ป ญหาหรื อประเด็ น ที่ จ ะพั ฒ นาที่ สํ าคั ญมาศึ กษาวิ เคราะห หาสาเหตุ
ที่แทจริงของปญหา จากการกลุมอภิปราย เนนไปที่การสอน/การฝกปฏิบัติ/ของครูเปนอันดับแรก เชน
ผู เ รี ย นขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ผู เ รี ย นขาดทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ผู เ รี ย นขาดความคิ ด สร า งสรรค
ซึ่ งเป น ป ญ หาสํ า คั ญ ร ว มกั น ต อ ไปร ว มกั น หาแนวทางแก ไข “ยึ ดป ญหาของที่ ผู เ รี ย นเป น สํ าคั ญ ”
ใชประสบการณของครู งานวิจัย หรือแหลงอื่นๆ ที่มีการเสนอแนวทางไวแลว จากนั้นสรุปแนวทางการ
แกปญหาเรียงความสําคัญตามบริบทของสถานศึกษา
2.4 สรุปผลการวิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา แนวทางแกไข โดยสรุปลง
ในแบบบันทึกการคนหาปญหา และแบบบันทึกแนวทางแกปญหารายละเอียดดังภาคผนวก ข
ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ครูที่เปนเจาภาพหลักในหัวขอปญหาที่เลือก จะเรียกวาเปน Model
Teacher สวนสมาชิกในทีมคนที่ไมไดเปนเจาภาพ เรียกวา Buddy Teacher โดยรวมกันระบุปญหา
แนวทางการแกปญหา ตามตัวอยางแบบบันทึกในภาคผนวก ข หลังจากนั้น ใหสมาชิกในทีมรวมกัน
กําหนดแผนปฏิบัติการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ตามรายละเอียดดังภาคผนวก ข

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
เมื่อเลือกปญหาในขั้นตอนที่ 2 ไดแลว ให Model Teacher จัดเตรียมแผนการจัดการ
เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม (แผนการจัดการเรียนรูใชตามที่สถานศึกษากําหนด) ที่นํามาใชในการ
แกปญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มาใหสมาชิกในกลุมรวมกันออกแบบและจัดทําแผนการจัดการ
เรีย นรู / กิ จ กรรม/นวั ตกรรม ในการแก ป ญ หาหรือ พัฒ นาคุณ ภาพผู เรี ย นเพื่ อใหเ ปา หมายในการ
แกปญหาหรือการพัฒนาบรรลุผลไดมากที่สุด และบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูดานความรู ทักษะ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค หลังจากนั้นนําแนวทางการที่สรุปเพื่อใชแกปญหารวมกัน มาออกแบบ
แผนงาน แผนการสอน โดยคํานึงถึงวิธีการจัดการเรียนรูไดหลากหลายรูปแบบตามลักษณะปญหา
ลักษณะผูเรียน และบริบทของสถานศึกษา ซึ่งในขั้นตอนนี้กลุม PLC สามารถเชิญผูเชี่ยวชาญ ปราชญ
ชาวบาน บุคลากรในสถานประกอบการ บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มารวมใหคําแนะนําในการออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
ในขั้นตอนนี้สามารถศึกษาตัวอยางหัวขอการเขียนแผนการสอน ดังตัวอยางในภาคผนวก ข
แบบเขียนแผนการสอน
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ขั้นตอนที่ 4 วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข
4.1 สมาชิกรวมกันสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู ในแผนการจัดการเรียนรู/
กิจกรรม/นวัตกรรม ที่กลุมไดออกแบบไปแลวนั้น มาพิจารณาถึงความเปนไปไดของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ความเปนไปไดของโอกาส ความสําเร็จที่จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน
ตามเปาหมายที่ไดกําหนดรวมกันไวแลว รวมถึงความเปนไปไดของการเรียนรูที่จะบรรลุวัตถุประสงค
การเรียนรูเฉพาะตามสาระ ในครั้งนั้น ๆ ดวย
4.2

ผลจากการร ว มกัน สะทอนคิดจากสมาชิกทุกคน จะถูก รวบรวมโดย Model

Teacher ในครั้งนั้นมาประมวล สรุป และปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรูใหมีความสมบูรณพรอม
ดําเนินการตอไป
กระบวนการสะท อนคิด ตามขั้น ตอนนี้ กลุ ม PLC สามารถเชิญ ผูเชี่ ย วชาญ ปราชญ
ชาวบาน บุคลากรในสถานประกอบการ บุคลากรทางการศึกษา ผูบริหาร หรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มารวมสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
การสะทอนคิด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู อาจใชการสื่อสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
จะทําใหการทํางานสื่อสารระหวางสมาชิกกลุมสะดวกรวดเร็วมากขึ้นแนวทางวิพากษสรุปประเด็น
การพิจารณา ดังนี้
1) ความสอดคลองครอบคลุมของวัตถุประสงค
2) กิจกรรมผูเรียนมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค
3) กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค
4) เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคลองวัตถุประสงค
5) การวัดและประเมินผลมีความถูกตอง เหมาะสม ชัดเจนสอดคลองวัตถุประสงค
6) กิจกรรมขั้นนํา มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได
7) กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได
8) กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได
ในขั้นตอนนี้สามารถดําเนินการตามแบบตัวอยาง รายละเอียดดังภาคผนวก ข
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ขั้นตอนที่ 5 จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม
หลังจากแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม /นวัตกรรมไดรับการปรับปรุงจากการสะทอน
คิดของสมาชิกกลุมแลว
5.1 ให Model Teacher นําสูการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนจริง
5.2 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูจะตองมีเพื่อนสมาชิกในทีม (Buddy Teacher)
อยางนองหนึ่งคนหรือมากกวา รวมสังเกตการณกระบวนการปฏิบัติจริง (Learning Activities and
Observation)
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยจะตองมีบันทึกภาคสนาม (Field Note) ของการสังเกต
การสอนอยางเปนระบบ และควรตองมีการบันทึกเปนวีดิทัศนโดยเฉพาะชวงเวลาที่สําคัญของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทั้งนี้สิ่งที่ควรตองบันทึกไวระหวางการสังเกตการสอน ควรประกอบดวย
1) ขอมูลพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดแก แผนกวิชาที่สอน รายวิชา
เรื่อง กลุมผูเรียน วันที่ เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด ลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการเรียนรูอุปกรณสื่อ
สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่ง รบกวน เปนตน
2) บรรยากาศการเริ่มตนการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน
3) การจัดการเรียนรู เปนไปตามลําดับของแผนการจัดการเรียนรูหรือไม หากไม
เปนไปตามแผน อะไรเปนสาเหตุและครูดําเนินการอยางไรตอไป สงผลทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี
ขึ้นหรือสับสน
4) มีผูเรียนที่แสดงพฤติกรรมวาไดเกิดการเรียนรูที่เปนไปตามเปาหมายของการ
เรียนการสอนบางหรือไม และมีผูเรียนที่แสดงวายังไมเกิดการเรียนรูตามเปาหมายบางหรือไม จํานวน
สัดสวนระหวางผูเรียนทั้งสองกลุมเปนอยางไร
5) ครูมีการดําเนินการอยางไรกับผูเรียนที่แสดงออกวาไดเรียนรูเรื่องนั้นแลว และ
ครูดําเนินการ อยางไรกับผูเรียนที่ยังไมสามารถเรียนรูเรื่องนั้นได
6) ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีอะไรที่เปนการปฏิบัติที่ดีควรรักษาไวและ
อะไรที่เปนจุดออนที่ควรไดรับการแกไขบาง
รายละเอียดการสังเกตการสอน กาบันทึกหลังสอน แบบรายงานผลการสังเกตการสอน
ดังตัวอยางภาคผนวก ข
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ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
การประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม ดําเนินการดังนี้
6.1 Model Teacher จัดประชุมรวมกับสมาชิกในกลุม PLC และนําหลักฐานตางๆ ใน
การจัดสอน เชน Google Class room บันทึกหลังการสอน วีดิโอบันทึก การสอน เปนตน นําเสนอ
ในการประชุม
6.2 สมาชิกในกลุม PLC รวมกันอภิปรายตั้งคําถาม สะทอนคิดตอผลการจัดการเรียนรู/
กิจกรรม/นวัตกรรมการสอนที่นําไปใชแกปญหา โดยหาขอดี ขอดวย ผลการสอนบรรลุวัตถุประสงค
หรือไม ตองปรับ เพิ่ม ลด ในประเด็นใดโดยมุงตอบคําถามอยางนอย 4 ประเด็น คือ
2.1 ผูเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายที่ตั้งไวมากนอยเทาใด
2.2 รูไดอยางไรวาผูเรียนเหลานั้นเกิดการเรียนรูและ/หรือมีพฤติกรรมบรรลุตามเปาหมาย
นั้นแลว
2.3 ผูเรียนที่ไมสามารถเรียนรูและยังไมบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมาย จะทําอยางไร
กับผูเรียนกลุมนี้ตอไป
2.4 ผูเรียนที่เกิดการเรียนรูและบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายแลว จะทําอยางไร
ตอไปกับ ผูเรียนกลุมนี้ สมาชิกของกลุมตองรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อใหครูที่เปนเจาภาพ สรุปผล
การจัดการเรียนรู ที่ตอบคําถามทั้ง 4 ประเด็น รวมถึงสิ่งที่เปนแนวการปฏิบัติที่ดีและสิ่งที่เปนจุดออน
ที่ควรไดรับการปรับปรุงใน โอกาสตอไป
6.3 Model Teacher + Buddy Teacher + สมาชิกกลุม PLC รวมกันลงมติผลที่
ประชุม
6.4 Model Teacher สรุปรูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม ที่ปรับปรุงแกไขแลวในขั้นตอนใช
แกปญหาที่ตามมติประชุม
สรุปผลรูปแบบวิธีการดําเนินการ Model Teacher ดําเนินการสรุปรูปแบบ/วิธีการ/
กิจกรรม การสรุปมี 2 แนวทาง ดังนี้
1. หากกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุม PLC ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชแล ว
หากไมสามารถแกปญหาไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตองปรับปรุงตามมติที่ของกลุม PLC แลวไปใช
ปฏิบัตกิ ารสอนในรอบใหม

