คำนำ
การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง จาเป็นต้องพัฒนา
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียง อ่านออกเขียนได้เท่านั้น
แต่สาหรับในศตวรรษที่ 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้ อมกัน กล่าวคือ
จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Learning) อีกต่อไป แต่ผู้เรียนต้องฝึกการเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเป็นโค้ช (Coach) ที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วยผู้เรียนให้บรรลุผล
และอานวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้ของนักเรียน สิ่ง ที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือ
การจัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกัน
ของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ของครูแต่ละคนนั่นเอง
คู่มือการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ (PLC) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา เล่มนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรของโรงเรียน ใช้เป็นแนวทางในการนากระบวนการ
การสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) สู่ การปฏิ บั ติ ในสถานศึ กษาได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ ทั้ ง ในเชิ ง
การบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
กลุ่มบริหารวิชาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน
และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการสร้ า งชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) ได้ อย่ างถู กต้ องและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
กลุ่มบริหารวิชาการ
ตุลาคม 2564

สำรบัญ
เรื่อง
1. สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดทำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (จำก ก.ค.ศ)
2. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
3. กำรจัดทำบันทึกขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (แบบ วก.09)
4. กำรพิจำรณำประเด็นปัญหำ/ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำผู้เรียน
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 1
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 1.1
5. กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ หรือแนวทำงแก้ปัญหำ
6. กำรวิพำกษ์ สะท้อนคิดต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ตรวจสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 2
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 2.1
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 2.2
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 2.3
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 2.4
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 2.5
7. กำรสรุป สังเครำะห์ ผลกำรวิพำกษ์ สะท้อนคิดต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 3
8. กำรนิเทศ และสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 4
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 4.1
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 4.2
9. กำรประชุมสะท้อนคิดต่อกำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 5
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 5.1
10. กำรสรุปผลกำรจัดทำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
- การบันทึกร่องรอยเอกสาร PLC หมายเลข 6
11. กำรบันทึกรำยงำนผลกำรจัดทำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) (แบบ วก.10.2)
ภำคผนวก
- คาสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ที่ 91/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
- คณะผู้จัดทา
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1
สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดทำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)

2
สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดทำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
(Professional Learning Community : PLC)

3

4

แผนปฏิบัติกำรชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
สัปดำห์
1
2
3

4-5
6
7 - 13
14
15
16

วัน เดือน ปี
1 - 7 พ.ย. 64

กำรดำเนินงำน
ร่องรอยเอกสำร
- บันทึกขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
แบบ วก.09
- พิจารณาประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนา
เอกสาร PLC 1
8 - 14 พ.ย. 64
ผู้เรียนหรือเลือกจากประเด็นท้าทายจาก PA
เอกสาร PLC 1.1
- เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการ
15 - 21 พ.ย. 64 - สร้างหรือพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ สื่อฯ และ
- ออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
เครื่องมือวัดผลฯ
22 พ.ย. 64
- วิพากษ์ สะท้อนคิดต่อแผนการจัดการเรียนรู้
เอกสาร PLC 2
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ สื่อ หรือนวัตกรรมที่ใช้ในการ
เอกสาร PLC2.1-2.5
5 ธ.ค. 64
จัดการเรียนรู้ ตรวจสอบเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
สรุป สังเคราะห์ ผลการวิพากษ์ สะท้อนคิด
6 - 12 ธ.ค. 64
เอกสาร PLC 3
ต่อแผนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงแผนฉบับใหม่
13 ธ.ค. 64 - ปฏิบัติการสอนโดย Model teacher และสังเกตการสอน
เอกสาร PLC 4
6 ก.พ. 65
จากสมาชิกในกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และฝ่ายบริหาร
เอกสาร PLC4.1-4.2
เอกสาร PLC 5
7-13 ก.พ. 65 ประชุมสะท้อนคิดต่อการสังเกตการจัดการเรียนรู้
เอกสาร PLC 5.1
14 - 20 ก.พ. 65 สรุปผลการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เอกสาร PLC 6
บันทึกรายงานผลการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
21 - 27 ก.พ. 65
แบบ วก.10.2
วิชาชีพ (PLC)

หมายเหตุ : 1. แผนปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. ฝ่ายบริหารหมุนเวียนเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ของแต่ละกลุ่ม ตามความเหมาะสม
3. สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพได้
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. จัดทาบันทึกข้อความขอจัดตั้งกลุ่ม ตามเอกสาร วก.09
2. การกาหนดสมาชิกในแต่ละกลุ่ม ให้กาหนดตามความเหมาะสม (ประมาณ 5 – 8 คน)
3. ในแต่ละกลุ่มควรมีผู้บริหารโรงเรียนอยู่ด้วย ดังนี้
ที่
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ผู้บริหำรโรงเรียน
1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายกิตติพล โยงทองหลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)
นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางอรอนงค์ นวลมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

หมำยเหตุ
- Model Teacher หมายถึง ครูผู้สอน ครูเจ้าของแผน หรือครูผู้รับการนิเทศ
- Buddy Teacher หมายถึง ครูร่วมเรียนรู้
- Mentor หมายถึง ครูผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
- Expert หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครู คศ.3 นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ เป็นต้น
- Administrator หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน

