
ธนเดช  วไิลรัตนากลู
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา 12 มิ.ย.611



ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ
Professional Learning Community : 

รวมตวั รวมพลงั รวมใจ สมาชิก Open,  Care & Share

ปรับปรุงการท างาน
ที่เป็นปัญหา หรือ
พฒันางานให้ดขีึน้

พบปะ,พูดคุย ได้
แนวคดิแนวปฏิบัติ

น าไปปฏิบัติกลบัมาคุย
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800  ช่ัวโมง/ปี   (นับรวม  PLC: 50 ช่ัวโมงต่อปี)Entry 
Requirement

การพฒันา คอร์สที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Approved course) ตามวทิยฐานะ

ชม.การสอน PLC ที่ผ่านการรับรองจากผอ.โรงเรียน + Logbook

ครูเช่ียวชาญ
พเิศษ
5 ปี

ครูเช่ียวชาญ
5 ปี

ครูช านาญการ
พเิศษ
5 ปี

ครูช านาญ
การ
5 ปี

ครูผู้ช่วย
2 ปี

งบพฒันา 10,000 
บาท/ปี
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PLC ระดบัโรงเรยีน

PLC ระดบักลุม่สาระ/สายชัน้-/กลุม่งาน

PLC ระดบัBuddy/กลุม่ย่อย
8



บันได 3 ขั้นสู่การ PLC
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(After Action Review : AAR)ทบทวนผลการปฏิบัติงาน(After Action Review : AAR)ทบทวนผลการปฏิบัติงาน
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กระบวนการท างานเพือ่สรา้งความเขม้แข็งแหง่คณุภาพ

คดิคนเดียว
คดิร่วมกนักบัเพ่ือน
ปรับปรุงแผน

:BAR

สอนตามแผน 
PB

สังเกตการสอน
(พ.ช.พ.)

เน้นผลการเรียนรู้
ที่เกดิขึน้กบันักเรียน

(

:DAR

 ทบทวนหลงัสอน
 ส่ิงทีท่ า        
 ผลที่เกดิกบัเด็ก
 บทเรียนทีไ่ด้รับ
 ปรับปรุงแผนอย่างไร 

ต่อไป (

:AAR

PA

PC

PB
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ระยะที่ 1
ภาคเรยีนที่ 1

ปีการศึกษา 2560



วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.25 โดยใช้
PLC-KKSec25 Model  
2) เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 PLC-KKSec25 Model  
3) เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนภายใต้หลักการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 PLC-KKSec25 Model  



กิจกรรมของโครงการ

1) ยกระดับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โดยใช้ PLC-KKSec25 Model  ใน 4/5 รายวิชา

2) ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21(4R8C)  



สิ่งที่คาดหวังเม่ือสิ้นสุดโครงการ

เชิงประจักษ์

มีผลคะแนนของ O-Net สูงข้ึนจากฐานเดิม
อย่างน้อย 5 คะแนน
(เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2560 กับ 2561) 
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ระยะที่ 2
ภาคเรยีนที่ 2

ปีการศึกษา 2560



1. จุดประสงค์การเรียนรู้/ผลลัพธ์/ เป้าหมายการเรียนรู้
2. แผนการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกัน เหมาะสมกับมาตรฐาน/ 

ตัวชี้วัดของรายวิชา
3.  ความรู้ในเน้ือหาวิชา
4. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
5. การวัดผลประเมินผล

ประเด็นในการเข้าสังเกตชั้นเรียน



1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับแผนจัดการ
เรียนรู/้เป้าหมายในการเรียนรู้/มฐ.ตช.ท่ีก าหนดในหลักสูตร

2. ครูส่วนใหญ่ยึดหนังสือเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. ไม่ใช้สื่อ ICT เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นแบบ Passive Learning
5. ไม่ให้ความส าคัญในการ...รอ...ค าตอบจากนักเรียน
6. ครูที่มีการเตรียมตัวการสอนมาอย่างดี นักเรียนจะให้ความส าคัญ

และความร่วมมือในการท ากิจกรรม
7. ใช้การวัดผล ประเมินผลปลายทางเป็นหลัก (Summative Assessment)

ข้อสังเกต



ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
1. ควรมีการนิเทศ ติดตาม/การตรวจแผนจัดการเรียนรู้
2. ใช้ส่ือท่ีหลากหลายในการให้ความรู้ / Social Media
3. กิจกรรมการเรียนรู้ควรเน้น Active Learning
4. ให้ความส าคัญกับหลักการ แนวคิด จิตวิทยาการเรียนการสอน
5. ควรมีการวางแผนการสอนท่ีน าไปใช้จริง/ก าหนดการสอน
6. ควรมีการประเมินท่ีหลากหลาย Formative/Summative
7. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการ
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ระยะที่ 3
ภาคเรยีนที่ 1

ปีการศึกษา 2561



การประเมินผล 3  มิติ ได้แก่ 
1. การประเมินภายในของโรงเรียน (นิเทศภายในโรงเรียน) /ศน.  
2. การประเมินจาก สพม.25 (อนุกรรมการแต่ละสหวิทยาเขต) /ศน.  
3. และการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)สพม.25) /ศน. 

















32



33



34



35

ดร.คเชนทร์ กองพลิา
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ 

สพม.25