25

2. หากกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุม PLC ปรับปรุงแลวนําไปทดลองใชแล ว
บรรลุตามวัตถุประสงคตั้งไว สมารถนํามาทดลองใชในรอบที่ 2 และ 3 แลวจึงนําไปเผยแพร
แนวทางการสะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
แนวทางการสะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม แบงเปนประเด็นไดดังนี้
1) ประเด็นดานผูเรียน
- คําตอบ คําพูด ปฏิกิริยา พฤติกรรม การแสดงออก หลักฐานผลงานตางๆที่แสดงถึง
ความรูความเขาใจ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนตางๆของผูเรียน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่แสดงถึงความรู ความคิด ความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือผิดพลาด ความกระตือรือรน การมี
สวนรวม
- การสังเกตผูเรียนบางรายเปนรายบุคคลที่มีความโดนเดนนาสนใจ (ทั้งในดานบวกและ
ดานลบ)
- ตัวอยางของวิธีการที่ผูเรียนสรางความเขาใจผานการอภิปรายและกิจกรรม สังเกต
ความหลากหลายของวิธีการที่ผูเรียนใชแกปญหา
ฯลฯ
2) ประเด็นดานกิจกรรม
- ลักษณะ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพของกิจกรรม ขั้นตอนของกระบวนการเรียน
การสอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนตางๆ ทั้งที่ดี มีประสิทธิภาพและที่เปนปญหา/อุปสรรคตอการ
เรียนรูของผูเรียน หรือไมเอื้อตอการเรียนรูเทาที่ควร
- การจัดลําดับขั้นตอนและความตอเนื่องของกิจกรรม
- ความเหมาะสม สอดคลองของจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล
- การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน วิธีการคุมชั้นเรียน หรือการจัดกลุมเพื่อ
ทํากิจกรรม
- กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสนับ สนุ น การมี ป ฏิสั มพั น ธ/การแลกเปลี่ย นเรี ย นรู
ระหวางผูเรียนกับผูเรียนและครูกับผูเรียน
- กิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการพัฒนาความสามารถของผูเรียน
- การกําหนดเวลาและโครงสรางเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน ระดับความสามารถ
ของผูเรียน
ฯลฯ
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3) ประเด็นดานครู
- การใชคําถาม คําสั่ง คําอธิบาย หรือการใชสื่อของครู
- ลําดับขั้นตอนการนําเสนอประเด็นคําถาม คําสั่ง หรือคําอธิบาย
- การเสริมแรงของครู
ฯลฯ
4) ประเด็นสื่อการสอน
- ความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของสื่อกิจกรรม ใบงาน แหลงการเรียนรู
(ดานคุณภาพ)
- ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ (ดานปริมาณ)
ฯลฯ
5) ประเด็นดานบรรยากาศ
- บรรยากาศการเรียนรูที่เกิดขึ้น สภาพแวดลอมของชั้นเรียน หรือสถานที่เรียนที่มี
ผลตอประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน
- บรรยากาศของการยอมรับความคิดเห็น คําถาม และการชวยเหลือของผูเรียน
- บรรยากาศของบทเรียนสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และ/
หรือขอเสนอ
ฯลฯ
6) จุดแข็งจุดออนของการสอน
- ขอดี ขอเดนในการจัดการเรียนการสอน
- ปญหาหรืออุปสรรคที่มีตอการเรียนรูของผูเรียนซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน
ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลและเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
สรุ ป ผลเรี ย นรู จ ากการปฏิบัติการนํา สูการวางแผนการจัดการเรีย นรูร อบใหมตอไป
(Next Step) ครูท่ีเปนเจาภาพการจัดการเรียนรูจะตองนําผลสรุปที่ไดรวบรวม บันทึกผลไวให
เรียบรอยอยางเปนทางการ โดยจะมีการดําเนินการอยางนอย 2 เปาหมาย คือ
7.1 บันทึกไวเพื่อเปนการพัฒนาการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูเปาหมายที่ได
กําหนดไวรวมกัน (Goal) เพื่อสะทอนวากวาจะสามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุตามพฤติกรรมเปาหมาย
ไดนั้น มีบทเรียนที่ไดเรียนรูรวมกันอยางไรบาง สวนนี้จะเปนขอมูลสําคัญที่มีคุณคาอยางยิ่ง และถือ
เปนงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพมาก ถาผลยังไมบรรลุเปาหมาย สามารถรวมกันวิเคราะหหาสาเหตุ
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และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม และดําเนินการตามกระบวนการจนกวาจะ
บรรลุเปาหมาย เปนวงรอบตอๆไป
7.2 ผลที่ไดจากการสรุปจะตองนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบใหมซึ่งเชื่อมั่น
วาการ จัดการเรียนรูจะมีความแมนตรงและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม
การเริ่มดําเนินการวงรอบใหมของการจัดกิจกรรมกลุมชุมชนการเรียนรูรวมกัน รอบที่ 2
รอบที่ 3 และรอบต อ ๆ ไป และทุ ก ๆ วงรอบ หากนํา มารอยเรื่องอยางเปน ระบบจะกลายเป น
พัฒนาการเรื่องเลาการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มีความเฉพาะเจาะจงของผูเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ
ไดอยางแจมชัด เปนการสรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรมตอไป และการปฏิบัติ
ลั ก ษณะเช น นี้ จ ะสร า งความเข ม แข็ ง ของกลุ ม เรี ย นรู วิ ช าชี พ มากยิ่ ง ขึ้ น และจะมี ค วามเป น
“ครูมืออาชีพ” มากขึ้น
การสะทอนคิ ด วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และการเผยแพร แผนการจัดการเรียนรู /
กิจกรรม/นวัตกรรม การแสดงหลักฐานในการดําเนินการสามารถเลือกชองทางสื่อสารในการับรูได
หลากหลายชองทาง เชน Line Facebook Google Classroom เอกสาร VTR Video หรือรูปแบบ
อื่นๆ
การจัดทํารายงานหลังจากดําเนินการครบวงรอบ PLC ตามที่กําหนดแลวใหจัดทํา
รายงานสรุปเปนหลักฐานชิ้นงานเพื่อเผยแพรและนําไปใชประโยชนตอไปดังตัวอยางในภาคผนวก ข
การบันทึก (Logbook) การดําเนินการชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ตั้งแตขั้นแรกถึง
ขั้นสุดทายตองมีการบันทึก (Logbook) ซึ่งสามารถออกแบบการบันทึกไดเอง เอาที่งาย สะดวก
มีหลักฐานตรวจสอบได ไมเกินหนึ่งหนาก็พอ อาจนําเสนอทาง Google Classroom Line หรือ
Facebook เอกสารหลักฐาน หรือรูปแบบอื่นๆ พรอมทั้งบันทึกในระบบที่กําหนดเพื่อนําไปเชื่อมโยง
กับการจัดทําหลักฐานในการของมีและเลื่อนวิทยฐานะ
หมายเหตุ ขั้ น ตอนตามกระบวนการดั ง กล าว สามารถยื ดหยุ น ไดต ามบริ บ ท แต ค วร
คํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกต และการสะทอน
การดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปเปนแผนภาพขั้นตอนไดดังนี้
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การบริหารจัดการ PLC

การดําเนินการ PLC

ของผูบริหารสถานศึกษา

ของครู

แตงตั้งคณะกรรมการ

รวมกลุม PLCและขอจัดตั้งกลุม

ประชุมคณะกรรมการ

วิเคราะห/สิ่งที่ตองการพัฒนา

เริ่ม PLC
วงรอบที่ 2
และ

สรางความรูความเขาใจ

สงเสริมสนับสนุน

ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม

จัดการเรียนรู /กิจกรรม
/นวัตกรรมในหองเรียนจริง

กํากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน

ประเมินผล/ สะทอนการจัดการ
เรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม
สรุปผลการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/
นวัตกรรม และเผยแพร

แผนภาพที่ : ขั้นตอนการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วงรอบ 3
ตอไป
จนครบ
วงรอบ
ที่กําหนด
แลวจึง
สรุปผล
เผยแพร
ในวงรอบ
สุดทาย

บทที่ 4
การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
การสนับสนุน สงเสริมใหครูสามารถนํากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มาใช
เพื่อศึกษาหาทางแกปญหาการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนหรือเพื่อสรางนวัตกรรม
การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสมไดต อเนื่ องและอย า งยั่ งยื น พรอ มทั้งเกิดประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงไดกําหนดบทบาทหนาที่ของหนวยงานและ
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้
4.1. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาที่ขับเคลื่อนกระบวนชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้
1) กํ า หนดนโยบายการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC)
ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา และระดับสถานศึกษา
2) กําหนดแผนงานและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) สูอาชีวศึกษาทุกระดับประกอบดวย ระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับสถาบันการอาชีวศึกษา และระดับสถานศึกษา
3) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการขับ เคลื่อ นกระบวนการชุม ชนการเรีย นรู ทางวิ ช าชีพ (PLC)
ในระดับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) สนับสนุน สงเสริม กํากับ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ทุกระดับ
4.2 สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา มีบทบาทหนาที่ขับเคลื่อนกระบวน
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะห กําหนดรูปแบบกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พรอมทั้งจัดทําคูมือเพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษาและครู
นําไปดําเนินการ
2) จัดประชุมสัมมนาสรางความรูความเขาใจแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหสถาบันการ
อาชีวศึกษาและสถานศึกษา

29

3) สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ในการดําเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา และครู เชน ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการเปนแบบอยางได และ
นําไปเผยแพรผลงาน
4) นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5) สรุปรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
4.3 สถาบันอาชีวศึกษา
สถาบั น อาชี วศึ กษา มี บทบาทหนา ที่ขับเคลื่อนกระบวนชุ มชนการเรียนรูทางวิชาชี พ
(PLC) ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ในระดับ
สถาบันการอาชีวศึกษา
2) กําหนดแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถาบัน
อาชีวศึกษา เชื่อมโยงนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อจัดทําแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถาบันการอาชีวศึกษา
3) สรางความรู ความเขาใจและแนวทางการปฏิบัติใหกับสถานศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา
4) สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ ใหกับครูในการดําเนินการกระบวนการ PLC
เชน สนับสนุนดานการนําเทคโนโลยีสานสนเทศมาใชในการบันทึกขอมูล สรางแรงจูงใจกระตุนครูให
มีกําลังใจในการจัดทํา รวมแกปญหา สนับสนุนการสรางความรูความเขาใจ หรือพัฒนาใหครูมีความรู
ในการสรางเครื่องมือหรือนวัตกรรมที่เ กี่ยวข องที่จําเปนในการดํ าเนิน การกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ยกยองเชิดชูเกียรติที่ดําเนินการเปนแบบอยางได และนําไปเผยแพรผลงาน
5) กํากับ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการการขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) และเผยแพรผลงาน
3. สถานศึกษา
สถานศึกษา มีบทบาทหนาที่ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับ
สถานศึกษา
2) จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถาน
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ศึกษาอาชีวศึกษาควรประกอบดวย
- แผนการใหความรู สรางความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับบุคลากร ในสถาน
ศึกษาอาชีวศึกษา
- แผนการสรางทีม PLC ในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- แผนการสรางเครือขายกับหนวยงานอื่น (ระดับบุคคล/องคการ/หนวยงาน)
- แผนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- แผนการกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล
- จัดทําปฏิทินงานประจําภาคการศึกษาการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ปฏิทินงานประจําปการศึกษา
3) การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา
- ใหความรู สรางความเขาใจ สรางแรงจูงใจ จัดประชุมครู การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- จดทะเบียนจัดตั้งทีม PLC ในสถานศึกษา
- สมาชิก PLC ทําแผนปฏิบัติการของทีม
- สมาชิก PLC ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการพรอมทั้งบันทึกรองรอยลงใน Logbook
ตามลําดับขั้นของแตละวงรอบ
- สรุปรายงานผลการดําเนินงานของแตละภาคเรียน
4) นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
- จัดทําเครื่องมือ กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา
- คณะกรรมการ กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา
5) เร ง รั ด ติ ด ตาม และสนั บ สนุ น ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาประสบ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา
6) สรุปรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
- ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการดําเนินการ PLC พรอม
Logbook เปนรายบุคคลตอผูบริหารสถานศึกษา
- คณะกรรมการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษาอาชีวศึกษา จัดทําสรุป และรายงานผลการดําเนินการติดตามการ
ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
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- สถานศึกษารายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ตอสํานักพั ฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
7) กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรีย นรู ถอดบทเรี ย น และยกยอ งเชิ ด ชู เ กีย รติ การขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
- สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวน
การชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) สูสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
- ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่สามารถเปนแบบอยางได
และเผยแพรดวยวิธีการที่หลากหลาย
เครื่องมือในการประเมินผลการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีตัวอยางแบบ
ประเมินโครงการที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และแบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รายละเอียดดังภาคผนวก ค
จากรายละเอียดการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สรุปเปน
แผนภาพบทบาทหนาที่ของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สํานักพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรอาชีวศึ กษา (สสอ.) สถาบันอาชี วศึ กษา และสถานศึกษาในการขับเคลื่อนกระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้
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แผนภาพที่ 3 : บทบาทหนาที่แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community : PLC)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
- ตัวอยางแบบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
- ตัวอยางปฏิทินการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

36

ตัวอยางคําสั่งแตงตั้ง

คําสั่งวิทยาลัย...............
ที่.............../๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา....................
-----------------------------------------------------------------------เพื่อใหการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ของวิทยาลัย..........................
จึงแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1
ผูอํานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2
รองผูอํานวยการฝาย
กรรมการ
1.3
รองผูอํานวยการฝาย
กรรมการ
1.4
รองผูอํานวยการฝาย
กรรมการ
1.5
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
ใหการอํานวยการ ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน และแกปญหาตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา
สําเร็จลุลวงเปนไปดวยความเรียบรอย
2. คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
2.1
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
2.2
กรรมการ
2.3*
หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการสอน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
1. จัดทําแผนการใหความรู สรางความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับบุคลากรในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2. จัดทําแผนการสรางทีม PLC ในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาล3.0จัดทําแผนการสรางเครือขาย PLC รวมกับหนวยงานอื่น
3. กําหนดปฏิทินงานการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษาทั้งแบบรายปการศึกษาและรายภาคการศึกษา
4. จัดการประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงนโยบาย ใหความรู สรางความเขาใจ และแนวทางการปฏิบัติใหกับครูในสถานศึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
5. รับจดทะเบียนและออกประกาศการจัดตั้งทีม PLC ของสถานศึกษาในแตละภาคการศึกษา
6. ประสานความรวมมือในการสรางเครือขาย PLC รวมกับหนวยงานอื่น
7. ใหความชวยเหลือ สนับสนุนทีม PLC ที่ไดประกาศจัดตั้งแลวใหสามารถดําเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไดตามแผนปฏิบัติการของแตละทีม
8. จัดทํารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา
3.