6

ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำม

วก.09

ส่วนรำชกำร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที่
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
เรื่อง ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ตามที่สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ตามระดับ
วิทยฐานะที่คาดหวัง และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเต็มศั กยภาพ โดยนาหลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต ศาสตร์ มีความประสงค์ขอจัดตั้ง กลุ่ม ชุม ชนแห่ง การเรี ยนรู้ท างวิช าชีพ (PLC)
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลกุลย์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
……………………………………………………………………
(นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา)
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
……………………………………………………………………
(นายกิตติพล โยงทองหลาง)
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ควำมเห็นของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
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หน้ำนี้ให้ครูทำทุกคน
เนื่องจำกต้องกำหนดบทบำท
ตัวอย่ำงกำรจัดตั้งกลุ่มชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Professional Learning Community : PLC)
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
1. ชื่อกลุ่ม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูคณิตศำสตร์ 1
2. ผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (ผู้บริหารโรงเรียน) ประกอบด้วย
ที่
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง
1 นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
ผู้อานวยการโรงเรียน
2 นายกิตติพล โยงทองหลาง
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
3. ครูผู้สอน (Model teacher) และครูเพื่อนร่วมเรียนรู้ (Buddy teacher) จานวนทั้งหมด 5 คน
บทบำท
ที่
ชื่อ-นำมสกุล
ตำแหน่ง Model Buddy
teacher teacher

Mentor Expert

1 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
ครู คศ.3

2 นางสาวนัดธิดา นวลศรี
ครู คศ.2

3 นางสาวศากุน เทียนทอง
ครู คศ.2

4 นายธีระพงศ์ บัวทุม
ครู คศ.1

5 นางสาวศิราณี ฤทธิโรจน์
ครูผู้ช่วย

**หมำยเหตุ Expert (ผู้เชี่ยวชาญ) เช่น ครู คศ.3 นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ (ถ้ามี)
4. สถำนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC)
1. Google meet
2. ห้องศูนย์อัจฉริยะคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
3. ช่องทางออนไลน์อื่น ๆ

ลงชื่อ..........................................
(นายอภิวิชญ์ สิริสุกัลกุลย์)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหา หรือความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน
หรือสามารถเลือกจากประเด็นท้าทายในข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
2. ให้คณะผู้บริหารและคุณครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงลายมือชื่อในเอกสาร PLC หมายเลข 1
3. ให้คุณครูแต่ละคน หรือ Model Teacher บันทึกร่องรอยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเอกสาร
PLC หมายเลข 1.1

9
ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 1

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่
เรื่อง
ชื่อกลุ่ม
ผู้บันทึก

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
2 ชั่วโมง
การพิจารณาประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน
ระบุชื่อกลุ่มให้ตรงกับ วก.09
ระบุชื่อเลขาฯกลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม หรือModel Teacher

กิจกรรมครั้งนี้ควำมสอดคล้องกับ  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See)
 ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)
จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มี ……….. คน โดยมีรายชื่อและบทบาท ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
บทบำทหน้ำที่
1
Administrator
2
Administrator
3
Expert
4
Mentor
5
Buddy teacher
6
Buddy teacher
7
Model teacher

ลำยมือชื่อ
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 1.1

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่
เรื่อง
ผู้บันทึก

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
2 ชั่วโมง
สรุปประเด็นปัญหา/ความต้องการในการพัฒนางานประเด็นที่ท้าทายของ Model Teacher
Model Teacher

ระดับกำรปฏิบัติที่คำดหวังตำมตำแหน่งและวิทยฐำนะ (เลือกให้ตรงตำมตำแหน่งของตัวเอง)
 ปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute and Learn)
ครูผู้ช่วย
 ปรับประยุกต์ (Apply and Adapt).
ตา
ครู
 แก้ไขปัญหา (Solve the Problem)
ครูชานาญการ
 ริเริ่ม พัฒนา (Originate and Improve)
ครูชานาญการพิเศษ
 คิดค้น ปรับเปลี่ยน (Invent and Transform)
ครูเชี่ยวชาญ
 สร้างการเปลี่ยนแปลง (Create an Impact).
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ประเด็นปัญหำ/ประเด็นท้ำทำย
ให้คุณครูพิจารณาประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน หรือเลือกประเด็นที่คุณครูมีความสนใจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
อยากแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีการพัฒนามากขึ้น ทั้งนี้จะต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่ง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. สภำพปัญหำของผู้เรียนและกำรจัดกำรเรียนรู้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้คุณครูเขียนสาเหตุหรือสภาพปัญหาของผู้เรียนจากที่ผ่าน ๆ มา โดยเขียนให้สอดคล้องกับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นปัญหา/ประเด็นท้าทายข้างต้น คุณครูอาจจะขึ้นต้นด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมา พบว่า…………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ดังนั้นคุณครูจึงใช้วิธีการ/รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่ออะไร (เขียนให้สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่ง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 1.1

