
แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                  
(Professional Learning Community : PLC)                      
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุ่มงานหลักเกณฑ์ฯ ส านกัพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 



แนวคิดการจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ               
(Professional Learning Community : PLC) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑ์หนังสือ ศธ0206/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว21/2560) 

- การก าหนดชั่วโมงการปฏิบตัิงานของครูต้องมีชั่วโมง PLC ในชั่วโมง
ปฏิบัติงานในแตล่ะปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง 

หลักเกณฑ์หนังสือ ศธ0206/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 (ว22/2560) 
- ครตู้องเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองต่อเนื่องทกุปีๆละไมน่้อย
กว่า 12-20 ชั่วโมง ต่อเนือ่ง 5 ปี ต้องมีชัว่โมงพัฒนา 100 ชั่วโมง  แตห่ากภายใน 5 ปี 
ชั่วโมงพัฒนาไม่ครบ 100 ชม. สามารถน าชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) ส่วนทีเ่กนิ 50 ชั่วโมงในแต่ละปี นับรวมเปน็จ านวนชัว่โมงการพัฒนาได้ 
 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายให้ PLC เป็นเครื่องมือส าคญัใน                
การพัฒนาครูท้ังระบบ  



แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า
แนวทางขับเคลือ่น

กระบวนการ (PLC) สอศ. 

คณะกรรมการประชุม 
ระดมความคดิจัดท าแนว

ทางการขับเคลือ่นกระบวน 
(PLC) 

จัดท าแนวทางการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 

(PLC) 

สร้างความรู้ ความเขา้ใจ
แนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการ (PLC)                 

ในสถานศึกษา 

เผยแพรแ่นวทาง  
การขับเคลือ่นกระบวนการ 
(PLC) ทางเว็บไซต์ สอศ. /
สสอ. และ Facebook สสอ. 

สถานศึกษาศึกษาแนวทาง
ขับเคลื่อนกระบวนการ 

(PLC) ลงมือปฏิบัต ิ

ขั้นตอนการจัดท าแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 1 • ความเป็นมาและความส าคญั  

บทที่ 2 
• ชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)              

ในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา 

บทที่ 3 
• การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 4 • การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 1 • ความเป็นมาและความส าคัญ  

• เป้าหมายสมรรถนะ
ผู้เรียนอาชีวศึกษา 

การศึกษาไทยแลนด์ 4.0/
นโยบายเน้นส่งเสริมทักษะ 
3R 8C 

• นโยบายการพัฒนา
ครูอาชีวศึกษา 

แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา 

• PLC นวัตกรรมการ
พัฒนาคร ู

การพัฒนาครูด้วย PLC 



วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจ รูปแบบ 
วิธีการ และประโยชน์ (PLC) 

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ใน
สถานศึกษา ออกแบบกระบวนการด าเนินการ การ
นิเทศ ก ากับติดตาม การประเมินผล  

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสามารถน ากระบวนการ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ไปสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาได ้

เป้าหมาย 

. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแผนและ
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สงักัด สอศ.
สามารถนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ 
(PLC) ในสถานศึกษาได้ตามแผนท่ีก าหนด 

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สงักัด สอศ.มี
รูปแบบการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) และการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของอาชีวศึกษา 

บทท่ี 1 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) 

แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 2 
• ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)                  

ในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา (แนวคิด) 

1. แผนการพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 
2. นโยบายเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนอาชีวะมีคุณสมบัติหรือทักษะที่ส าคัญ คือ 3R และ 8C 
3. กฎ ระเบียบ ในการให้น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการปฏิบัติ 
   หน้าทีข่องครูสายงานการสอน 
4. ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5. วัตถุประสงค์ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
6. ประโยชน์การพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
7. ความเช่ือของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning Community : PLC ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 2 
• ชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)                  

ในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา  

8. หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
9. องค์ประกอบส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
10. การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
10. กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
11. บทบาทผู้บริหารในกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
12. บทบาทครูในกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
13. เทคนิคหรือเคล็ดลับท่ีจ าเป็นในการเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
     ทางวิชาชีพ (PLC) 