4.

คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
3.1
รองผูอํานวยการฝายบริหารทรัพยากร
ประธานกรรมการ
3.2
กรรมการ
3.*
หัวหนางานบุคลากร
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
1. จัดทําแผนการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหไดรับสิทธิประโยชนจากการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
2. ใหการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่กําหนด
คณะกรรมการกํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพ (PLC)
4.1
รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
4.2
กรรการ
4.*
หัวหนางานวัดผลฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
1. จัดทําแผนการกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา
2. จัดทําเครื่องมือกํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในระดับสถานศึกษา
3. ใหคําแนะนํา ใหความชวยเหลือ และสนับสนุนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ในระดับสถานศึกษา
4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
5. ตรวจ/รับรองเวลาการมีสวนรวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ใหกับสมาชิกทีม PLC
เปนรายบุคคลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา
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ปฏิทินการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC)
วิทยาลัย....................................
ภาคเรียนที่............ปการศึกษา...................

ชวงเวลา
กอนเปดภาคเรียน

สัปดาหที่ 1 - 2

กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

- แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ฝายบริหาร/คณะกรรมการฯ
กระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC) ระดับสถานศึกษา
- ประชุมคณะกรรมการฯ
- จัดทําปฏิทินการดําเนินการงานชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพ (PLC)
- ประชุมครูทั้งวิทยาลัย ใหความรู สราง
ความเขาใจ สรางแรงจูงใจ
- รวมกลุมเพื่อจัดตั้งกลุม PLC
- ขอจัดตั้งกลุม และจดทะเบียนจัดตั้งกลุม
PLC

- ฝายบริหาร/คณะกรรมการฯ

สัปดาหที่ 3 – 4

- ประชุมกลุม PLC วิเคราะหปญหา
- จัดทําแผนปฏิบตั ิการ PLC รายกลุม

สัปดาหที่ 4 - 5

ปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 1

สัปดาหที่ 5 - 8

ปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 2

สัปดาหที่ 8 - 11

ปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 3

สัปดาหที่ 14 – 16

สรุปรายงานผล

- กลุม PLC
- Model Teacher รวมกับสมาชิกในกลุม
PLC
- Model Teacher
- สมาชิกกลุม PLC คณะกรรมการกํากับ
ติดตาม นิเทศและประเมินผล
- Model Teacher
- สมาชิกกลุม PLC/คณะกรรมการกํากับ
ติดตาม นิเทศและประเมินผล
- Model Teacher
- สมาชิกกลุม PLC/คณะกรรมการกํากับ
ติดตาม นิเทศและประเมินผล
Model Teacher

เผยแพรกจิ กรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม

Model Teacher

สัปดาหที่ 17

- ครูในสถานศึกษา
- ครูตัวแทนกลุม/คณะกรรมการฯ
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ประกาศวิทยาลัย...............
เรื่อง การจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC)
กลุมที่....................
สาขาวิชา................. ประจําภาคเรียนที่.................ปการศึกษา............
-----------------------------------------------------------------------ด ว ยคณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC) ระดั บ
สถานศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดรับจดทะเบียนการจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพไว
แลว วิทยาลัยฯ จึงออกประกาศใหทราบดังนี้
1. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพลําดับที่ ................ ประจําภาคเรียนที่ ............/............
2. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ สาขาวิชา.................................................................
3. สมาชิกกลุม
3.1………………………………………………………………………………………..........................
3.2………………………………………………………………………………………..........................
3.3………………………………………………………………………………………..........................
3.4………………………………………………………………………………………..........................
4. ผูเ ชี่ยวชาญประจํากลุม.............................................................................................
5. ผูบ ริหาร...................................................................................................................
6. สถานที่ประชุมกลุม หอง..................................อาคาร...........................................
7. วันเวลาประชุมกลุม วัน.....................................เวลา.............................................
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่...........................................
(.....................................)
ผูอํานวยการวิทยาลัย...............................................

ภาคผนวก ข
ตัวอยางและรูปแบบ
-

แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
แบบบันทึกการคนหาปญหา
บันทึกแนวทางแกปญ
 หา
แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community Action Plan: PLC-AP)
แบบเขียนแผนการสอน
ตัวอยางแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนําเสนอแผนการสอน/
กิจกรรมการสอน
แบบสังเกตการสอน
บันทึกหลังการสอน
ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม
แบบสรุปการดําเนินการงาน รูปแบบ/วิธกี าร/กิจกรรม (สําหรับผูสงั เกตการสอน)
แนวทางการเขียนแผนการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ

- ตัวอยางรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
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แบบคํารองขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
วิทยาลัย....................................
วันที่.......................................
เรื่อง ขอจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ประจําภาคเรียนที่ ......../๒๕๖๑
เรียน ประธานคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)
ดวยขาพเจา...........................................ตําแหนง ครู สาขาวิชา........................................
มีความประสงคขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ (PLC) ประจําภาคเรียนที่ ....../........
มีรายละเอียดดังนี้
1. กลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ สาขาวิชา.................................................................
2. สมาชิกกลุม
2.1.........................................................................................................................
2.2.........................................................................................................................
2.3.........................................................................................................................
2.4...........................................................................................................................
3. ผูเ ชี่ยวชาญประจํากลุม...............................................................
4. สถานที่ประชุมกลุม หอง......................อาคาร.........................
5. วันเวลาประชุมกลุม วัน..........................เวลา...........................
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา
(.....................................)
ตําแหนง...........................................
ผูอํานวยความสะดวกกลุม PLC
ความเห็นหัวหนาแผนกวิชา..................................................................
ลงชื่อ...........................................
(..................................................)
หัวหนาแผนกวิชา.......................
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ
.............................................................................
ลงชื่อ...........................................
(..................................................)
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แบบบันทึกการคนหาปญหา
วันที่..........................................................................สถานที่.........................................................
เวลาเริ่ม...........................น.

เวลาสิ้นสุด.......................น.

จํานวนผูเขารวม………………………..คน
รายชื่อสมาชิกกลุม PLC รายชื่อสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพี่ (Senior teacher)/
ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถิ่น (ถามี) )
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปญหา

สาเหตุของปญหา

ลําดับความสําคัญ

สรุปปญหาดานการเรียนรูของผูเรียนที่กลุมคัดเลือก
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………..……………..……………………
(…………………………………………………………)
ตําแหนง.......................................................................
ผูบันทึกกลุม PLC
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บันทึกแนวทางแกปญ
 หา
วันที่..........................................................................สถานที่.........................................................
เวลาเริ่ม...........................น.

เวลาสิ้นสุด.......................น.

จํานวนผูเขารวม………………………..คน
รายชื่อสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพี่ (Senior teacher)/ ผูอ ํานวยการ/รอง
ผูอํานวยการ ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถิ่น.(ถามี))
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ปญหาดานการเรียนรูของผูเรียนที่กลุม PLC คัดเลือก
ชื่อปญหา.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แนวทางการแกปญหา............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
แนวทางการดําเนินงาน………………………………………………………………….....………………………………………
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
การวัดและประเมินผล………………………………………….…………………………………………….......……………….
................................................................................................................................................................
ประโยชนที่จะไดรับ.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………..……………..……………………
(…………………………………………………………)
ตําแหนง.......................................................................
ผูบันทึกกลุม PLC
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แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP)
ชื่อกลุม..........................................................................สังกัด....................................................
1. ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) ……………………………………………………………………….………….
2. สถานศึกษา …………………………………….……………. แผนกสาขาวิชา……………………………………
3. รายชื่อสมาชิกกลุม PLC (Buddy teacher /ครูรุนพี่ (Senior teacher)/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ
ผูเชี่ยวชาญ (Expert) ปราชญทองถิ่น.(ถามี)
..................................................................................................................................................
ประเด็นปญหาทีเ่ ลือกนํามาเปนเปาหมาย................................................................................
แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ (วงรอบ).......... (_____/_____/_____ - _____/_____/_____)
ลําดับ
1

บทบาท
สมาชิกในกลุม

6

กิจกรรม
ประชุมรวมกันพิจารณาเลือกปญหาเปาหมาย และ
รวมกันหาแนวทางในการแกปญหา
จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(PLC)
ออกแบบกิจกรรมการแกปญหา
(แผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม)
แลกเปลีย่ นเสนอแนะ สะทอน
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน
สรุป สังเคราะหผลการวิพากษ สะทอนคิดและ
ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝก/กิจกรรม ฉบับใหม
ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝก/จัดกิจกรรม
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สังเกตการสอนในชั้นเรียน

สมาชิกในทีม

8

ประชุมสะทอนผลตอการสังเกตชัน้ เรียน

สมาชิกในทีม

9

สรุป สังเคราะหการเรียนรูจากสมาชิกในทีม
จุดออน จุดเดนของการดําเนินการ
สรุป รูปแบบที่ปรับปรุงจากบทเรียนที่ไดทดลองใช
แลว แลวลองปฏิบตั ิการสอนในรอบใหม

Model teacher

2
3
4
5

10

Model teacher
รวมกับสมาชิกในกลุม
Model teacher และ
สมาชิกในกลุม
สมาชิกในทีม และ
สมาชิกในกลุม
Model teacher
Model teacher

Model teacher

วัน เดือน ป
_____/_____/_____
(ประมาณ 60 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 30 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 120 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 30 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 30 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 120 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 120 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 120 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 30 นาที)
_____/_____/_____
(ประมาณ 30 นาที)

หมายเหตุ ดํ าเนิน การปรั บปรุง วนซ้ํ า ปฏิบั ติจ นสํ าเร็จ ตามวั ตถุป ระสงค จึงนํา ออกเผยแพร โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และ
ระยะเวลาดังกลาว สามารถยืดหยุนไดตามบริบท แตควรคํานึงถึงการรวมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การสังเกต และการสะทอน
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ลงชื่อ………………………………………………………..…..
(…………………………………………………………)
ตําแหนง.......................................................................

ผูบันทึกกลุม PLC
แผนการสอน
สัปดาหที่...........
ชื่อวิชา.............................................................................................................................................รหัสวิชา.....................
แผนกวิชา...........................................................วันที่สอน...................................... หนวยที่..................
รายการสอน……………………………....................................................................จํานวน ….......….. ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี.....................................................นาที ฝกปฏิบัติ...................................................นาที
ภาคเรียนที่.................ปการศึกษา...........................
จํานวนผูเรียน ชั้น....................กลุม.............จํานวน..........คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน
ชั้น...................กลุม..............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน
1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1.1..........................................................................................................................................................
1.2..........................................................................................................................................................
1.3..........................................................................................................................................................
2. ความรูและทักษะเดิม
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. สื่อการสอน
[ ] เอกสารประกอบการสอน
[ ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน
[ ] ใบงานการทดลอง
[ ] วีดิทัศน
[ ] ของจริง
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[ ] อื่นๆ โปรดระบุ เชน Power point ประกอบการสอน สื่อโซเชียล
4. การบาน / การมอบหมายงาน
[ ] การบาน
[ ] การมอบหมายงาน ใบงาน เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
[ ] อื่น ๆ
กระบวนการสอน
ขั้นที่ 1 การนําเขาสูบทเรียน
วิธีการ ...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน /ฝกปฏิบัติ
วิธีการ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน
วิธีการ……………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................................................................................................................................
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
4.1.........................................................................................................................................................
4.2..........................................................................................................................................................
4.3..........................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(................................................)
.........../.........……/...............