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
2. วิธีกำรดำเนินกำรให้บรรลุผล
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้คุณครูเขียนวิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุผล โดยต้องพิจารณาถึงความถูกต้องของเนื้อหา วิธีการที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นามาใช้ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถดาเนินการได้จริง เขียนเป็นลาดับขั้นตอน (อาจเขียนเป็นข้อ ๆ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อง่ายต่อการดาเนินการ) และต้องสะท้อนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังตามตาแหน่ง)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลลัพธ์กำรพัฒนำที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
ให้คุณครูเขียนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง โดยระบุเป็นค่าตัวเลข เช่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 ห้องเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ด้วยวิธีการสอนแบบ EPPE Model เป็นต้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 เชิงคุณภำพ
ให้คุณครูเขียนผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง เช่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถในการคิดขั้นสูง เป็นต้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………………………..Model Teacher
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็น
ที่ต้องการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน
2. รูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามบริบทของกลุ่มสาระฯ หรือรายวิชาที่สอน
โดยจะต้องมีองค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ครบถ้วน (ดูได้จากเอกสาร PLC 2.1)
3. การออกแบบสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีการออกแบบสื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
ที่ต้องการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน หรือสามารถดูเอกสาร PLC 2.2 ประกอบ
4. การออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผล ควรมีการออกแบบเครื่องมือฯ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน หรือสามารถดูเอกสาร PLC 2.4 ประกอบ
***กรณีคุณครูที่ต้องการอัดคลิปการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง
ควรศึกษาแนวทางการประเมินการจัดการเรียนรู้จากคู่มือ (แบบประเมิน PA2 ของ ก.ค.ศ.)
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิพากษ์ สะท้อนคิดต่อแผนการจัดการเรียนรู้
2. ให้คณะผู้บริหาร และคุณครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงลายมือชื่อในเอกสาร PLC หมายเลข 2
3. ให้คณะผู้บริหาร หรือเพื่อนครู (Buddy Teacher) ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกร่องรอย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิพากษ์แผนฯ และข้อเสนอแนะ ในเอกสาร PLC หมายเลข 2.1
4. ให้คณะผู้บริหาร หรือเพื่อนครู (Buddy Teacher) ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกร่องรอย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินสื่อฯ และข้อเสนอแนะ ในเอกสาร PLC หมายเลข 2.2
5. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) บันทึกสรุปผลการประเมินสื่อฯ ในเอกสาร PLC หมายเลข 2.3
6. ให้คณะผู้บริหาร หรือเพื่อนครู (Buddy Teacher) ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกร่องรอย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลฯ และข้อเสนอแนะ ในเอกสาร PLC หมายเลข 2.4
7. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) บันทึกสรุปผลการตรวจสอบเครื่องมือวัดผลฯ ในเอกสาร PLC
หมายเลข 2.5
***การเขียนข้อเสนอแนะควรเขียนในแนวทางที่ต้องมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา เพื่อให้
เพื่อนครูได้นาไปแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะในทางบวกนั้นควรเป็นการพูดคุยในระหว่าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 2

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่
เรื่อง
ชื่อกลุ่ม
ผู้บันทึก

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
2 ชั่วโมง
การวิพากษ์ สะท้อนคิดต่อแผนการจัดการเรียนรู้
ระบุชื่อกลุ่มให้ตรงกับ วก.09
ระบุชื่อเลขาฯกลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม หรือModel Teacher

กิจกรรมครั้งนี้ควำมสอดคล้องกับ  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See)
 ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)
จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มี ……….. คน โดยมีรายชื่อและบทบาท ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
บทบำทหน้ำที่
1
Administrator
2
Administrator
3
Expert
4
Mentor
5
Buddy teacher
6
Buddy teacher
7
Model teacher

ลำยมือชื่อ
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เอกสำร PLC หมำยเลข 2.1

ตัวอย่ำงกำรวิพำกษ์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ชื่อผู้สอน…………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ………………………………………..
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................รายวิชา.............................................รหัสวิชา.................................
ชั้น………….………เรื่อง...........................................................................................................................................
ชื่อผู้วิพากษ์ฯ………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ……………………………………
**********************************************
คำชี้แจง ทาเครื่องหมาย  ลงใน  ตามข้อมูลของการปฏิบัติงาน
ที่

ประเด็นที่วิพำกษ์

1 ความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้
1.1 ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1.2 เรื่องที่สอนในแผนการจัดการเรียนรู้
1.3 เวลาของแผนการจัดการเรียนรู้
1.4 รูปแบบ/วิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
1.5 มาตรฐานการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
1.6 สาระสาคัญของแผนการจัดการเรียนรู้
1.7 จุดประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้
1.8 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
1.9 กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้
1.10 การวัดและประเมินผลในแผนการจัดการเรียนรู้
1.11 บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้
2 สาระสาคัญสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ที่ระบุในแผน
3 จุดประสงค์การเรียนรู้มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ที่ระบุในแผน
4 สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้เหมาะสมกับเนื้อหา
5 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
6 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับ
การเรียนรู้ใหม่
7 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่
จากการเรียนรู้
8 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

กำรวิพำกษ์
มี ไม่มี


















มีต่อข้อ 9➔
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ตัวอย่ำงกำรวิพำกษ์แผนกำรจัดกำรเรียนรู(้ ต่อ)
ที่

เอกสำร PLC หมำยเลข 2.1

ประเด็นที่วิพำกษ์

9 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการ
เรียนรู้
10 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
11 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่
เหมาะสม
12 กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถกากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนา
ตนเอง
13 รายการวัดผลสอดคล้องกับกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้
ครบทุกข้อ
14 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลมีคุณภาพเบื้องต้น
15 บันทึกผลการเรียนรู้ อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ปัญหานั้น
ที่นาสู่การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป

กำรวิพำกษ์
มี ไม่มี








ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำกกำรวิพำกษ์แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ควรเลือกเฉพาะข้อที่เราใช้ในการวัดผลและประเมินผลในครั้งนี้ ข้อที่ไม่เกี่ยวข้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ให้ตัดออกเพื่อให้แผนฯมีความชัดเจน ควรมีการเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมของผู้เรียนก่อนที่จะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่ ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จาก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเรียนรู้ อาจใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Exit Slip มาช่วยก็ได้ หรือใช้วิธีการที่เหมาะสม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ………………………………………………………..ผู้วิพากษ์แผนฯ
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….

