
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู                           

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กลุมงานหลักเกณฑฯ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา 



แนวคิดการจัดทําแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี               

(Professional Learning Community : PLC) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หลักเกณฑหนังสือ ศธ0206/ว 21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 (ว21/2560) 

- การกําหนดช่ัวโมงการปฏบิัตงิานของครูตองมีช่ัวโมง PLC ในช่ัวโมง
ปฏิบัติงานในแตละปไมนอยกวา 50 ช่ัวโมง 

หลักเกณฑหนังสือ ศธ0206/ว 22 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 (ว22/2560) 

- ครูตองเขารับการพัฒนาหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองตอเนื่องทุกปๆละไมนอย
กวา 12-20 ช่ัวโมง ตอเนื่อง 5 ป ตองมีช่ัวโมงพัฒนา 100 ช่ัวโมง  แตหากภายใน     
5 ป ช่ัวโมงพัฒนาไมครบ 100 ชม. สามารถนําช่ัวโมงการมีสวนรวมในชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) สวนท่ีเกิน 50 ช่ัวโมงในแตละป นับรวมเปนจํานวนช่ัวโมง
การพัฒนาได 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายให PLC เปนเคร่ืองมือสําคัญใน                

การพัฒนาครูทั้งระบบ  



แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แนวทางขับเคลื่อน

กระบวนการ (PLC) สอศ. 

คณะกรรมการประชุม 

ระดมความคิดจัดทําแนว

ทางการขับเคลื่อนกระบวน 

(PLC) 

จัดทําแนวทางการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ 

(PLC) 

สรางความรู ความเขาใจ
แนวทางการขับเคลื่อน
กระบวนการ (PLC)                 

ในสถานศึกษา 

เผยแพรแนวทาง  
การขับเคลื่อนกระบวนการ 
(PLC) ทางเว็บไซต สอศ. /
สสอ. และ Facebook สสอ. 

สถานศึกษาศึกษาแนวทาง
ขับเคลื่อนกระบวนการ 

(PLC) ลงมือปฏิบัต ิ

ขั้นตอนการจัดทําแนวทางการขบัเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชพี  

(Professional Learning Community : PLC สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 1 
• ความเปนมาและความสําคัญ /วัตถุประสงค/เปาหมาย 

บทที่ 2 
• ชุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :PLC)              

ในการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนอาชีวศึกษา 

บทที่ 3 
• การดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

บทที่ 4 
• การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวชิาชีพ (PLC) 



วัตถุประสงค 

ผูบริหารและครูมีความรูความเขาใจ รูปแบบ วิธีการ 
และประโยชน (PLC) 

เปนแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ใน
สถานศึกษา ออกแบบกระบวนการดําเนินการ การ
นิเทศ กํากับติดตาม การประเมินผล  

ผูบริหารสถานศึกษาและครูสามารถนํากระบวนการ
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ไปสูการปฏิบัติใน
สถานศึกษาได 

เปาหมาย 

. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแผนและ
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สอศ.
สามารถนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ 
(PLC) ในสถานศึกษาไดตามแผนท่ีกําหนด 

ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สอศ.มี
รูปแบบการขับเคลือ่นกระบวนการ (PLC) และการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของอาชีวศึกษา 

• วัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) 

แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 



  

ชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ” 
 

(Professional Learning Community : PLC) “ 
 

                                  



ชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชีพ (PLC )” 
 

 ความหมายของ  PLC  

 วัตถุประสงค  PLC  

 ความเช่ือของ PLC 

 หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 องคประกอบสําคัญของ  PLC 

 ประโยชนของ PLC 

 การแบงระดับของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC 

 การดําเนินการกระบวนการ PLC 



PLC ในการพัฒนาครูเพือ่พฒันาคณุภาพผูเรยีนอาชวีศึกษา  

ความหมายของ  PLC  
  PLC หมายถึง การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง 

รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร และ

นักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธแบบ

กัลยาณมิตรสูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จ

หรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญ และความสุขของ

การทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชน 



        1. เพ่ือเปนเครื่องมือที่ชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

        2. เพ่ือใหเกิดการรวมมือ รวมพลังของทุกฝายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู 