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก
(........................................)
.........../.........……/...............
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ตัวอยางแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนําเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน
1) ความสอดคลอง ครอบคลุมของวัตถุประสงค
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2) กิจกรรมผูเรียนมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม.....................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3) กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เปนไปได และความสอดคลองวัตถุประสงค
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4) เทคโนโลยีและสื่อการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคลองวัตถุประสงค
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
5) การวัดและประเมินผลมีความถูกตอง เหมาะสม และชัดเจนสอดคลองวัตถุประสงค
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
6) กิจกรรมขั้นนํา มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
7) กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8) กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เปนประโยชน เปนไปได
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม....................................................................................................
......................................................................................................................................................
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แบบสังเกตการสอน
ชื่อแผนการสอน/แบบฝกปฏิบัติ....................................................................................................
ชื่อ Model Teacher สอน/ฝกปฏิบัต.ิ ........................................................สถานที่สอน/ฝกปฏิบัติ
วันที่สังเกตการสอน/ฝก/กิจกรรม............................เวลา.........................จํานวน................ชั่วโมง
รายการสังเกตการสอน/การฝก/จัดกิจกรรม

ปฏิบัติ

1. การใหความสําคัญกับการเรียนรูของผูเรียน
2. การรวมมือรวมพลังของครูผูสอน ผูบริหารศึกษานิเทศก และผูมีสวนเกี่ยวของ
3. การทํางานรวมกันดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน
4. นําแนวทางการแกไขปญหาสูการปฏิบัติในชั้นเรียน
5. การนําสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตามบริบท
ของสถานศึกษา
6. สมาชิกรวมสังเกตการสอนและเก็บขอมูล
7. อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแกไข
8. การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรูของผูเรียน
9. สรุปผลวิธีการแกปญหาที่ไดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียน
10. การเรียนรูทางวิชาชีพอยางตอเนื่องระหวางการปฏิบัติงาน
11. บันทึกทุกขั้นตอนการทํางานกลุม: ระบุปญหา วิธีแกการทดลองใช ผลที่ได
12. การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน
13. แบงปนประสบการณ
14. การสรางขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………..……………..……………………
(…………………………………………………………)
ตําแหนง.......................................................................
ผูสังเกตการสอน
….........../.........……/...............

ไม
ปฏิบัติ
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บันทึกหลังการสอน
สัปดาหที่.................
ชื่อวิชา..............................................................................................................................รหัสวิชา........................
แผนกวิชา.............................................. วันที่สอน.......................................... หนวยที่ …………....….....
รายการสอน……………………………..............................................................…. จํานวน ….......….. ชั่วโมง
ภาคเรียนที่.................ปการศึกษา...........................
จํานวนผูเรียน ชั้น...................กลุม.............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน
ชั้น..................กลุม..............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน
1. เนื้อหาที่สอน (สาระสําคัญ)
……………………………………………………………….........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. ผลการสอน
……………………………………………………………….........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียนการสอน
……………………………………………………………….........................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. แนวทางการแกปญหาของครูผูสอน (แนวทางการทําวิจัย)
……………………………………………………………….........................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ................................................ผูสอน
(................................................)
.........../.........……/...............

ลงชื่อ................................................หัวหนาแผนก
(........................................)
.........../.........……/...............
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ตัวอยางประเด็นการสะทอนผลการสอน /ฝกปฏิบัติ /กิจกรรม
1) ประเด็นดานผูเรียน
- คําตอบ คําพูด ปฏิกิริยา พฤติกรรม การแสดงออก หลักฐานผลงานตางๆ ดานความรู
ความเขาใจ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู และผลการเรียนตางๆ ของผูเรียน โดยเฉพาะที่แสดง
ความรู ความคิด ความเขาใจที่ไมถูกตอง หรือผิดพลาด ความกระตือรือรน การมีสวนรวม
- การสังเกตผูเรียนบางรายเปนรายบุคคลที่มีความโดนเดนนาสนใจ (ทั้งในดานบวกและ
ดานลบ)
- ตัวอยางของวิธีการที่ผูเรียนสรางความเขาใจผานการอภิปรายและกิจกรรม สังเกตความ
หลากหลายของวิธีการที่ผูเรียนใชแกปญหา
ฯลฯ
2) ประเด็นดานกิจกรรม
- ลักษณะ ความเหมาะสม ประสิทธิภาพของกิจกรรม ขั้นตอนของกระบวนการเรียนการ
สอน วิธีการสอน เทคนิคการสอนตางๆ ทั้งที่ดี มีประสิทธิภาพและที่เปนปญหา/อุปสรรคตอการ
เรียนรูของผูเรียน หรือไมเอื้อตอการเรียนรูเทาที่ควร
- การจัดลําดับขั้นตอนและความตอเนื่องของกิจกรรม
- กิจกรรมเหมาะสม สอดคลองของจุดประสงค กิจกรรมการเรียนรู และการวัดและ
ประเมินผล
- การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดชั้นเรียน วิธีการคุมชั้นเรียน หรือการจัดกลุมเพื่อทํา
กิจกรรม
- การมีปฏิสัมพันธ/การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเรียนกับผูเรียนและครูกับผูเรียน
- กิจกรรมการเรียนรูนําไปสูการพัฒนาความสามารถของผูเรียน
- การกําหนดเวลาและโครงสรางเหมาะสมกับเนื้อหา บทเรียน ระดับความสามารถของผูเรียน
ฯลฯ
3) ประเด็นดานครู
- การใชคําถาม คําสั่ง คําอธิบาย หรือการใชสื่อของครู
- ลําดับขั้นตอนการนําเสนอประเด็นคําถาม คําสั่ง หรือคําอธิบาย
- การเสริมแรงของครู
ฯลฯ
4) ประเด็นสื่อการสอน
- ความถูกตอง เหมาะสม มีประสิทธิภาพของสื่อกิจกรรม ใบงาน แหลงการเรียนรู (ดาน
คุณภาพ)
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- ความเพียงพอ เหมาะสมของสื่อ (ดานปริมาณ)
ฯลฯ
5) ประเด็นดานบรรยากาศ
- บรรยากาศการเรียนรูที่เกิดขึ้น สภาพแวดลอมของชั้นเรียน หรือสถานที่เรียนที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูของผูเรียน
- บรรยากาศของการยอมรับความคิดเห็น คําถาม และการชวยเหลือของผูเรียน
- บรรยากาศของบทเรียนสงเสริมใหผูเรียนสรางความคิด คําถาม ขอคาดเดา และ/หรือ
ขอเสนอ
ฯลฯ
6) จุดแข็งจุดออนของการสอน
- ขอดี ขอเดนในการจัดการเรียนการสอน
- ปญหาหรืออุปสรรคที่มีตอการเรียนรูของผูเรียนซึ่งเห็นไดอยางชัดเจน
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แบบสรุปผลการดําเนินงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม
ชื่อ Model Teacher.............................................................................................................................
แผนกวิชา................................................ วันที่สอน...................................... หนวยที่ ……………...….....
รายการสอน…………………………….............................................................…. จํานวน ….......….. ชั่วโมง
ภาคเรียนที่.................ปการศึกษา...........................
จํานวนผูเรียน ชั้น..................กลุม...............จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน
ชั้น.................กลุม................จํานวน............คน เขาเรียน..........คน ขาดเรียน..........คน
ผลการดําเนินงาน.................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
รูปแบบ/วิธีการ.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………..……………..……………………
(…………………………………………………………)
ตําแหนง.......................................................................
ผูสังเกตการสอน
….........../.........……/...............
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แนวทางการเขียนแผนการดําเนินงาน PLC สําหรับ 3 วงรอบ
ชื่อเรื่อง..............................................................................................................................
ชือ่ ......................................................
ตําแหนง.............................................
แผนกวิชา...........................................
วิทยาลัย.............................................
สําหรับ PLC แบบ 3 วงรอบ
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทําความเขาใจ
รวมกัน
ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูและทําความเขาใจการ
ทํางานตามกระบวนการ PLC
กิจกรรมที่ 2 วงรอบที่ 1
กิจกรรมหรือการสอนเรื่องที่ 1
เรื่อง (เรื่องที่สอน)

ชวงระยะเวลา
การ
ดําเนินการ
วันที่

วันที่

การดําเนินกิจกรรม

รองรอย

ประชุมเพื่อทําความเขาใจแนวคิด
ใบลงชื่อการเขารวม
หลักการการทํางานตามกระบวนการ PLC กิจกรรม

วงรอบที่ 1
1.กําหนดปญหา/เรื่องที่ตองการทํารวมกัน
2. Model Teacher พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องที่ 1 เพื่อใหเหมาะสมกับ
บริบทแตละสมาชิก นําแผนการจัดการ
เรียนรูชุดที่ 1 ปรึกษา Buddy Teacher
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2560
3. Model Teacher นําแผนการจัดการ
เรียนรู 1 ที่ปรับแลว ไปใชสอนในชั้นเรียน
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560
4. Buddy Teacher สังเกตการสอนและ
สะทอนผลการสอน
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2560
5. Model Teacher สรุปผลการสอน
พรอมขอเสนอแนะของ Buddy Teacher

1. แผนการจัดการ
เรียนรู พรอมบันทึก
หลังสอน
2. ภาพการพูดคุย
ปรึกษากับ Buddy
3. ภาพกิจกรรมการ
สอน
4. แบบสังเกตการ
สอนของ Buddy
Teacher
5. ภาพการนิเทศการ
สอน
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กิจกรรม

ชวงระยะเวลา
การ
ดําเนินการ

การดําเนินกิจกรรม

รองรอย

ลงแผนการจัดการเรียนรูชุดที่ 1
วันที่ 17 สิงหาคม 2560

กิจกรรมที่ 3 วงรอบที่ 2
กิจกรรมหรือ การสอนเรื่องที่ 2
เรื่อง (เรื่องที่สอน)

กิจกรรมที่ 4 วงรอบที่ 3
กิจกรรมหรือการสอนเรื่องที่ 3
เรื่อง (เรื่องที่สอน)

วันที่

วันที่

วงรอบที่ 2
1.กําหนดปญหา/เรื่องที่ตองการทํารวมกัน
2. Model Teacher พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องที่ 1 เพื่อใหเหมาะสม
กับบริบทแตละสมาชิก นําแผนการจัดการ
เรียนรูชุดที่ 2 ปรึกษา Buddy Teacher
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
3. Model Teacher นําแผนการจัดการ
เรียนรู 2 ที่ปรับแลว ไปใชสอนในชั้นเรียน
วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560
4. Buddy Teacher สังเกตการสอนและ
สะทอนผลการสอน
วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2560
5. Model Teacher สรุปผลการสอน
พรอมขอเสนอแนะของ Buddy Teacher
ลงแผนการจัดการเรียนรูชุดที่ 2
วันที่ 22 สิงหาคม 2560

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

วงรอบที่ 3
1.กําหนดปญหา/เรื่องที่ตองการทํารวมกัน
2. Model Teacher พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องที่ 3 เพื่อใหเหมาะสม
กับบริบทแตละสมาชิก นําแผนการจัดการ
เรียนรูชุดที่ 3 ปรึกษา Buddy Teacher
วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
3. Model Teacher นําแผนการจัดการ

1. แผนการจัดการ
เรียนรู พรอมบันทึก
หลังสอน
2. ภาพการพูดคุย
ปรึกษากับ Buddy
3. ภาพกิจกรรมการ
สอน
4. แบบสังเกตการ
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กิจกรรม