- Model Teacher ไม่ต้องวิพำกษ์แผนฯ ของตัวเอง
- แบบวิพำกษ์แผนฯ สำมำรถสำเนำเพิ่มเติมได้ กรณีที่มีผู้วิพำกษ์แผนฯ มำกกว่ำ 1 คน
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ตัวอย่ำงกำรประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ภำคเรียนที่ …… ปีกำรศึกษำ ………. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ชื่อผู้สอน…………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ………………………………………..
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................รายวิชา.............................................รหัสวิชา................................. ชื่อสื่อ
การสอน……………………………………เรื่อง.....................................................................................................
ชื่อผู้ประเมิน………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ……………………………………
**********************************************
คำชี้แจง จงทาเครื่องหมาย  ลงในข้อมูลตามระดับคุณภาพ
หัวข้อกำรประเมิน

ดีมำก
(4)

1. เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และคาอธิบายรายวิชา

2. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาที่สอน และทันสมัย
3. เนื้อหาสนับสนุนความก้าวหน้า เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
5. เนื้อหามีการจัดลาดับขั้นการนาเสนอที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
6. ภาษาที่ใช้ในเอกสารถูกต้อง และชัดเจน
7. ภาษามีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับชั้นของนักเรียน
8. ภาษาที่ใช้อธิบาย และสื่อความหมายเข้าใจได้ง่าย
9. สื่อนาเสนอได้ชัดเจน ตรงประเด็น
10. สื่อนาเสนอถูกต้อง ชัดเจน มีรูปแบบนาเสนอที่น่าสนใจ
11. สื่อที่นาเสนอมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
12. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและนาไปสู่การปฏิบัติได้

ระดับคุณภำพ
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
(1)
(3) (2)














ควรมีการเพิ่มเติมโจทย์ที่มีความยาก และท้าทายความคิดของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน และนาไปใช้ได้ ควรตรวจสอบการพิมพ์ภาษา สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………………………………..ผู้ประเมิน
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….
- Model Teacher ไม่ต้องประเมินสื่อฯ ของตัวเอง
- แบบประเมินสือ่ ฯ สำมำรถสำเนำเพิ่มเติมได้ กรณีที่มีผู้ประเมินมำกกว่ำ 1 คน
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ตัวอย่ำงกำรสรุปผลกำรประเมินสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอน
ภำคเรียนที่ …… ปีกำรศึกษำ ………. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร รัชดำ
ชื่อผู้สอน…………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ………………………………………..
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................รายวิชา.............................................รหัสวิชา................................. ชื่อสื่อ
การสอน……………………………………เรื่อง.....................................................................................................
**********************************************
หัวข้อกำรประเมิน
1. เนื้อหามีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด และคาอธิบายรายวิชา
2. เนื้อหามีความถูกต้องตามหลักวิชาที่สอน และทันสมัย
3. เนื้อหาสนับสนุนความก้าวหน้า เพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักเรียน
4. เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน
5. เนื้อหามีการจัดลาดับขั้นการนาเสนอที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
6. ภาษาที่ใช้ในเอกสารถูกต้อง และชัดเจน
7. ภาษามีความเหมาะสมกับวัยหรือระดับชั้นของนักเรียน
8. ภาษาที่ใช้อธิบาย และสื่อความหมายเข้าใจได้ง่าย
9. สื่อนาเสนอได้ชัดเจน ตรงประเด็น
10. สื่อนาเสนอถูกต้อง ชัดเจน มีรูปแบบนาเสนอที่น่าสนใจ
11. สื่อทีน่ าเสนอมีความสอดคล้องกับเนื้อหา
12. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทเรียนและนาไปสู่การปฏิบัติได้

ค่ำเฉลี่ย ( x )
3.00
4.00
2.00
3.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00

กำรแปลควำมหมำย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 : ปรับปรุง 1.76-2.50 : พอใช้ 2.51-3.25 : ดี

แปลผล

ดี
ดีมำก
พอใช้
ดี
ดีมำก
ดี
ดี
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
ดีมำก
พอใช้

3.26-4.00 : ดีมาก

ควรมีการเพิ่มเติมโจทย์ที่มีความยาก และท้าทายความคิดของนักเรียน
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน และนาไปใช้ได้ ควรตรวจสอบการพิมพ์ภาษา สัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผู้ประเมินสื่อ
ที่
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
1
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
2
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
3
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
4
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
5
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
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ตัวอย่ำงกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 1
แบบประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อสอบกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้…………………………………

รหัสวิชำ …………………………………รำยวิชำ…………………………………เรื่อง …………………………………
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่าข้อสอบที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดหรือไม่ โดยการ
พิจารณาให้น้าหนักดังนี้
-1 คือ แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่กาหนด
0 คือ ไม่แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่กาหนดหรือไม่
+1 คือ แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่กาหนด
น้ำหนัก
จุดประสงค์กำรเรียนรู้/
ข้อสอบ
ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้
-1 0 +1
ระบุจุดประสงค์/ตัวชี้วัด/ผล
ระบุข้อคาถามของข้อสอบในแต่ละข้อ
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
ข้อสอบแต่ละข้อ

ลงชื่อ………………………………………………………..ผู้ประเมิน
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….

หมำยเหตุ

- เอกสำรชุดนี้ใช้กับ กำรหำค่ำ IOC กรณีที่เครื่องมือวัดผลและประเมินผลเป็นแบบทดสอบ
- สำมำรถสำเนำเพิ่มเติมได้ กรณีที่มีผู้ประเมินมำกกว่ำ 1 คน
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ตัวอย่ำงกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 2
แบบตรวจสอบควำมสอดคล้องเชิงเนื้อหำเพื่อวัดผลและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้…………………………………
รหัสวิชำ …………………………………รำยวิชำ…………………………………เรื่อง …………………………………

คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาว่าแบบ (**) ที่สร้างขึ้น สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนดหรือไม่ โดยการ
พิจารณาให้น้าหนักดังนี้
-1 คือ แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่กาหนด
0 คือ ไม่แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่กาหนดหรือไม่
+1 คือ แน่ใจ ว่าข้อสอบนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่กาหนด
น้ำหนัก
จุดประสงค์กำรเรียนรู้/
ข้อคำถำม
ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด/ผลกำรเรียนรู้
-1 0 +1
ระบุจุดประสงค์/ตัวชี้วัด/
ระบุข้อคาถามของแบบ (**) ในแต่ละข้อ
ผลการเรียนรู้

ลงชื่อ………………………………………………………..ผู้ประเมิน
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….