ด้านการบริหารจดัการกระบวนการชมุชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)  ในสถานศึกษา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา 

 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ในสถานศึกษา  

 สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูในสถานศึกษา       
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ติดตามและรายงานผล 

ด้านการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                  
ในสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 

 การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 วเิคราะหแ์ละระบุปัญหา/ส่ิงที่ต้องการพัฒนา 

 ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้/กิจกรรม/
นวัตกรรม 

 วิพากษ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  

 จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 

 ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรยีนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม  

 สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กจิกรรม/นวัตกรรม 

บทที่ 3 
• การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) ในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขั้นตอนการด าเนินการ) 



PLC ในการพัฒนาครูเพื่อพฒันาคณุภาพผู้เรียนอาชีวศกึษา  

ความหมายของ  PLC  
  PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง 
ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และ
นักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบ
กัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความส าเร็จ
หรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของ
การท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 



        1. เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
        2. เพื่อให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ 
            คุณภาพของผู้เรียน 
        3. เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 

      วัตถุประสงค์  PLC  
 

ในกลุ่ม PLC ถือว่าทุกคนคือคนเชีย่วชาญในงานนั้น  
จึงเรียนรู้ร่วมกันได ้



ยอมรับว่า การสอนและการปฏิบัติงาน 
ของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ยอมรับหลักการที่ว่า การเรียนรู้ของคร ู               
คือ การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ความเชื่อของ PLC 



ยอมรับว่า  
ครมูีความแตกต่างกัน 

ความเชื่อของ PLC 

ยอมรับว่า การสอนบางครัง้ต้องอาศัยความร่วมมือ 
ร่วมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร 

หากต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
มีขั้นตอน และ สุดท้ายเป็นการพัฒนาวิชาชีพ  เมื่อไดท้ดฃองใช ้PLC  



หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

หลักการที่ 1 มั่นใจว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้  

                (A focus on learning)  

หลักการที่ 2 วัฒนธรรมแห่งการร่วมมือ  

                (A culture of collaboration)  

หลักการที่ 3 เน้นที่ผลลัพธ์  

                (A focus of results) 



การแบ่งระดับของชมุชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ระดับสถานศึกษา 

• ระดับผู้เรียน 
• ระดับผู้ประกอบการ 
• ระดับการเรียนรู้
ชุมชน 

ระดับเครือข่าย 

• กลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
สถาบัน  

• กลุ่มเครือข่ายความ
ร่วมมือของสมาชิก
วิชาชีพครู  

ระดับชาติ 

• เกิดขึ้นโดยนโยบายของรัฐที่มุง่
จัดเครือข่าย PLC ของชาต ิ
เพื่อขับเคลื่อน การ
เปลีย่นแปลงเชงิคุณภาพของ
วิชาชีพ โดยความร่วมมือ ของ
สถานศึกษา และครู ที่ผนึก
ก าลังรว่มกันพัฒนาวิชาชีพ 
ภายใต้ การสนบัสนุนของรัฐ  

• เพ่ือพัฒนาผู้รับบริการ
ระดับสถานศึกษา 

• เพื่อพัฒนาจัดการเรียนการ
สอน/หลักสูตร ในภาพรวม 

• เพื่อพัฒนาวิชสชีพในระดับ
นโยบาย 



องค์ประกอบส าคัญของ  PLC  

        1.ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

   2.ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ  หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอ
วิธีการ น าสู่การปฏิบัติและประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ 
care และ Share 



     3. ภาวะผู้น าร่วม  หมายถึง การท า PLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
     4. กัลยาณมิตร   หมายถึง  เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของ
แต่ละคน 
 

องค์ประกอบส าคัญของ  PLC  



     5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาส
การท างานที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการส่ังการ มีช่ัวโมงพูดคุย 
      6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  
การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงานคือการสอนสู่คุณภาพผู้เรียน 

องค์ประกอบส าคัญของ  PLC  



บทที่ 3 
• การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) ในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ขั้นตอนการด าเนินการ) 

ด้านการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการอ านวยการ 
 คณะกรรการด าเนินการขับเคลื่อน