กิจกรรมที่ 5
สรุปรายงาน

ชวงระยะเวลา
การ
ดําเนินการ

วันที่

การดําเนินกิจกรรม

รองรอย

เรียนรู 3 ที่ปรับแลว ไปใชสอนในชั้นเรียน
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560
4. Buddy Teacher สังเกตการสอนและ
สะทอนผลการสอน
วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560
5. Model Teacher สรุปผลการสอน
พรอมขอเสนอแนะของ Buddy Teacher
ลงแผนการจัดการเรียนรูชุดที่ 3
วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ประชาสัมพันธกิจกรรม ผลสําเร็จของ
โครงการสงรายงาน

สอนของ Buddy
Teacher
5. ภาพการนิเทศการ
สอน

เลมรายงาน
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ตัวอยาง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ
โดย นางสาวสลักใจ พันธดิษฐ

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการคิดวิเคราะหและทักษะการปฏิบัติในรายวิชาการผลิตเห็ด
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบันทักษะการคิดวิเคราะหมีความสําคัญมาก ซึ่งจําเปนที่จะตองสอนใหผูเรียนรูจักการคิด
วิเคราะหเปน สามารถจําแนกเหตุและผลตาง ๆ ได ไมใชแคการเรียนแบบทองจําในหองเรียนเพียง
อยางเดียวเทานั้น สิ่งที่จะสอนใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหไดนั้นจึงตองเนนที่การตั้งคําถามใน
หองเรียน ตั้งคําถามใหผูเรียนคิดวิเคราะห และ สามารถตอยอดความรูที่เรียนมาได นอกจากจะเนน
ใหผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหแลวนั้น สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของ
สายอาชีวะนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเนนในเรื่องของทักษะการปฏิบัติ ผูเรียนตองปฏิบัติไดจริงและ
ถูกวิธี สามารถอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยการใชวิธีการสอนโดยการใชคําถามเพื่อชวยกระตุน
ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห และใหผูเรียนฝกทักษะการปฏิบัติจริง เพื่อใหเห็นภาพ และอธิบายขั้นตอน
การทําได รวมถึงมีทกั ษะการปฏิบัติที่ถูกตอง
วัตถุประสงคโครงการ
1.เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยการใชวิธีการสอนโดยการใชคําถาม
2.เพื่อพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดรวมถึงขั้นตอนการเพาะเห็ดตาง ๆ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะหมากขึ้น
2. ผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ดรวมถึงขั้นตอนการเพาะเห็ด
ตางๆ
3.แผนการจัดการเรียนรูวิชาการผลิตเห็ดไดรับการพัฒนา และมีประสิทธิภาพในการนํามาใช
กับผูเรียนมากยิ่งขึ้น
กลุมเปาหมาย
1.ผูเรียนกลุมเปาหมาย
1.1 ผูเรียน ปวช. 3/3
จํานวน 10 คน
1.2 ผูเรียน ปวช. 3/4
จํานวน 12 คน
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นวัตกรรม
แผนการจัดการเรียนรูพัฒนาการคิดวิเคราะหดวยการใชคําถาม และเนนทักษะการปฏิบัติ
จริง
ระยะเวลา
13 ก.ค. – 31 ส.ค. 2560
วิธีดําเนินการดวยกระบวนการเรียนรูทางวิชาชีพ ( PLC)
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ทําความเขาใจ
รวมกัน
ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูและทําความ
เขาใจการทํางานตาม
กระบวนการ PLC
กิจกรรมที่ 2 วงรอบที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ตามภาระงาน
plc ที่ 1 เรื่อง การ
ทําอาหารวุน PDA

แผนดําเนินโครงการ PLC
ระยะเวลาดําเนินการ
การดําเนินกิจกรรม
13 ก.ค. 2560

17-28 ก.ค. 2560

รองรอย

ประชุมเพื่อทําความเขาใจ 1.ใบลงชื่อการ
แนวคิด หลักการการทํางาน เขารวมกิจกรรม
ตามกระบวนการ PLC
2.ภาพถายการ
ประชุมทําความ
เขาใจ
วงรอบที่ 1
1. แผนการ
1.กําหนดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู
เรียนรู
พรอมบันทึก
2. Model Teacher พัฒนา หลังสอน
แผนการจัดการเรียนรู plc 2. ภาระงาน
เรื่องที่ 1 การทําอาหารวุน plc ที่ 1 เรื่อง
PDA และนําไปปรึกษา
การทําอาหาร
Buddy Teacher วันที่ 19 วุน PDA
ก.ค.2560
3. ภาพการ
3. Model Teacher นํา
พูดคุย ปรึกษา
แผนการจัดการเรียนรูที่ปรับ กับ Buddy
แลว ไปใชสอนปฏิบัติใน
และผูเกี่ยวของ
หองเรียน วันที่ 21 ก.ค.
4. ภาพกิจกรรม
2560
การเรียนการ
4. Model Teacher เชิญ สอน
หน.แผนกวิชาพืชศาสตร
5. แบบสังเกต
รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม การสอนของ
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กิจกรรม

กิจกรรมที่ 3 วงรอบที่ 2
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ตามภาระงาน
plc ที่ 2 เรื่อง การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด

ระยะเวลาดําเนินการ

31 ก.ค.- 15 ส.ค.
2560

การดําเนินกิจกรรม
สังเกตการณ และสะทอน
ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน
ที่ทําการสอน
5. Model Teacher
สรุปผลการสอนพรอม
ขอเสนอแนะของ Buddy
Teacher หน.แผนกวิชาพืช
ศาสตร และรอง ผอ.ฝาย
วิชาการ บันทึกลงใน
แผนการจัดการเรียนรู plc
เรื่องที่ 1 วันที่ 28 ก.ค.
2560
วงรอบที่ 2
1.กําหนดกิจกรรมการ
เรียนรู
2. Model Teacher พัฒนา
แผนการจัดการเรียนรู plc
เรื่องที่ 2 การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเห็ด และนําไป
ปรึกษา Buddy Teacher
วันที่ 1 ส.ค.2560
3. Model Teacher นํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ปรับ
แลว ไปใชสอนปฏิบัติในชั้น
เรียน วันที่ 11 ส.ค.2560
4. Model Teacher เชิญ
หน.แผนกวิชาพืชศาสตร
รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม
สังเกตการณ และสะทอน
ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน

รองรอย
Buddy
Teacher
6. ภาพการ
นิเทศการสอน

1. แผนการ
จัดการเรียนรู
พรอมบันทึก
หลังสอน
2. ภาระงาน
plc ที่ 2
เรื่อง การ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเห็ด
3. ภาพการ
พูดคุย ปรึกษา
กับ Buddy
4. ภาพกิจกรรม
การสอน
5. แบบสังเกต
การสอนของ
Buddy
Teacher

58

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

การดําเนินกิจกรรม
ที่ทําการสอน
5. Model Teacher
สรุปผลการสอนพรอม
ขอเสนอแนะของ Buddy
Teacher หน.แผนกวิชาพืช
ศาสตร และรอง ผอ.ฝาย
วิชาการ บันทึกลงใน
แผนการจัดการเรียนรู plc
เรื่องที่ 2 วันที่ 15 ส.ค.
2560
กิจกรรมที่ 4 วงรอบที่ 3
วงรอบที่ 3
กิจกรรมการเรียนการสอน
16 – 25 ส.ค. 2560 1.กําหนดกิจกรรมการ
ภาคปฏิบัติ ตามภาระงาน
เรียนรู
plc ที่ 3 เรื่อง การทําหัวเชื้อ
2. Model Teacher พัฒนา
ขาวฟาง
แผนการจัดการเรียนรู plc
ที่ 3 เรื่อง การทําหัวเชื้อ
ขาวฟาง และนําไปปรึกษา
Buddy Teacher วันที่ 17
ส.ค.2560
3. Model Teacher นํา
แผนการจัดการเรียนรูที่ปรับ
แลว ไปใชสอนปฏิบัติในชั้น
เรียน วันที่ 23 ส.ค.2560
4. Model Teacher เชิญ
หน.แผนกวิชาพืชศาสตร
รอง ผอ.ฝายวิชาการ รวม
สังเกตการณ และสะทอน
ผลการปฏิบัติในวันเดียวกัน
ที่ทําการสอน
5. Model Teacher

รองรอย
6. ภาพการ
นิเทศการสอน

1. แผนการ
จัดการเรียนรู
พรอมบันทึก
หลังสอน
2.ภาระงาน
plc ที่ 3 เรื่อง
การทําหัวเชื้อ
ขาวฟาง
3. ภาพการ
พูดคุย ปรึกษา
กับ Buddy
4. ภาพกิจกรรม
การสอน
4. แบบสังเกต
การสอนของ
Buddy
Teacher
5. ภาพการ
นิเทศการสอน
6. ภาพการ
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กิจกรรม

กิจกรรมที่ 5
สรุปรายงาน

ระยะเวลาดําเนินการ

การดําเนินกิจกรรม
รองรอย
สรุปผลการสอนพรอม
นิเทศการสอน
ขอเสนอแนะของ Buddy
Teacher หน.แผนกวิชาพืช
ศาสตร และรอง ผอ.ฝาย
วิชาการ บันทึกลงใน
แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง
ที่ 3
วันที่ 25 ส.ค.
2560

28 – 31 ส.ค. 2560 1. รวบรวมจัดทํารูปเลม
รายงาน
2. ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโครงการ
3. สงรายงาน

เลมรายงาน

ผลการวิเคราะหขอมูล
ดานปริมาณ ผูเรียนที่สอนทั้งหมด จํานวน 22 คน
สอบวัดความรู ความจํา นําไปใช ผานเกณฑ จํานวน 17 คน
ไมผานเกณฑ จํานวน 5 คน
สอบปฏิบัติทักษะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอกเห็ด การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงบนหัว
เชื้อขาวฟาง การทําอาหารวุน พีดีเอ ผูเรียนสอบผานทั้ง 22 คน
ดานคุณภาพ
1.ผูเรียนมีการคิดวิเคราะหเพิ่มขึ้นในระดับที่ ดี จากที่มีในระดับ พอใช
2.ผูเรียนมีความรูและเกิดทักษะตามสมรรถนะที่พึงประสงคตามแผนการจัดการ
เรียนรูที่จัดทําขึ้น
สรุปผลการดําเนินการ
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ดานผูเรียน
ผูเรียนมีพัฒนาคิดวิเคราะหดวยการใชวิธีการสอนโดยการใชคําถาม นอกจากนั้นผูเรียนไดรับ
การพัฒนาความรูเรื่องการทําอาหารวุนพีดีเอ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด และการทําหัวเชื้อขาวฟาง
ภาคทฤษฎีสอบผานเกณฑ จํานวน 17 คน ไมผานเกณฑ จํานวน 5 คน ภาคปฏิบัติ ผูเรียนสอบผาน
ทั้ง 22 คน
ดานครูผูสอน
ครูไดพัฒนาทักษะการสอน ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น โดยไดรับความรูและ
คําแนะนําจาก บัดดี้ ทีชเชอร ซึ่งเปนผูมีประสบการณ มีความรู ความชํานาญการสอนคอยเปนครูพี่
เลี้ยง แนะนําเทคนิคการสอนตาง ๆ
ดานแผนการจัดการเรียนรู
ทําใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนําไปใชกับผูเรียน
ไดจริง
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หนวยการสอนที่
สัปดาหที่ 14
ทฤษฎี 30 นาที

4

แผนการสอน
เรื่อง การทําเชื้อเห็ด ( การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง )
วันพุธที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ปฏิบัติ - คาบ