หมำยเหตุ - เอกสำรชุดนี้ใช้กับ กำรหำค่ำ IOC กรณีที่เครื่องมือวัดผลและประเมินผล ต่อไปนี้
** เป็นแบบสังเกตพฤติกรรม แบบประเมินควำมพึงพอใจ แบบวัดเจตคติ แบบตรวจสอบรำยกำร
แบบประเมินคุณลักษณะ ฯลฯ
- ถ้ำเครือ่ งมือวัดผลและประเมินผลเหล่ำนี้ มีผู้หำคุณภำพของเครื่องมือไว้เรียบร้อยแล้ว สำมำรถนำไปใช้ได้เลย
โดยให้อ้ำงอิงแหล่งที่มำด้วย
- สำมำรถสำเนำเพิ่มเติมได้ กรณีที่มีผู้ประเมินมำกกว่ำ 1 คน
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เอกสำร PLC หมำยเลข 2.5

ตัวอย่ำงกำรสรุปกำรหำคุณภำพเครื่องมือ 1-2
ตำรำงสรุปผลกำรวิเครำะห์ค่ำดัชนีควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับจุดประสงค์กำรเรียนรู้
รหัสวิชำ …………………………………รำยวิชำ………………………เรื่อง …………………………………
คะแนนควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญ
ข้อสอบ/ข้อคำถำม
ข้อที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
1
+1
+1
+1
+1
+1
2
+1
0
0
+1
+1
3
0
+1
0
0
+1
4
+1
+1
+1
+1
-1
5
+1
+1
0
0
-1
6
+1
+1
+1
+1
+1
7
+1
+1
+1
+1
+1
เกณฑ์กำรตัดสิน ค่า IOC มีค่า 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามข้อนั้นใช้ได้
ลงชื่อผู้ประเมิน
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - นำมสกุล

รวม
5
3
2
3
1
5
5

ตำแหน่ง
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน
ใส่ตาแหน่งผู้ประเมิน

ค่ำ IOC
= R
N
1.0
0.6
0.4
0.6
0.2
1.0
1.0

สรุปผล
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ลำยมือชื่อ
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) บันทึกสรุปผลการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้
ในเอกสาร PLC หมายเลข 3 โดยสรุปประเด็นที่แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนา และแนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง/
พัฒนา เป็นข้อ ๆ
2. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และใส่แนบไว้ที่ภาคผนวก
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 3

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่
เรื่อง
ผู้บันทึก
แผนฯที่

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
2 ชั่วโมง
สรุปผลการวิพากษ์แผนการจัดการเรียนรู้ และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
Model Teacher
เรื่องที่สอน

ประเด็นที่แก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนำ
จุดประสงค์การเรียนรู้

สื่อ/แหล่งเรียนรู้

กิจกรรม/กระบวนการจัดการเรียนรู้

กำรแก้ไข/ปรับปรุง/พัฒนำ
แก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยการ
เลือกเฉพาะข้อที่เราใช้ในการวัดผล
และประเมินผลในครั้งนี้
เพิ่มโจทย์ที่มีความยาก
และท้าทายความคิดของนักเรียน
ตรวจสอบการพิมพ์ภาษา สัญลักษณ์
ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
เพิ่มกิจกรรมโดยใช้เกม kahoot เพื่อ
เชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียน
ก่อนที่จะเริ่มต้นการเรียนรู้ใหม่
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
สร้างความรู้เอง หรือได้สร้าง
ประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Exit Slip

ลงชื่อ………………………………………………………..Model Teacher
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศ และสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
2. ให้คณะผู้บริหาร และคุณครูที่ร่วมนิเทศ และสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ลงลายมือชื่อในเอกสาร PLC หมายเลข 4
3. ให้คณะผู้บริหาร หรือเพื่อนครู (Buddy Teacher) ที่ร่วมนิเทศ และสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
บันทึกร่องรอยการนิเทศฯ และข้อเสนอแนะ ในเอกสาร PLC หมายเลข 4.1
4. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) บันทึกสรุปผลการนิเทศฯ ในเอกสาร PLC หมายเลข 4.2

***การเขียนข้อเสนอแนะควรเขียนในแนวทางที่ต้องมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา เพื่อให้
เพื่อนครูได้นาไปแก้ไข ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะในทางบวกนั้นควรเป็นการพูดคุยในระหว่าง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 4

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่
เรื่อง
ชื่อกลุ่ม
ผู้บันทึก

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
2 ชั่วโมง
การนิเทศ และสังเกตการจัดการเรียนรู้
ระบุชื่อกลุ่มให้ตรงกับ วก.09
ระบุชื่อเลขาฯกลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม หรือModel Teacher

กิจกรรมครั้งนี้ควำมสอดคล้องกับ  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See)
 ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)
จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกำรนิเทศ และสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ ครั้งนี้ มี ……….. คน โดยมีรายชื่อและบทบาท ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
บทบำทหน้ำที่
ลำยมือชื่อ
1
Administrator
2
Administrator
3
Expert
4
Mentor
5
Buddy teacher
6
Buddy teacher
7
Model teacher
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ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรนิเทศและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
ภำคเรียนที่..........ปีกำรศึกษำ..............
ชื่อผู้สอน…………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ………………………………………..
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................รายวิชา.............................................รหัสวิชา.................................
ชั้น………….………เรื่อง...........................................................................................................................................
ชื่อผู้นิเทศ………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ…………………………………………
วันที่...............เดือน...........................พ.ศ. ......................คาบเรียนที่................เวลา...................-....................น.
คำชี้แจง การจัดการเรียนรู้ ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับการประเมิน ตามความเป็นจริง
เกณฑ์กำรประเมิน
5 = ดีเยี่ยม 4 = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช้
1 = ปรับปรุง/มีพฤติกรรมที่ระบุไว้
ที่
รำยกำรประเมิน
ระดับกำรประเมิน
1. ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงสิ่งที่เรียนและเข้ำใจบทเรียน
5 4 3 2 1
1.1
1.2
1.3
1.4