            คุณภาพของผูเรียน 

        3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาชีพครูดวยการพัฒนาผูเรียน 

      วัตถุประสงค  PLC  

 

ในกลุม PLC ถือวาทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น  

จึงเรียนรูรวมกันได 



ยอมรับวา การสอนและการปฏิบัติงาน 

ของครูมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

ยอมรับหลักการที่วา การเรียนรูของครู                

คือ การเรียนรูของผูเรียน 

ความเช่ือของ PLC 



ยอมรับวา  

ครูมีความแตกตางกัน 

ความเช่ือของ PLC 

ยอมรับวา การสอนบางครั้งตองอาศัยความรวมมือ 

รวมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร 



หลักการของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

หลักการที่ 1 ม่ันใจวาผูเรียนมีการเรียนรู  

                (A focus on learning)  

หลักการที่ 2 วัฒนธรรมแหงการรวมมือ  

                (A culture of collaboration)  

หลักการที่ 3 เนนที่ผลลัพธ  

                (A focus of results) 



องคประกอบสําคัญของ  PLC  

ตอ้งมี

วิสยัทศัน ์

มี

เป้าหมาย 

ร่วมแรง 

ร่วมใจ 

เปิดใจ 

รบัฟัง 

Care & 
Share 

ภาวะผูน้าํ 

มีผูน้าํ 

และผู ้

ตาม 

กลัยาณมิตร 

ร่วมเติม

เต็มใน

กลุ่ม 

PLC 

เปล่ียนวฒันธรรม

องคก์ร 

มีชัว่โมง

พูดคุย 

เปิด

โอกาส

ทาํงาน 

เรียนรูพ้ฒันา

วิชาชีพ 

เรียนรู ้

จากการ

ปฏิบตัิงา

นจริงกบั

ภาระงาน 





ประโยชน PLC  
ลดความโดดเดี่ยว 

เพ่ิมความผกูพนั 

เพ่ิมความ

กระตอืรอืรน้ 

สอนในชั้นเรยีนดีข้ึน 

รวมเรว็ตอ่ขอ้มูล

สารสนเทศ 

เกิดแรงบนัดาลใจ 

ลาหยุดนอ้ยลง 

เปลี่ยนวิธีสอน 

ใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน 



การแบงระดับของชมุชนการเรียนรูทางวิชาชพี (PLC) 

ระดับสถานศึกษา 

• ระดับผูเรียน 

• ระดับผูประกอบการ 

• ระดับการเรียนรู

ชุมชน 

ระดับเครือขาย 

• กลุมเครือขายความ
รวมมือระหวางสถาบัน  

• กลุมเครือขายความ
รวมมือของสมาชิก
วิชาชีพครู  

ระดับชาติ 

• เกิดขึ้นโดยนโยบายของรฐัท่ีมุง
จัดเครือขาย PLC ของชาติ 
เพ่ือขับเคลื่อน การปลี่ยน
แปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ 
โดยความรวมมือ ของ
สถานศึกษา และครู ท่ีผนึก
กําลังรวมกันพัฒนาวิชาชีพ 
ภายใต การสนับสนุนของรัฐ  

• เพ่ือพัฒนาผูรับบริการ

ระดับสถานศึกษา 

• เพ่ือพัฒนาจัดการเรียนการ

สอน/หลักสูตร ในภาพรวม 

• เพ่ือพัฒนาวิชาชีพในระดับ

นโยบาย 



การดําเนินการกจิกรรม PLC 



ขั้นตอนการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community : PLC) ในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ด้านการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการ

เรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  ในสถานศึกษา 

ด้านการดาํเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

(PLC) ในสถานศึกษา  



ดานการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

แตงต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย 

 คณะกรรมการอํานวยการ 

 คณะกรรการดําเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ (PLC)  

 คณะกรรมการสงเสริม สนับสนุน และ
พัฒนากระบวนการ (PLC)  

 คณะกรรมการกํากับ ติดตาม นิเทศ
และประเมินผลกระบวนการ (PLC) 

 

 

 สถานศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการกําหนด
ปฏิทินการดําเนินงาน เปนรายภาคการศึกษา 

  สถานศึกษาจัดประชุมสรางความรูความเขาใจการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ (PLC) ในสถานศึกษา  