กระบวนการ (PLC)  
 คณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

กระบวนการ (PLC)  
 คณะกรรมการก ากับ ติดตาม นิเทศและ

ประเมินผลกระบวนการ (PLC) 

 
 

 สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการก าหนด
ปฏิทินการด าเนินงาน เป็นรายภาคการศึกษา 

  สถานศึกษาจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC)                        
ในสถานศึกษา  

  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความ
สะดวก ให้ค าแนะน าครูในการด าเนินการตาม
กระบวนการ (PLC) 

 



ขั้นตอนการด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

1. การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

2. วิเคราะห์และระบุปัญหา/ส่ิงที่ต้องการพัฒนา 

3. ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

4. วิพากษ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  

5. จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 

6. ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม  

7. สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 



 แผนกวิชาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และท างานอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน 

 แผนกวิชาแตกต่าง หลากหลาย แต่สอนระดับเดียวกัน เช่น ระดับ ปวช. ปวส. 
ปริญญาตรี แต่ท างานอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน  

 

1. การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

การรวมกลุ่ม  และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆ กัน  มีความสนใจ ค่านิยม และมี
ความเชื่อในทิศทางเดียวกัน โดยมีการรวมครูจ านวน จ านวน 4-8 คน ซึ่งมาจาก 



 แผนกวิชาเดียวกัน แต่มีครูมาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 2 สถานศึกษา                       
การติดต่อสือ่สารอาจตอ้งใชก้ารสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 แผนกวิชาแตกตา่ง หลากหลาย แต่สอนระดับเดียวกัน และอาจมาจากหลากหลายสถานศึกษา 
การติดต่อสือ่สารอาจตอ้งใชก้ารสื่อสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

          การรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบที ่1-4  สามารถเชิญบุคลากร             
ทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ปราชญช์าวบ้าน และผู้เก่ียวข้อง เข้าร่วมกลุ่มได้ 

1. การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



บทบาทของสมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ผู้อ านวยความสะดวก  

• รักษาระดับการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก  

• ควบคุมประเด็นการพูดคุย  
• ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น  

สมาชิก  
• เปิดใจรับฟัง และเสนอควา

คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์  
• รับแนวทางไปปฏิบัติและน าผล

มาเสนอ พร้อมต่อยอด  

ผู้บันทึก  

• สรุปประเด็นการ
สนทนาและแนวทาง
แก้ปัญหา พร้อมบันทึก 
Logbook 

1. การรวมกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



     สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ หรือสิ่งที่ต้องการพัฒนา
ผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และสรุปเป็นประเด็นปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข หรือ
พัฒนา 

ก าหนดบทบาทในการการประชุม ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยความ
สะดวก สมาชิก หรือ ผู้บันทึก ให้สมาชิกด าเนินการตาม
บทบาทหน้าที่  

2. วิเคราะห์และระบุปัญหา/ส่ิงที่ต้องการพัฒนา 



ค้นหาปัญหา หรอืสิ่งที่ตอ้งพัฒนา 

- ปัญหาด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่พงึประสงค ์

หาสาเหตุและแนวทางแกไ้ข **ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ** 
- เน้นที่การสอน/ฝึกปฏบิัติ เช่น ความรับผิดชอบ ขาดทักษะ   
  ปฏิบัตงิาน ความคิดสร้างสรรค์  
 
สรุปผลการวิเคราะห์/ระบุปัญหา/สิ่งที่ต้องพัฒนา แนวทางการแก้ไข  
- บันทึกลงในแบบค้นหาปญัหา/แนวทางแก้ไขปญัหา  
           1 เร่ืองหรือ 2 เร่ืองตามสภาพของสถานศึกษา 
 

2. วิเคราะห์และระบุปัญหา/ส่ิงที่ต้องการพัฒนา 



3.ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรม/นวัตกรรม 

• สมาชิกของกลุ่มร่วมกันออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้/
กิจกรรม/นวัตกรรม โดยจะต้องตอบโจทย์ปัญหา อย่างน้อย 2 
ประการ คือ  