เนื้อหา(content)หรือมโนทัศน์ ที่จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือฝึกฝน มีความถูกต้อง และตรงตามหลักสูตร 
ออกแบบและจัดโครงสร้างบทเรียนเป็นระบบและใช้เวลาเหมาะสม

ใช้สื่อประกอบบทเรียนได้เหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน

แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาเพื่อให้ผู้เรียนรับรู้และเข้าใจบทเรียน

สรุปคะแนนข้อที่ 1 (คะแนนเต็ม 20)
16

2. ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้หรือประสบกำรณ์เดิมกับกำรเรียนรู้ใหม่

5 4 3 2 1

2.1 มีการทบทวนความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิม เช่น การใช้คาถาม แบบฝึก หรือกิจกรรม ฯลฯ
2.2 มีการเข้าถึงผู้เรียนที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่
2.3 มีการช่วยเหลือผู้เรียนที่ยังมีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เดิมไม่เพียงพอที่จะเชื่อมโยงกับการ
เรียนรู้ใหม่ เช่น การอธิบาย ยกตัวอย่าง การใช้คาถาม เกม หรือกิจกรรม ฯลฯ
2.4 แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
สรุปคะแนนข้อที่ 2 (คะแนนเต็ม 20)

3. ผู้เรียนได้สร้ำงควำมรู้เอง หรือได้สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่จำกกำรเรียนรู้
3.1 ออกแบบงานหรือกิจกรรมให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือประสบการณ์ใหม่อย่างเหมาะสมกับวัย สภาพ
และบริบทของผู้เรียนและชั้นเรียน
3.2 ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้ความรู้หรือทักษะหลากหลาย
3.3 ใช้เทคนิคให้ผู้เรียนสรุปความรู้หรือประสบการณ์ใหม่ด้วยตนเอง เช่น แผนที่ความคิด ตาราง
วิเคราะห์ การทดลองปฏิบัติ การนาเสนอ ฯลฯ
3.4 แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาหรือริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนสร้างความรู้หรือได้ประสบการณ์
ใหม่จากการเรียนรู้ด้วยตนเอง
สรุปคะแนนข้อที่ 3 (คะแนนเต็ม 20)






15

5 4 3 2 1
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มีต่อข้อ 4 ➔
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เอกสำร PLC หมำยเลข 4.1

ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรนิเทศและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน(ต่อ)
ที่
รำยกำรประเมิน
4. ผู้เรียนได้รับกำรกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในกำรเรียนรู้

ระดับกำรประเมิน
5 4 3 2 1

4.1 กิจกรรมการเรียนรู้เชื่อมโยงสอดคล้องกับชีวิตประจาวัน บริบทชุมชน หรือสภาพจริงของผู้เรียน
4.2 วิธกี ารหรือกิจกรรมการเรียนรู้ มีความท้าทายและมีระดับความยากง่ายเหมาะสมกับวัย สภาพ
และพัฒนาการของผู้เรียน
4.3 ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนการเรียนรู้ นาเสนอความสาเร็จ หรืออธิบายข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลว
ที่เกิดขึ้น
4.4 แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาหรือริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนรู้
สรุปคะแนนข้อที่ 4 (คะแนนเต็ม 20)

5. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมเชี่ยวชำญจำกกำรเรียนรู้
5.1
5.2
5.3
5.4
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5 4 3 2 1

ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ผู้เรียนได้บูรณาการทักษะต่าง ๆ ลงสู่การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ทักษะที่ได้รับการพัฒนาในสถานการณ์หรือการแก้ปัญหาใหม่ ๆ





แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาหรือริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญให้กบั ผู้เรียน



สรุปคะแนนข้อที่ 5 (คะแนนเต็ม 20)

6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงกำรเรียนรู้
6.1 มีการสังเกตหรือค้นหาข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหรือมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียนในระหว่าง
การเรียนรู้
6.2 มีการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม เช่น การใช้คาถาม แบบทดสอบ การ
ปฏิบัติ ฯลฯ
6.3 มีการนาผลการสังเกต หรือผลการค้นหา หรือผลการประเมินระหว่างเรียนรู้สะท้อนกลับให้ผู้เรียน
6.4 แสดงให้เห็นถึงการริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงการเรียนรู้
สรุปคะแนนข้อที่ 6 (คะแนนเต็ม 20)

7. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในบรรยำกำศชั้นเรียนที่เหมำะสม
7.1 ผู้เรียนได้รับแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา พฤติกรรมแสดงออก และเจตคติจากครูผู้สอน
7.2 กระตุ้นให้ผู้เรียนมั่นใจ มีอิสระในการคิดหรือทดลอง และรับรู้ความสามารถของตนเอง
7.3 ใช้สื่อการเรียนหรือตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย และกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
จากสื่อการเรียนหรือตัวอย่างเหล่านั้น
7.4 แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาหรือริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการสร้างบรรยากาศชั้นเรียน
สรุปคะแนนข้อที่ 7 (คะแนนเต็ม 20)
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14

มีต่อข้อ 8 ➔
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เอกสำร PLC หมำยเลข 4.1

ตัวอย่ำงแบบบันทึกกำรนิเทศและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน(ต่อ)
ที่
รำยกำรประเมิน
8. ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้และมีกำรเรียนรู้แบบนำตนเอง