 
 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน อํานวยความ

สะดวก ใหคําแนะนําครูในการดําเนินการตาม

กระบวนการ (PLC) 

 
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

ขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา  

ตัวอยางปฏิทินการดําเนินงาน PLC

สถานศึกษา  



ขั้นตอนการดําเนินการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ในสถานศึกษา 

1. การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งท่ีตองการพัฒนา 

3. ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

4. วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข  

5. จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

6. ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

7. สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 



 แผนกวิชาเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน  

 แผนกวิชาแตกตาง หลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน เชน ระดับ ปวช. ปวส. 

ปริญญาตรี 

 

1. การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

การรวมกลุม  และกลุมนั้นตองมีลักษณะคลายๆ กัน  มีความสนใจ คานิยม และมี

ความเชื่อในทิศทางเดียวกัน โดยมีการรวมครูจํานวน จํานวน 4-8 คน ซ่ึงมาจาก 

 สถานศึกษาเดยีวกนั 

  



 แผนกวิชาเดียวกัน 

 แผนกวิชาแตกตาง หลากหลาย แตสอนระดับเดียวกัน  

              การติดตอส่ือสาร อาจตองใชการส่ือสารผานระบบอิเล็กทรอนิกสและตอง

ไดรับการเห็นชอบจากสถานศึกษา 

 

         การรวมกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ แบบที่ 1-4  สามารถเชิญบุคลากร             

ทางการศึกษา ตัวแทนสถานประกอบการ ปราชญชาวบาน และผูเก่ียวของ เขารวมกลุมได 

1. การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

แบบคํารองขอจัดตั้งกลุม PLC ประกาศจัดตั้งกลุม PLC 

สถานศึกษาทีแ่ตกต่างกนัตั้งแต่ 2 สถานศึกษา   



บทบาทของสมาชิกกลุมชุมชนการเรยีนรูทางวิชาชีพ 

ผูอํานวยความสะดวก  

• รักษาระดับการมีสวนรวมของสมาชิก  

• ควบคุมประเด็นการพูดคุย  

• ยั่วยุใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดย
ใหทุกคนแสดงความคิดเห็น  

สมาชิก  

• เปดใจรับฟง และเสนอความ
คิดเห็นอยางสรางสรรค  

• รับแนวทางไปปฏิบัติและนําผล
มาเสนอ พรอมตอยอด  

ผูบันทึก  

• สรุปประเด็นการสนทนาและ
แนวทางแกปญหา พรอม
บันทึก Logbook 

1. การรวมกลุมชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 



คนหาปญหา หรือสิ่งที่ตองพัฒนา 

- ปญหาดานความรู ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค 

หาสาเหตุและแนวทางแกไข **ยึดผูเรียนเปนสําคัญ** 
- เนนที่การสอน/ฝกปฏิบัติ เชน ความรับผิดชอบ ขาดทักษะ   
  ปฏิบัติงาน ความคิดสรางสรรค   
สรุปผลการวิเคราะห/ระบุปญหา/สิ่งที่ตองพัฒนา แนวทางการแกไข  

                                        /    

           1 เรื่องหรือ 2 เรื่องตามสภาพของสถานศึกษา 
 

2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 

บันทึกลงในแบบคนหาปญหา บันทึกแนวทางแกไขปญหา 



คนหาปญหา หรือสิ่งที่ตองพัฒนา 

- ปญหาดานความรู ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค 

2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 









กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2556 

  

ดา้นคณุลกัษณะ 

ท่ีพึงประสงค ์

• คุณธรรม 

• จริยธรรม 

• จรรยาบรรณวชิาชีพ 

• พฤติกรรม 

• ลกัษณะนิสยั  

• ทกัษะทางปัญญา 

ดา้นสมรรถนะหลกั

และสมรรถนะทัว่ไป 

• ความรูแ้ละทกัษะการ
ส่ือสาร 

• การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• การใชก้ระบวนการทาง
วทิยาศาสตร ์

• การประยุกตใ์ชต้วัเลข 

• การจดัการและพฒันางาน 

ดา้นสมรรถนะวิชาชีพ 

• ความสามารถในการ
ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละ
ทกัษะในสาขาวชิาชีพสู่
การปฏิบติัจริง  รวมทั้ง
ประยุกตส์ู่อาชีพ 