1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1.1 อธิบายขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อขาวฟางได
1.2 บอกวัสดุ/อุปกรณที่ใชในการเตรียมหัวเชื้อขาวฟางได
1.3 อธิบายลักษณะของหัวเชื้อขาวฟางที่เกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได
1.4 บอกวัสดุ/อุปกรณที่ใชในการทําเชื้อเห็ดได
1.5 อธิบายการฆาเชื้อในงานเห็ดได
2. ความรูและทักษะเดิม
ความหมาย ความสําคัญของการทําเชื้อเห็ด
3. สื่อการสอน
[ ✓] เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การทําเชื้อเห็ด (การเลี้ยงเสนใยเห็ดในเมล็ดธัญพืช)
[ ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน
[ ] ใบงานการทดลอง
[ ✓ ] วีดีทัศน เรื่องการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
[ ✓ ] ของจริง หัวเชื้อขาวฟาง
[ ✓ ] อื่นๆ โปรดระบุ Power point ประกอบการสอน เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
4. การบาน / การมอบหมายงาน
[ ] การบาน
[✓] การมอบหมายงาน ใบงาน เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
[ ] อื่น ๆ
5. หนังสือคนควา
ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน. 2555 . เทคโนโลยีการเพาะเห็ด . ภาควิชาการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วันทนี โชติสกุล. 2555. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตเห็ด .ภาควิชาครุศาสตรเกษตร
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คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สมาคมนักวิจัยเพาะเห็ดแหงประเทศไทย . 2544 . เห็ดไทย2544 . กรุงเทพฯ : นิวธรรมดาการพิมพ.
กระบวนการสอน
ขั้นที่ 1 การนําเขาสูบทเรียน
วิธีการ ใชสื่อของจริงใหสอดคลองกับเนื้อหา เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง และถามตอบเกี่ยวกับ
การทําหัวเชื้อขาวฟางเพื่อใชในการนําเขาสูบทเรียน ( 5 นาที )
ครู ถามตอบ / ผูเรียน เกี่ยวกับลักษณะของหัวเชื้อขาวฟางที่ดีสามารถนําไปหยอดลงในกอน
เห็ดไดนั้นจะตองมีลักษณะอยางไร โดยใหผูเรียนตอบคําถามจาก นําขวดหัวเชื้อขาวฟาง2ขวด มี
ลักษณะใดบางที่แตกตางกัน โดยใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ 3 คน ชวยกันระดมความคิดลงใน
กระดาษ และออกมานําเสนอหนาชั้นเรียน ( ประเด็นสําคัญคือ หัวเชื้อขาวฟาง )
คําถามที่ใช
1.ขาวฟางทั้งสองขวดมีความแตกตางกันอยางไร ขวดไหนที่เราสามารถนําไปเพาะเลี้ยงเสนใย
เห็ดตอได
2.ถาไมใชเมล็ดขาวฟางเราสามารถใชอะไรแทนไดบาง
3.กวาจะไดขาวฟางที่อยูในขวดมันจะตองผานกรรมวิธีใดบาง
ขั้นที่ 3
การสรุปและทบทวนบทเรียน
วิธีการ
1. ผูเรียนสรุปสาระสําคัญเรื่องการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
4.1 ถามตอบในชั้นเรียน
4.2 ใบงาน
1. ใบงาน เรื่องการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
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ใบงาน
เรื่อง การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
คําชี้แจง ใหผูเรียนตอบคําถามตอไปนี้ใหถูกตอง
1.วัสดุอปกรณที่ใชในการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง ไดแกอะไรบาง
ตอบ
2.จงอธิบายขั้นตอนการเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
ตอบ
3.หัวเชื้อขาวฟางที่เกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียมีลักษณะอยางไร
ตอบ
4.การฆาเชื้อในงานเห็ดแบงเปนกี่ประเภทอะไรบาง
ตอบ
5. คอนตามิเนชัน คืออะไร
ตอบ
6.วัสดุอุปกรณหลักที่ใชในการทําเชื้อเห็ดคือ
ตอบ

หนวยการสอนที่

สัปดาหที่ 14
ทฤษฎี - คาบ

4

แผนการสอน
เรื่อง การทําเชื้อเห็ด
(บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ด
ธัญพืช )
วันพุธที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ปฏิบัติ 30 นาที

1. วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
1.1 เพาะเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืชได
2. ความรูและทักษะเดิม
ความรูเกี่ยวกับ ความหมาย ความสําคัญของการทําเชื้อเห็ด การเตรียมหัวเชื้อขาวฟาง
3. สื่อการสอน
[ ✓] เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
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[ ] แผนใสประกอบหัวขอการสอน
[ ] ใบงานการทดลอง
[ ] แผนภาพ
[ ✓] ของจริง วัสดุอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
[ ] อื่นๆ โปรดระบุ Power point ประกอบการสอน เรื่อง การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ด
ธัญพืช
4. การบาน / การมอบหมายงาน
[ ] การบาน
[ ✓] การมอบหมายงาน สังเกตการณเดินของเสนใยเห็ดบนเมล็ดธัญพืช
[ ] อื่น ๆ

5. หนังสือคนควา
ปญญา โพธิ์ฐิติรัตน. 2555 . เทคโนโลยีการเพาะเห็ด . ภาควิชาการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วันทนี โชติสกุล. 2555. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการผลิตเห็ด .ภาควิชาครุศาสตรเกษตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สมาคมนักวิจัยเพาะเห็ดแหงประเทศไทย . 2544 . เห็ดไทย2544 . กรุงเทพฯ : นิวธรรมดาการพิมพ.
กระบวนการสอน
ขั้นที่ 1 การนําเขาสูบทเรียน
วิธีการ ใชสื่อของจริงใหสอดคลองกับเนื้อหา เรื่อง การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช และถาม
ตอบเกี่ยวกับการเลี้ยงเสนใยเห็ดในเมล็ดธัญพืช ( 5 นาที )
ครู ถามตอบ / ผูเรียน เกี่ยวกับลักษณะของหัวเชื้อขาวฟางที่ดีสามารถนําไปหยอดลงในกอน
เห็ดไดนั้นจะตองมีลักษณะอยางไร โดยใหผูเรียนตอบคําถามจาก นําขวดหัวเชื้อขาวฟาง2ขวด มี
ลักษณะใดบางที่แตกตางกัน ( ประเด็นสําคัญคือ การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช )
1.ครูใหผูเรียนเปรียบเทียบหัวเชื้อขาวฟางที่ทําการเพาะเลี้ยงเสนใยแลววาแบบไหนที่จะ
สามารถนําไปหยอดในกอนเห็ดได
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ขั้นที่ 3 การสรุปและทบทวนบทเรียน ( 2 นาที )
วิธีการ
1. ผูสอนใหผูเรียนสรุปสาระสําคัญ ในเรื่องการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
เนื้อหาสาระสําคัญที่สรุป
การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
วัสดุและอุปกรณที่ใชในการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
ขั้นที่ 4 การประเมินผล
4.1 ถามตอบในชั้นเรียน
4.2 บทปฏิบัติการที่ 5 เรื่องการเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
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แบบประเมินผลงาน
ลําดับที่

รายการประเมิน

คะแนน
4
(ดีมาก)

1
2
3

3
(ดี)

2
(พอใช)

ขอคิดเห็น
1
(ปรับปรุง)

ขั้นตอนการเลี้ยงเสนใยเห็ด
ความพรอมของเสนใยเห็ด
ไมเกิดการปนเปอนของ
เชื้อจุลินทรีย
ผูประเมิน ………………………………..

แบบบันทึกผล การเลี้ยงเสนใยเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช
ชนิดเห็ดที่ทํา
วันที่ 1

ลักษณะของเสนใยที่ปรากฎบนหัวเชื้อขาวฟาง
วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5
วันที่ 6

วันที่ 7

ภาคผนวก ค
- แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
- แบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- แบบประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ PLC (เชิงคุณภาพ)
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แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
********************
คําชี้แจง แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมการดําเนินการผานกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประเมินการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผานกระบวนการ
ดําเนินการการดําเนินงานชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ของครูในสถานศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลโครงการ
ชื่อโครงการ.......................................................ชื่อสถานศึกษา................................................
สังกัด.................................................................ผูรับผิดชอบ....................................................
ตอนที่ 2 แบบบันทึกคะแนนจําแนกตามประเด็นประเมิน
ประเด็น
รายการประเมินตามตัวบงชี้
1. กระบวนการ 1. ความครบถวนของกระบวนการ
PLC
5 องคประกอบของ PLC
2. จํานวนวงรอบของการทํา PLC
3. สาระ/ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมคะแนน ประเด็น 1 (คะแนนเต็ม 9 คะแนน)
2.คุณสมบัติ
สมาชิกเครือขายมีความหลากหลาย ไดแก
ของสมาชิก
มาจากหลายๆ สาขางาน มีความเชี่ยวชาญ
เครือขาย
หลายๆ สาขาวิชา และมีทั้งในและนอก
สถานศึกษา
รวมคะแนน ประเด็น 2 (คะแนนเต็ม 3 คะแนน)
3.ผลลัพธที่เกิด 1. เกิดองคความรู / ประเด็นความรู/
จาก
นวัตกรรม ที่เกิดจากกระบวนการ PLC
กระบวนการ
2. มีรองรอยการนําองคความรู /นวัตกรรม
/ประเด็นความรูทนี่ าสนใจไปใชประโยชน
รวมคะแนนประเด็น 3 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)
4. ผลลัพธที่เกิด 1.ผูเรียนไดเรียนรูตามเปาหมาย/
กับผูเรียน/ครู/ วัตถุประสงค ที่กําหนดไวในโครงการ

คะแนนที่ได

ขอเสนอแนะ
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ประเด็น
สมาชิกที่เขา
รวมเครือขาย
PLC/ชุมชน

รายการประเมินตามตัวบงชี้
คะแนนที่ได
2. ผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ / คุณลักษณะที่พึง
ประสงค การเรียนรูตามเปาหมายที่กําหนด
ไวในโครงการ
3.ผู เ รี ย นเกิ ด แรงบั น ดาลใจ และเป น ผู ใ ฝ
เรียนรู
4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูของครู สมาชิกเครือขาย
5. การรับรูและการมีสวนรวมของชุมชน
คะแนนรวมประเด็น 4 (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
5. คุณคาที่เกิด 1. ความคุมคาคุมทุน
ตอวงการศึกษา 2.ความชัดเจนและการขยายเครือขาย
คะแนนรวมมิติที่ 5 (คะแนนเต็ม 6 คะแนน)
คะแนนรวมทุกมิติ (คะแนนเต็ม 39 คะแนน)

ขอเสนอแนะ

ตอนที่ 3 รายการประเมิน ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
ลําดับ ประเด็น
ตัวบงชี้
ที่
1 กระบวนการ 1. ความ
PLC
ครบถวนของ
กระบวนการ
5
องคประกอบ

2.จํานวน
วงรอบของ
การทํา PLC
3. สาระ/
ประเด็นการ

เกณฑการประเมิน
3คะแนน
2คะแนน
- กระบวนการมีการ - กระบวนการมีการ
การดําเนินการที่
ดําเนินการที่ครบถวน
ครบถวนตาม
ตามหลักการ 3 – 4
หลักการทั้ง 5
ใน 5 องคประกอบ
องคประกอบของการ ของการทํา PLC
ทํา PLC

1คะแนน
กระบวนการมีการ
ดําเนินการที่
ครบถวนตาม
หลักการเพียง
1 - 2 ใน 5
องคประกอบของ
การทํา PLC
- ดําเนินกิจกรรมเปน - ดําเนินกิจกรรมเปน - ดําเนินกิจกรรม
ระยะตอเนื่อง
ระยะตอเนื่อง
เปนระยะตอเนื่อง
ครบ ........... วงรอบ จํานวน ......... วงรอบ เพียง......... วงรอบ
- มีการกําหนด
-มีการกําหนด
- ไมมีการกําหนด
ประเด็นการ
ประเด็นการ
ประเด็นการ
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ลําดับ
ที่

2.

3.