ระดับกำรประเมิน
5 4 3 2 1

8.1 ผู้เรียนได้รับโอกาสในการกาหนดเป้าหมายการเรียนรู้หรือการลงมือปฏิบัติ
8.2 ผูเ้ รียนได้ประเมินตนเองหรือถูกเพื่อนประเมินในระหว่างเรียนหรือเมื่อจบบทเรียน
8.3 ผูเ้ รียนได้รับการกระตุ้นหรือการมอบหมายงานให้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกฝน หรือเรียนรู้ต่อเนื่องเพิ่มเติม
ภายหลังจบบทเรียน
8.4 แสดงให้เห็นถึงการแก้ปัญหาหรือริเริ่มใช้วิธีการใหม่ ๆ ให้ผู้เรียนกากับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้
แบบนาตนเอง
สรุปคะแนนข้อที่ 8 (คะแนนเต็ม 20)
รวมคะแนนทั้งหมด ข้อที่ 1 - 8 (คะแนนเต็ม 160)






13
113

ข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลกำรนิเทศและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
 150 ขึ้นไป = ดีเยี่ยม
 140 – 149
 130 – 139 = ดี
 120 – 129
 ต่ากว่า 119 = ควรปรับปรุงแก้ไข

= ดีมาก
= พอใช้

ลงชื่อ………………………………………………………..ผู้นิเทศ
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….

หมำยเหตุ
- แบบนิเทศกำรสอนสำมำรถสำเนำเพิ่มเติมได้ กรณีที่มีผู้นิเทศฯมำกกว่ำ 1 คน
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เอกสำร PLC หมำยเลข 4.2

ตัวอย่ำงสรุปกำรนิเทศและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
ภำคเรียนที่..........ปีกำรศึกษำ..............
ชื่อผู้สอน…………………………..………………………..ตาแหน่ง.......................วิทยฐานะ………………………………………….……..
กลุ่มสาระการเรียนรู้.....................................รายวิชา.............................................รหัสวิชา...........................................
ชั้น………….………เรื่อง....................................................................................................................................................
ที่

ชื่อ - นำมสกุลผู้นิเทศ

1
2
3
4

ครู A
ครู B
ครู C
ครู D

คะแนนกำรประเมิน
(คะแนนเต็ม 160)
113
120
125
130

สรุปคะแนน
ระดับคุณภำพ

ตำแหน่ง

ลำยมือชื่อ
ผู้ประเมิน

ครู
ครู
ครู
ครู

(113 + 120 + 125 + 130)/4 = 122
พอใช้

สรุปข้อเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมำยเหตุ : ระดับคุณภำพ
1. คะแนน 150 ขึ้นไป
2. คะแนน 140 – 149
3. คะแนน 130 – 139
4. คะแนน 120 – 129
5. คะแนน ต่ากว่า 119

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุงแก้ไข
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประชุมสะท้อนคิดต่อการนิเทศ และสังเกตการจัดการเรียนรู้
2. ให้คณะผู้บริหาร และคุณครูที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ลงลายมือชื่อในเอกสาร PLC หมายเลข 5
3. ให้คุณครูที่เป็น Mentor ดาเนินการประชุมฯ และให้เลขานุการหรือเพื่อนครูในกลุ่ม บันทึกร่องรอย
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเอกสาร PLC หมายเลข 5.1 อาจมีขั้นตอนการประชุม ดังนี้
- ให้ Mentor เชิญ Administrator หรือ Expert เปิดการประชุม
หรือ Mentor เปิดการประชุมเลยก็ได้ (อาจจะพูดถึงสิ่งที่ดีงามที่ผ่านมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
หรือประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ฯลฯ)
- Mentor เปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่ม ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
(อาจจะพูดถึงสิ่งทาได้ดี จุดเด่น หรือสิ่งควรปรับปรุงพัฒนา ฯลฯ) จนครบทุกคนในกลุ่ม
- Mentor สรุปปิดการประชุมหรือตามความเหมาะสม
4. ผู้บันทึกเอกสาร PLC หมายเลข 5.1 ให้สรุปประเด็นสาคัญ ของครูแต่ละท่าน จากนั้นสาเนาแจกเพื่อน
ครูให้ครบทุกคน
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 5

แบบบันทึกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้………………………………………… ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564
วันที่
เรื่อง
ชื่อกลุ่ม
ผู้บันทึก

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
2 ชั่วโมง
การประชุมสะท้อนคิดต่อการนิเทศและสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ระบุชื่อกลุ่มให้ตรงกับ วก.09
ระบุชื่อเลขาฯกลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่ม หรือModel Teacher

กิจกรรมครั้งนี้ควำมสอดคล้องกับ  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See)
 ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)
จำนวนผูเ้ ข้ำร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ มี ……….. คน โดยมีรายชื่อและบทบาท ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
บทบำทหน้ำที่
1
Administrator
2
Administrator
3
Expert
4
Mentor
5
Buddy teacher
6
Buddy teacher
7
Model teacher

ลำยมือชื่อ
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ตัวอย่ำงกำรบันทึก

เอกสำร PLC หมำยเลข 5.1

แบบบันทึกกำรประชุมสะท้อนคิดต่อกำรนิเทศและสังเกตกำรจัดกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน
ที่

ชื่อสมำชิกในกลุ่ม PLC

ผลกำรสังเกตกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้

Mentor

จากการสังเกต การจัดการเรียนการสอนของครูทุก ๆ คน ที่ผ่านมา จึง
อยากให้สมาชิกในทีมช่วยกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ว่าการ
จัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาได้พบเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วมีสิ่งใดที่คุณครูคิด
ว่าทาได้ดีรวมถึงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คุณครูนาไปปรับปรุงแก้ไขในการ
จัดการเรียนรู้ครั้งต่อไปค่ะ
จุดเด่นในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
…………………………………………..…………………..……………………………………
……………………………………………….……..……..……………………………………..
……………………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………………..……………………………………..
จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ……………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………..
จุดเด่นในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
…………………………………………..…………………..……………………………………
……………………………………………….……..……..……………………………………..
……………………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………………..……………………………………..
จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนำ……………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………..