• การตอบโจทย์การพยายามท าให้เป้าหมายการพัฒนาบรรลุผลได้มากที่สุด 
และต้อง ตอบโจทย์วัตถุประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์(แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ตามที่สถานศึกษาก าหนด) 



4. วิพากษ ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ไข  

สมาชิกร่วมกันสะท้อนคิด วิพากษ์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ในแผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม  

- สมาชิกกลุ่ม PLC ร่วมกันสะท้อนคิด  
- Model Teacher รวบรวมข้อความเห็นทั้งหมดมาประมวล   
  สรุป และปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ 
  พร้อมด าเนินการต่อไป  



 5. จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสังเกตการณ์กระบวนการปฏิบัติจริง (Learning 
Activities and Observation)  

เพื่อนสมาชิกอย่างน้องหนึ่งคนหรือมากกว่า ร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
บันทึกไว้ระหว่างการสังเกตการสอน   



1) ข้อมูลพื้นฐานของการจัดกิจกรรมการ 
 

2) บรรยากาศการเร่ิมต้นการเรียนการสอน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน 

3) การจัดการเรียนการสอน เป็นไปตามล าดับ                   
ของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่  
 

4) มีนักเรียนที่แสดงพฤติกรรมว่าได้เกิดการเรียนรู้ ที่
เป็นไปตามเป้าหมายของการเรียนการสอนบ้างหรือไม่ 
 
5) ครูมีการด าเนินการอย่างไรกับนักเรียนที่แสดงออกว่า
ได้เรียนรู้เร่ืองนั้นแล้ว และครูด าเนินการอย่างไรกับ
นักเรียนที่ยังไม่สามารถเรียนรู้เรื่องนั้นได้ 
 6) ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอะไรที่
เป็นการปฏิบัติที่ดีควรรักษาไว้ และอะไรที่เป็นจุดอ่อนที่
ควรได้รับการแก้ไขบ้าง 

แนวทางการวิพากษ์การจัดการเรียนรู้ / การสอน/ กิจกรรม /นวัตกรรม 

 

 5. จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม /นวัตกรรม 



6. ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม  

          สะท้อนคิดต่อ ผลการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา (Debrief) สมาชิกกลุ่มการเรียนรู้จะต้องมารวมตัวกันสืบเสาะ             
ต้ังค าถาม สะท้อนคิดต่อผลการปฏิบัติการสอน (การจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม) ทีผ่่านไปแล้วโดยมุ่งตอบ
ค าถามอย่างน้อย 4 ประเด็น  

1) มีผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มากน้อยเท่าใด  

2) รู้ได้อย่างไรว่าผู้เรียนเหล่านั้นเกิดการเรียนรู้และ/หรือมีพฤติกรรมบรรลุตามเป้าหมายนั้น แล้ว  

3) มีผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนรู้และยังไม่บรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมาย จะท าอย่างไรกับ ผู้เรียน 

    กลุ่มนี้ต่อไป  

4) ผู้เรียนที่เกิดการเรียนรู้และบรรลุพฤติกรรมตามเป้าหมายแล้ว จะท าอย่างไรต่อไปกบั ผู้เรียน 

    กลุ่มน้ี 



7. สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

สรุปผลเรียนรู้จากการปฏิบัติการน าสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบ
ใหม่ต่อไป (Next Step) ครูที่เป็นเจ้าภาพ (Model Teacher) การจัดการ
เรียนรู้จะต้องน าผลสรุปที่ได้รวบรวม บันทึกผลไว้ให้เรียบร้อยอย่างเป็น
ทางการ โดยจะมีการด าเนินการอย่างน้อย 2 เป้าหมาย คือ  



7. สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

1) บันทึกไว้เพื่อเป็นพัฒนาการของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่เป้าหมาย ที่ได้
ก าหนดไว้ร่วมกัน (Goal) เพื่อสะท้อนว่ากว่าจะสามารถพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตาม
พฤติกรรมเป้าหมายได้นั้น  มบีทเรียนทีไ่ด้เรียนรู้ร่วมกันอย่างไรบ้าง ส่วนนี้จะเป็น
ข้อมูลส าคัญที่มคีุณค่าอย่างยิ่ง และถอืเป็นงานวิจัยในชั้นเรียนที่มคีุณภาพมาก 