ประเด็น

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
3คะแนน
2คะแนน
แลกเปลี่ยน แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ แลกเปลี่ยนเรียนรูที่
เรียนรู
ชัดเจนทุกครั้งและมี ชัดเจนแตมีสรุปผล
สรุปผลการ
การแลกเปลี่ยนไม
แลกเปลี่ยนทุกครั้ง ทุกครั้ง
คุ ณ ส ม บั ติ สมาชิก
-สมาชิกเครือขายมี - สมาชิกเครือขายไม
ของสมาชิ ก เครือขายมี
ความหลากหลาย
มีความหลากหลาย
เครือขาย
ความ
กลุมสาระ /ความ
กลุมสาระ /ความ
หลากหลาย เชี่ยวชาญมีทั้งในและ เชี่ยวชาญแตมีมีทั้งใน
ไดแก มาจาก นอกสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา
หลายๆ สาขา
งาน มีความ
เชี่ยวชาญ
หลายๆ
สาขาวิชา
และมีทั้งใน
และนอก
สถานศึกษา
ผลลัพธ
1. เกิดองค
- มีองคความรู /
- มีองคความรู /
ที่เกิด กับ ความรู /
นวัตกรรม / ประเด็น นวัตกรรม / ประเด็น
เกิดจาก
ประเด็น
ความรูที่นาสนใจ ที่ ความรูที่นาสนใจ ที่
กระบวนการ ความรู/
เกิดขึ้นจากการ
เกิดขึ้นจากการ
นวัตกรรม ที่ แลกเปลี่ยนเรียนรู
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เกิดจาก
ของสมาชิกเครือขาย ของสมาชิกเครือขาย
กระบวนการ ที่เปนประโยชนกับ เปนประโยชนกับครู
PLC
ครู และครูสามารถ และครูสามารถ
นําไปใชในการพัฒนา นําไปใชในการพัฒนา
ใหเกิดประโยชนกับ ใหเกิดประโยชนกับ
ผูเรียนไดอยางเปน ผูเรียนแตยังไมเปน
รูปธรรม (สมาชิก
รูปธรรม (ไมชัดเจน

1คะแนน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
แตมีการบันทึก
รองรอยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- สมาชิกเครือขาย
เฉพาะและใน
สถานศึกษา

มีองคความรู /
นวัตกรรม /
ประเด็นความรู
เกิดขึ้นจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ของสมาชิก
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ลําดับ
ที่

4.

ประเด็น

ตัวบงชี้
3คะแนน
เครือขายมีการ
นําไปใชไดอยาง
ชัดเจน)
2. มีรองรอย - มีรองรอยการ
การนําองค
รายงานผลการนํา
ความรู /
องคความรู /
นวัตกรรม / นวัตกรรม / ประเด็น
ประเด็น
ความรูที่นาสนใจ ที่
ความรูที่
เกิดขึ้นของสมาชิก
นาสนใจไปใช เครือขายไปใชตลอด
ประโยชน
ระยะที่ดําเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยสมาชิก
ทุกคน

ผลลัพธที่
เกิดกับ
ผูเรียน/ครู/
สมาชิกที่เขา
รวม
เครือขาย
PLC/ชุมชน

1. ผูเรียนได
เรียนรูตาม
เปาหมาย/
วัตถุประสงค
ที่กําหนดไวใน
โครงการ

- ผูเรียนไดการเรียนรู
ตามเปาหมาย/
วัตถุประสงคที่
กําหนดไวในโครงการ
ทุกประการ และมี
ความชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

2. ผูเรียนเกิด - สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ / ทางการเรียนของ
คุณลักษณะที่ ผูเ รียนที่ดีขึ้น และทํา

เกณฑการประเมิน
2คะแนน
ในการนําไปใชของ
สมาชิกเครือขาย)
- มีรองรอยการ
รายงานผลการนํา
องคความรู /
นวัตกรรม / ประเด็น
ความรูที่นาสนใจ ที่
เกิดขึ้นของสมาชิก
เครือขายไปใชตลอด
ระยะที่ดําเนิน
โครงการทุกครั้งที่มี
การแลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยสมาชิก
สวนใหญ

1คะแนน

- มีรองรอยการ
รายงานผลการนํา
องคความรู /
นวัตกรรม /
ประเด็นความรูที่
นาสนใจ ที่เกิดขึ้น
ของสมาชิก
เครือขายไปใช
ตลอดระยะที่
ดําเนินโครงการทุก
ครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยสมาชิกบางคน
ผูเรียนไดการเรียนรู - ผูเรียนไดการ
ตามเปาหมาย
เรียนรูตาม
วัตถุประสงคที่
เปาหมายที่กําหนด
กําหนดไวในโครงการ ไวในโครงการ
ทุกประการ แตมี
ความชัดเจนทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ
ไมทุกเปาหมาย/
วัตถุประสงคที่
กําหนด
- สงผลตอผลสัมฤทธิ์ - สงผลตอ
ทางการเรียนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
ผูเรียนที่ดีขึ้น หรือ
เรียนของผูเรียน
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ลําดับ
ที่

5.

ประเด็น

ตัวบงชี้
3คะแนน
พึงประสงค ใหผูเรียนไดพัฒนา
การเรียนรู
และเกิดคุณลักษณะ
ตามเปาหมาย อยางชัดเจน
ที่กําหนดไวใน
โครงการ
3. ผูเรียนเกิด - กิจกรรมทุก
แรงบันดาลใจ กิจกรรมของ
และเปนผูใฝ เครือขายสงผลให
เรียนรู
ผูเรียนเกิดแรง
บันดาลใจ และเปนผู
ใฝรู ทั้งทางตรงและ
ทางออมเห็นผลได
อยางชัดเจน
4. การ
- ครู สมาชิก
เปลี่ยนแปลง เครือขายทุกคนเกิด
พฤติกรรม
การเปลี่ยนแปลง
การจัดการ
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรูของครู เรียนรู/การดูแล
สมาชิก
ผูเรียน
เครือขาย

5. การรับรู
และการมี
สวนรวมของ
ชุมชน
คุณคาที่เกิด - ความคุมคา
ตอวง
คุมทุน
การศึกษา

- มีการสื่อสาร ให
ชุมชนรับรูและรวม
การดําเนินการอยาง
เปนรูปธรรม
1. ความคุมคาคุมทุน
ภาพรวมทั้ง
กระบวนการ กับผลที่
เกิดและจํานวน

เกณฑการประเมิน
2คะแนน
ทําใหผูเรียนไดพัฒนา
และเกิดคุณลักษณะ
แตมีความชัดเจน
เพียงดานใดดานหนึ่ง

1คะแนน
หรือ ทําใหผูเรียน
ไดพัฒนาและเกิด
คุณลักษณะแตยัง
ไมมีชัดเจนทั้ง 2
ดาน
- กิจกรรมสวนใหญ - กิจกรรมบาง
ของเครือขายสงผล กิจกรรมของ
ใหผูเรียนเกิดแรง
เครือขายสงผลให
บันดาลใจ และเปนผู ผูเรียนเกิดแรง
ใฝรู ทั้งทางตรงและ บันดาลใจ และเปน
ทางออม
ผูใฝรู และยังไมเห็น
ผลที่ชัดเจน
- ครู สมาชิก
เครือขายไมนอยกวา
รอยละ 80 เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการจัดการ
เรียนรู/การดูแล
ผูเรียน
- มีการสื่อสารให
ชุมชนรวมรับรูการ
ดําเนินการหรือให
ชุมชนมีสวนรวม
- ความคุมคาคุมทุน
ภาพรวมทั้ง
กระบวนการกับผลที่
เกิดกับจํานวน

- ครู สมาชิก
เครือขายบางสวน
ประมาณรอยละ
50 เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการ
จัดการเรียนรู/การ
ดูแลผูเรียน
- มีการสื่อสารให
ชุมชนรวมรับรูการ
ดําเนินการ
- ความคุมคาคุมทุน
ของผลทีเ่ กิดกับ
จํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับบางกิจกรรม

70

ลําดับ
ที่

ประเด็น

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
3คะแนน
2คะแนน
1คะแนน
งบประมาณที่ไดรับมี งบประมาณที่ไดรับ / บางประเด็นยังไม
ความเหมาะสม
ยังไมชัดเจนมีความ เหมาะสม
สมเหตุสมผล
เหมาะสม เพียงบาง
ประเมินได
กิจกรรม
- ความชัดเจน 2. มีเครือขายที่
- มีเครือขายที่ชัดเจน - มีเครือขายเกิดขึ้น
และการขยาย ชัดเจน และการ
และมีแนวโนมการ
เครือขาย
ขยายเครือขายแลว ขยายเครือขายการ
และมีความชัดเจน แลกเปลี่ยนเรียนรู
เปนรูปธรรมและมี
แนวโนมการเกิด
เครือขายเพิ่มขึ้น

เกณฑการตัดสิน (คะแนนเต็ม 39 คะแนน)
ระดับดีมาก

มีคะแนน รอยละ 80 ขึ้นไป (คะแนน 31.20 คะแนนขึ้นไป)

ระดับดี

มีคะแนนรอยละ 60 – 80 (คะแนน 23.40 – 31.20 คะแนน)

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

มีคะแนนต่ํากวา รอยละ 50 (คะแนนต่ํากวา 19.50 คะแนน)

แบบประเมินกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
***********************
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อประเมินสภาพการดําเนินการกระบวนการชุมชน
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การเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใหกระบวนการ PLCประสบผลสําเร็จ
คณะผูประเมินหวังวาจะไดรับความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามใหครบถวน
เป น อย า งดี การตอบครบถ ว นจะทํ า ให ผ ลการประเมิ น สมบู ร ณ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ
กระบวนการ PLC ในโอกาสตอไป จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานศึกษา
 ชื่อสถานศึกษา...........…………………………………สังกัด.........................................
1.2 ตําแหนง / ความเกี่ยวของกับกระบวนการ(ตอบเพียง 1 สถานะที่เกี่ยวของมากสุด)
 ผูบริหารสถานศึกษา
 ครูในสถานศึกษา  ผูที่เกี่ยวของ
 ผูปกครองผูเรียน
 ผูเรียน
 อืน่ ๆ(ระบุ)..............
1.3 ทานรูเรื่องกระบวนการ PLC หรือไม
ไมรูเลย (หยุดตอบแคนี้)
รูบาง รูละเอียดพอสมควร รูและเขาใจรายละเอียดมาก
1.8 ชองทางที่ทานรูเรื่องกระบวนการนี้ (ตอบไดมากกวา 1 ชองทาง
รูจากประกาศของ สอศ. การเผยแพรคูมือของ สอศ.
จากสถานศึกษา
จากเว็บไซด จากอบรม/สัมมนา
เพื่อนครูบอกตอ
รูจากทางอื่นๆ(ระบุ)......................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอกระบวนการPLCที่ทานมีสวนรวม หรือรับทราบ
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย ✓ลงในชองความเห็นดวยเกี่ยวกับกระบวนการPLC วา รายการ
กิจกรรม และกลไกของกระบวนการตามที่ทานทราบ
ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ
ขอ
รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ
5
4
3
2
1
1
บริบท สภาพแวดลอมการทํากระบวนการนี้
1.1 สอดคลองกับสภาวการณดานเศรษฐกิจ
1.2 สอดคลองกับสภาวการณดานสังคม
1.3 สอดคลองกับสภาวการณดานสิ่งแวดลอม
1.4 สอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน
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ขอ

รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ

1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
3

4
4.1
4.2

สอดคลองกับความตองการพัฒนาดานการศึกษา
สอดคลองกับศักยภาพของสถานศึกษา
ความพรอมของกระบวนการ(เทาที่ทราบ)
ความพรอมของบุคลากรจากหนวยงานที่เขารวม
ความเพียงพอของทรัพยากร สิ่งสนับสนุนเชน อาคารสถานที่
ความเพียงพอของงบประมาณสนับสนุนใหทํากิจกรรม
คุณภาพกระบวนการดําเนินงานของกระบวนการ
(เทาที่ทราบ)
สมาชิกในชุมชนการเรียนรูมีบรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน
การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของผูเรียน ใหผลการเรียนรูที่
ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน โดยครูที่เปนสมาชิกในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพทุกคนวางเปาหมายรวมกัน
สะทอนผลเชิงวิชาชีพ โดยการพูดคุยสนทนากันระหวางสมาชิก
ในชุมชนการเรียนรู ที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการเรียนการ
สอนและคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา หรื อ ช ว ย
พัฒนาการจัดการเรียนรูและสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
การให ค วามสํ า คั ญ กั บ การร ว มมือ รวมพลั งของครู ใ นภาพรวม
ทั้งหมดของสถานศึกษา
การเตรียมพรอมในดานการสนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิกไดมี
โอกาสสังเกตการสอน วิพากษวิจารณและสะทอนการปฏิบัติงาน
ผลการดําเนินงานเทาที่ทราบ
ผลดีที่เกิดกับครู
ผลดีที่เกิดกับผูบริหารสถานศึกษา