หมำยเหตุ สำมำรถสำเนำเอกสำรเพิ่มเติมได้
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) บันทึกสรุปผลการการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในเอกสาร PLC หมายเลข 6
2. ให้ครูผู้สอน (Model Teacher) ตรวจสอบการบันทึกหลังแผนการสอน บันทึกผลคะแนนของ
นักเรียน หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในภาคผนวก
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เอกสำร PLC หมำยเลข 6

ตัวอย่ำงสรุปผลกำรจัดทำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
วันที่
เรื่อง
ผู้บันทึก

ตามแผนปฏิบัติการ PLC
เวลำ
สรุปผลการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Model Teacher

2 ชั่วโมง

1. ประเด็นท้ำทำยที่ Model Teacher กำหนด คือ
ให้คุณครูระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน หรือประเด็นที่คุณครูมีความสนใจอยาก
..............................................................................................................................................................................
แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หรือมีการ
..............................................................................................................................................................................
พัฒนามากขึ้น จากเอกสาร PLC หมายเลข 1.1
..............................................................................................................................................................................
2. ผลกำรดำเนินกำร
ระบุผลการดาเนินการ ตามขั้นตอนในการดาเนินการที่กาหนดไว้ในตอนต้น จากเอกสาร PLC หมายเลข 1.1
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3. ผลลัพธ์ที่เกิดกับกำรเรียนรู้ของผู้เรียนตำมที่คำดหวัง
3.1 เชิงปริมำณ
ระบุผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เกิดขึ้น จากที่กาหนดไว้ในเอกสาร PLC หมายเลข 1.1
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
3.2 เชิงคุณภำพ
ระบุผลลัพธ์เชิงคุณภาพที่เกิดขึ้น จากที่กาหนดไว้ในเอกสาร PLC หมายเลข 1.1
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
4. ข้อสังเกตเกี่ยวกับ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ
1. จุดเด่น
ระบุจุดเด่นของตนเอง ที่เพื่อนครูสะท้อนผลในการจัดการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
โดยอาจนามาจาก เอกสาร PLC หมายเลข 5.1
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. จุดที่ควรพัฒนา
ระบุจุดที่ควรพัฒนาของตนเอง ที่เพื่อนครูสะท้อนผลในการจัดการเรียนรู้
..............................................................................................................................................................................
โดยอาจนามาจาก เอกสาร PLC หมายเลข 5.1
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ………………………………………………………..Model Teacher
(…………………………………………………….)
ตาแหน่ง………………………………………………………….
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คำชี้แจง ให้ดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
1. จัดทาบันทึกข้อความรายงานผลการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ตามเอกสาร วก.10.2
2. ครูผู้สอน (Model Teacher) ตรวจสอบความเรียบร้อยของตนเอง
3. เสนอหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ลงนามและตรวจสอบความถูกต้อง
4. เสนอหัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ลงนามและตรวจสอบความถูกต้อง
5. เสนอผู้บริหารลงนาม
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บันทึกข้อควำม

วก.10.2

ส่วนรำชกำร
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ที่
วันที่
31 มีนาคม 2565
เรื่อง รายงานผลการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 2/2564
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า ………………………………………………………………..ต าแหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะ ………………………………
กลุ่มสาระการเรียนรู้ …………………………………………….……………ได้ดาเนินการพัฒนานักเรียน ด้วยกระบวนการ PLC
ระบุประเด็นปัญหาที่ต้องการพัฒนาผู้เรียน หรือประเด็นที่มีความสนใจอยากแก้ปัญหา จากเอกสาร PLC 1.1
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..
ตั้งแต่วันที่…………………… – …………………………………… บัดนี้การดาเนินงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดทาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ตามเอกสารดัง แนบ สาหรับเป็นข้อมูลสารสนเทศใน
การพัฒนานักเรียนเพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ......................................................... ผู้รายงาน
(…………………………………………………..)
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ……………………….
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
……………………………………………………………………
(…………………………………………)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้……………….

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
……………………………………………………………………
(นายธีระพงศ์ บัวทุม)
หัวหน้างานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
……………………………………………………………………
(นายกิตติพล โยงทองหลาง )
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อำนวยกำรโรงเรียน
………………………………….…………………………………………
……………………………………….……………………………………
(นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้)
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
1. นายสันต์ธวัช ศรีคาแท้
2. นายโมไณย อภิศักดิ์มนตรี
3. นายกิตติพล โยงทองหลาง
4. นางอรอนงค์ นวลมณี
5. นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณี

ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

คณะผู้จัดทำคู่มือ
1. นายกิตติพล โยงทองหลาง
2. นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา
3. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์
4. นายธีระพงศ์ บัวทุม
5. นายอภิสันต์ สามัญตา
6. นางสาวลักษนิช หิรัญตระกูล
7. นางสาวรัชวรรณ พรมลี
8. นางสาวชมชนก เสริมพงศ์วิบูลย์
9. นางสาวแคทรียา อินทร์ใจ
10. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์
11. นายปรีชา คงนะ
12. นางสาวกาญจนา กรีธาธร
13. นางสาวภัทธพร โคสาสุ
14. นางสาวศากุน เทียนทอง
15. นางสาวนัดธิดา นวลศรี

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูแนะแนว
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คณะผูจ้ ัดทำรูปเล่มและออกแบบปก
1. นายธีระพงศ์ บัวทุม
2. นางสาวศากุน เทียนทอง
3. นางสาวนัดธิดา นวลศรี

หัวหน้างานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