2) ผลที่ได้จากการสรุปจะต้องน าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรู้รอบ
ใหม่ซึ่งเชือ่มั่นว่าการ จัดการเรียนรู้จะมีความแม่นตรงและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม  



7. สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

         การเร่ิมด าเนินการวงรอบใหมข่องการจัดกิจกรรมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ร่วมกัน 
รอบที ่2 รอบที ่3 และรอบต่อ ๆ ไป และทุก ๆ วงรอบ หากน ามาร้อยเร่ืองอย่างเป็น
ระบบจะกลายเป็นพัฒนาการเร่ืองเล่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีความเฉพาะ 
เจาะจงของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น ๆ ไดอ้ย่างแจ่มชดั และการปฏิบัติลักษณะเช่นนี้          
จะสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเรียนรู้วิชาชีพมากย่ิงขึ้น  
และจะมคีวามเป็น “ครมูืออาชีพ” มากขึ้นอย่างแน่นอน 



7. สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

Logbook 

Line 

 Facebook 

เอกสาร VTR 

VIDO 

Google 
Classroom 



บทท่ี 4 • การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ระดับ สอศ. 

ก าหนดนโยบายการขับเคลื่อน
ภาพรวมทุกะดับ 

ก าหนดแผนงานและกลไกสนับสนุน
การด าเนินการ PLC ทุกระดับ 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระดับ สอศ. 

สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ ติดตาม 
PLC ทุกระดับ 

ระดับ สสอ. 

ก าหนดรูปแบบกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชพีจัดท าแนวทาง PLC ให้
สถานศึกษา/ครูด าเนนิการ  

จัดประชุมสัมมนาสร้างความรู้                        
ความเข้าใจแนวทางขับเคลื่อน PLC  
ให้กับสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ                  
ยกย่อง น าไปเผยแพร่ผลงาน 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

สรุปรายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อน 
PLC  

ระดับสถาบันอาชีวศึกษา                     
/อาชีวศึกษาจงัหวัด 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถาบัน
อาชีวศึกษา 

ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการฯ เชื่อมโยงนโยบายสอ
ศ. 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติ
ให้กับสถานศึกษา 

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ 
สนับสนุนเทคโนโลยี 

ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
รายงานผล เผยแพร่ผลงาน 



ระดับสถานศึกษา 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ระดับสถานศึกษา 

จัดท าแผนขับเคลื่อน 
กระบวนการ ฯ 

ขับเคลื่อนกระบวนการ  
PLC 

สรุปรายงานผล 
การด าเนนิการ 

 

เร่งรัดติดตามและสนับสนุน                
การขับเคลื่อน ฯ ในระดับสถานศึกษา 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 
ถอดบทเรียน 

คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน

ขับเคลื่อน 
คณะกรรมการส่งเสริม 

สนับสนุน 
คณะกรรมการก ากับ 

ติดตาม  

แผนใหค้วามรู้ ครู 
ในสถานศกึษา 

แผนการสร้างทีม 
PLC ในสถานศึกษา 

แผนการสร้าง
เครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืน 

แผนการ
ส่งเสริม 

สนับสนุน 

แผนการ
ก ากับ ติดตาม 

จัดท าปฏิทนิงาน
ประจ า รายภาค 

ให้ความรู้กระบวนการ 
PLC ครูในสถานศึกษา 

จดทะเบียนจัดตั้งทีม 
PLC ในสถานศึกษา 

สมาชิก PLC                 
ท าแผนปฏิบัติการของ

ทีม 

ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 

สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เร่งรัด ติดตามให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     
ในระดับสถานศึกษา 

ครูรายงานผล Logbook                     
เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการก ากับ ติดตาม นิเทศ
และประเมินผล 

สถานศึกษารายงานผลการ
ด าเนินการ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ด าเนินการได้ดี เป็นแบบอย่าง 

บทที่ 4 • การขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 



สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลด  

“แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC” ได้ท่ี  

เว็บไซต์ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา : www.bpcd.vec.go.th 

Face book : BpcdVec 

 

http://www.bpcd.vec.go.th/