4.3
4.4
4.5
4.6

ผลดีที่เกิดกับผูเรียน
ผลดีที่เกิดกับผูปกครอง
ผลดีที่เกิดกับชุมชนในพื้นที่
ผลดีที่เกิดกับการศึกษาของประเทศโดยภาพรวม

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5

ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
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ขอ

รายการ / กิจกรรม /กลไกของกระบวนการ

5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

ความเห็นในการขยายผลกระบวนการกับสถานศึกษาทั้งหมด
สมควรขยายผลกระบวนการไปทุกสถานศึกษา
เปนกระบวนการที่คุมคา
เปนกระบวนการที่มปี ระโยชน
สมควรยกเลิกกระบวนการ
เปนกระบวนการที่สิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน

ระดับการปฏิบัติ/ความพึงพอใจ
5
4
3
2
1

เกณฑและการแปลความหมายดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง การปฏิบัติ/ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อใหกระบวนการ PLC ประสบผลสําเร็จ
.............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..............
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แบบประเมินติดตามการปฏิบัติงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC
(เชิงคุณภาพ)
**********************
คําชี้แจง ขอคําถามใชสําหรับการสัมภาษณ หรือการประเมินโดยการประชุมกลุมยอย ตาม
ประเด็นดังนี้
1. การคัดเลือกกลุมเปาหมายการพัฒนาวิชาชีพของเครือขาย
2. หลังจากการรวมกลุมของสมาชิกเครือขายแลว ไดดําเนินการพัฒนาทีมงานเพื่อ ใหเขาใจ
หลักการสรางชุมชนแหงการเรียนรูรวมกัน
3. ลักษณะการดํ าเนิน การ การรวมมือรวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ ที่สงผลตอการ
ยกระดับคุณภาพของผูเรียน
4. การดําเนินการเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง ของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ โดยการเปดรับการชี้แนะ
การปฏิบัติงาน
5. การดําเนินการโดยการจัดเวทีใหมีการสนทนาแลกเปลี่ยนที่มุงสะทอนผลการปฏิบัติงาน
6. ลักษณะของการประเมินความตองการจําเปนสิ่งที่ควรพัฒนาของสมาชิกเครือขาย
7. การดําเนิน การตามขั้ นตอนของการรวมกลุมพั ฒนาวิชาชีพได เนน การกําหนดประเด็ น
เปาหมายการพัฒนา ที่ใหความสําคัญกับผูเรียนและเปนแนวทางที่จะพัฒนาผูเรียน
8. วิธีการวางแผน ออกแบบแผนจัดการเรียนรู หรือ กิจกรรมการพัฒนาชวยเหลือ
9. ในระหวางการกิจกรรมการเรียนรู หรือ ปฏิบัติการตามแผนกิจกรรม ทางกลุมเครือขาย มี
การเยี่ยม หรือสังเกตการปฏิบัติในการสอน
10. การพัฒนาวิชาชีพครูหลังจากกลุมเครือขายไดเขารวมโครงการไดมีการสะทอนผลการ
ปฏิบัติ บันทึกผลสําเร็จหรือมีการปรับปรุงแกไข ในดานใดบาง
11. ภายหลังจากการทบทวนสิ่งที่ไดดําเนินการไปครบวงรอบแลวกลุมเครือขายไดนําความรู
นั้นมาใชปรับกิจกรรมปฏิบัติการรอบใหมที่ปรับจุดออนมากนอยเพียงใด ดําเนินการในลักษณะใดบาง
ใหเสนอเปนดานๆ
12. กลุมเครือขายมีความประสงค จะพัฒนาตนเองเพิ่มเติมในดาน/เรื่องใด ที่จะทําใหการ
พัฒนาชุมชนวิชาชีพ มีความยั่งยืนใหระบุประเด็นหลักๆที่ตองการไดรับการพัฒนา รายละเอียดของ
แตละเรื่อง อาทิ เนื้อหา หลักการแนวคิดฯลฯ
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การสัมภาษณหัวหนาโครงการเกี่ยวกระบวนการดําเนินการ PLC
1. การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู แ บบชุม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ (PLC) มี ส ว นชว ยพั ฒ นาหรื อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาหรือไม
2. การกําหนดประเด็น / กรอบการพัฒนาตามแบบการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีการกําหนดกันอยางไร
3. กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ควรเปนอยางไร
เริ่มตนอยางไร และเกิดจากใคร
4. มีความเชื่อวา กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) จะทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในสถานศึกษาหรือไม
ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู
1. การดํ า เนิ น การพั ฒ นาวิ ช าชีพ ครูดว ยชุมชนการเรี ย นรูท างวิช าชีพ (PLC) เกิด ผลลัพ ธ
ผลกระทบตอครู ผูเรียน สถานศึกษา หรือชุมชนอยางไร
2. ครู ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร
การสรางทีมในการพัฒนาครูโดยกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC)
คําถามที่ใชในการสัมภาษณ 7 ขอ ดังนี้
1. กระบวนการทํางานพัฒนาวิชาชีพครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู มีระบบการทํางานอยางไร
(PDCA)
2. แนวคิด หลักการ และคุณสมบัติของผูที่จะเขามาเปนทีมงานเครือขายการพัฒนาวิชาชีพ
ครูแบบชุมชนแหงการเรียนรู
3. กระบวนการทํางานการพัฒนาวิชาชีพครูดวยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ทีมงานมี
การบริหารจัดการอยางไรจัดบทบาทหนาที่ของทีมงานอยางไร
4. ในระหวางดําเนินงาน เมื่อพบอุปสรรค ไมสามารถเรียนรูหรือพัฒนาไดนอย หรือไมเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนด มีการดําเนินการในการชวยเหลือสนับสนุนเพื่อนครูหรือทีมอยางไร
5. มีการจัดระบบกระบวนการสื่อสารในการทํางานอยางไรบางและมีอุปสรรคอะไรบาง
6. มี การนํ า เทคโนโลยี เ ข ามาบูร ณาการ ในการทํางานอยางไรบาง มีป ระโยชน มีปญ หา
อุปสรรคอะไร
7. มีความผูกพัน หรือมีสัมพันธภาพกันอยางไร มีความคาดหวังที่จะใหเกิดความยั่งยืนหรือไม
รวมทั้งแนวทางในการที่จะทําใหยั่งยืน

ภาคผนวก ง
คณะทํางานจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
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คณะผูทํางาน
ที่ปรึกษา
1. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายบุญสง จําปาโพธิ์)
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายประชาคม จันทรชิต)
4. รศ.ดร.มนตรี แยมกสิกร
5. ผศ.ดร.วิมลรัตน จตุรานนท
6. ดร.อาพันธชนิต เจนจิต

มหาวิทยาลัยบูรพา

7. ดร.สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน

มหาวิทยาลัยบูรพา

8. ดร.คงรัฐ นวลแปง

มหาวิทยาลัยบูรพา

9. ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา

มหาวิทยาลัยบูรพา

10. ผศ.นาวาตรี ดร. พงศเทพ จิระโร

มหาวิทยาลัยบูรพา

11. อาจารยวัฒนพร จตุรานนท

มหาวิทยาลัยบูรพา

1. คณะกรรมการดําเนินการกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
1. นายสมประสงค สิงหสุวรรณ

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา

2. นางเรณู สันตโยภาส

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

3. นายอธิปไตย โพแตง

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

4. นายมะณู คุมกล่ํา

รองผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

5. นายบุญลือ ทองเกตุแกว

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

6. นายพงคสิลป รัตนอุดม

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

7 นายจรัส เลหสิงห

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแกว

8. นายไสว สีบูจันดี

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง

9. นางสุภาภรณ ปาลโฉม

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

10. นางศันสนีย สายะสนธิ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
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11. นายถาวร ทิพวรรณ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

12. นายนิติ นาชิต

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี

13. นายเสนห ศรีวิลัย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

14. นายทองคํา ตินะลา

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร

15. นายจีระพงษ แสงวณิช

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคลําปาง

16. นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

17. นายมานิตย มณีโชติ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

18. นายแสวง ทาวดี

ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

19. นายสุเทพ ศรีศักดิ์วรชัย

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค

20. นายวิชิต วิเชียร

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา

21. นายอดิศักดิ์ ชัชเวช

ผูอํานวยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

22. นายศิวกรณ เองฉวน

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่

23. นายบํารุง ทองรอด

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

24. นายสิรวิชญ ธนเศรษฐวงศ

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี

25. นายสุคนธ นาเมืองรักษ

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

26. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ

ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

27. นายปรีดี เกตุทอง

ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง

28. นายธีรวิทย หทัยรัตนานนท

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

29. นายอภิชาติ สรอยระยา

รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

30. นายสุรชาติ กีรติตระกูล

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
เกษตรบุรีรัมย

31. นายคมสัน อรรคแสง

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

32. นายจําเนียร สุมาริธรรม

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด

33. นายสุเทพ สระจันทร

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด

34. นายสุคนธ สุคนธรัตนสุข

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแกน

35. นายทิฐินันท ทุมมา

รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

36. นายชุมพล คําเทียน

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
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37. นายทวีศักดิ์ รื่นรวย

รองผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค

38. วาที่รอยตรีจิรายุทธ ออนศรี

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

39. นางสาวงามพรรณ ไพศาลทรัพย

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

40. นายสมโภชน ธีรวัฒนพันธ

วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

41. นายธีระยุทธ มอยขาม

ทยาลัยเทคนิคสระแกว

42. นางสมสุข ขําสวัสดิ์

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

43. นายประสงค มานอย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

44. นางจิรพร สุธรรมแปง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

45. นางยุพา บรรโล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงหบุรี

46. นางดัชนี จะวรรณะ

วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร

47. นายภักดี ศรีอรุณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

48. นางสาวสิริมนต นฤมลสิริ

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

49. นางเดือนฉาย อุดมวงศรุงเรือง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน

50. นายธนพนธ ธิสงค

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย

51. นายศิวดล บุดทะสี

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม

52. นางณัฏฐา จงใจภักดี

วิทยาลัยเทคนิครอยเอ็ด

53. นางธนพร แสนบุตร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรอยเอ็ด

54. นายธาตรี สุภาระโยธิน

วิทยาลัยเทคนิคขอนแกน

55. นางสาวจริยา เอียบสกุล

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

56. นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลยสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

57. นายธวัชชัย ลิ้มสุวรรณ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏรธานี

58. นายอภิชาติ เนินพรหม

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

59. นายศุภชัย จันประดิษฐ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

60. นางอนงค กมลจิตรวี

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

61. นายสุรพงษ เอิมอุทัย

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

62. นางสาวเยาวมาลย หุนนิวัฒน

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

63. นางสรพัศ ยิ้มนวล

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
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64. นางสาวธณัทอร วรรณจรูญ

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

65. นางสาวอุษณี ตันติชัยรัตนกูล

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

66. นายสันติ พยัคฆขาม

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

67. นายยงยุทธ ใจซื่อดี

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

68. นายดุสิต สินสุข

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

69. นายดุสิต บัวเกตุ

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

70. นางสาวปานรดา บุษรารัตน

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

71. นางสาวสัณหนันท มหิศมณี

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

72. นางสาวเมทินี บุญเลิศ

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

73. นายภาคภูมิ พูสกุลสถาพร

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

74. นางสาวปาณิสรา เพชรรัตน

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

75. นางนิตยรดี ดําดวง

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

76. นางสาวยศวดี ทั่งทอง

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

77. นางสาวจิราพร โพธิ์ใต

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

2. คณะเรียบเรียง และจัดทํารูปเลม
1. นางเรณู
2. นางนิตยรดี
3. นางสาวยศวดี
4. นางสาวปาณิสรา
5. นายนพคุณ
6. นางสาวจิราพร

สันตโยภาส
ดําดวง
ทั่งทอง
เพชรรัตน
มานะวิสาร
โพธิ์ใต

สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