2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 

 
สรุปผลการวิเคราะห/ระบุปญหา/สิ่งท่ีตองพัฒนา 1 เร่ืองหรือ 2 
เร่ืองตามสภาพของสถานศึกษา  
บันทึกลงแบบคนหาปญหา 
 

ตัวอยางบันทึกแบบคนหาปญหา 

เขากลุม PLC กําหนดปญหา 



หาสาเหต ุ  **ยึดผูเรียนเปนสําคัญ** 

- เกิดจากการสอน/การปฏิบัติของครูที่ทําใหเกิดปญหา เชน เทคนิค
การสอน/กิจกรรม/ หลักสูตร ฯลฯ  ยังไมสอดคลองหรือสงเสรมิให
ผูเรียนเกิดสมรรถนะไดตามวัตถุประสงคที่กําหนดได 

2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 



การสอบ/การประเมินผล 

การสอนและการเรียน 

หลักสูตร 



2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 

หาแนวทางการแกปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา  
 เชน วิธีการสอน/รูปแบบการจัดกิจกรรม/นวัตกรรมในการ
แกไขปญหา 



 



 



2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 

ระบุแนวทางวิธีการที่จะนํามาแกไขปญหา/สิ่งที่ตองการ
พัฒนาในแบบบันทึกแนวทางการแกไขปญหา 

บันทึกแบบแนวทางการแกปญหา ตัวอยางแนวทางการแกปญหา 



2. วิเคราะหและระบุปญหา/สิ่งที่ตองการพัฒนา 

เลือก Model Teacher จากปญหาที่ในกลุม PLC 

ตัวอยางแผน  

ปฏิบัติการ PLC 
Model Teacher จัดทําแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

Model 
Teacher 



3.ออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรูกิจกรรม/นวัตกรรม 

สมาชิกของกลุมรวมกันออกแบบและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/

กิจกรรม/นวัตกรรม โดยจะตองตอบโจทยปญหา อยางนอย 2 

ประการ คือ  

• การตอบโจทยการพยายามทําใหเปาหมายการพัฒนาบรรลุผลไดมากที่สุด  

• ตองตอบโจทยวัตถุประสงคการเรียนรูดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค (แผนการจัดการเรียนรูใชตามที่สถานศึกษากําหนด) 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู (บัญชี) 

สอดแทรกกระบวนการ PLC  

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู  

(การผลิตเห็ด) สอดแทรกกระบวนการ PLC  



4. วิพากษ แลกเปลี่ยนเรียนรู และปรับปรุงแกไข  

 ตวัอยา่งแบบ

ประเด็นวิพากษแ์ผน 
ประเด็น

การวิพากษ์

แผน 

วตัถุประสงค ์

กิจกรรม

นักเรียน 

เทคโนโลยี

และส่ือ 

การวดัและ

ประเมินผล 

กิจกรรม

จดัการเรียน

การสอน 



 5. จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรูและสังเกตการณกระบวนการปฏิบัติจริง (Learning Activities 

and Observation)  

เพ่ือนสมาชิกอยางนองหนึ่งคนหรือมากกวา รวมสังเกตการสอน/จัดกิจกรรมการเรียนรู บันทึกไว

ระหวางการสังเกตการสอน   



 5. จัดการเรียนรู /กิจกรรม /นวัตกรรม 

การจดัการเรียนรู ้

สงัเกตการสอน แนว

ทางการ

สงัเกตสอน 

ขอ้มูลพื้ นฐาน 

บรรยายการ

สอน 

ครูกบัผูเ้รียน 

ลาํดบัการ

เรียนการสอน 

พฤติกรรม

ผูเ้รียน 

การ

ดาํเนินการ

สอนของครู 

ระหว่างการ

จดักิจกรรม 



6. ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

          สะทอนคิดตอ ผลการปฏิบัติเพื่อการพัฒนา (Debrief) สมาชิกกลุมการเรียนรูจะตองมารวมตัว

กันสืบเสาะ ตั้งคําถาม สะทอนคิดตอผลการปฏิบัติการสอน (การจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม)  

ที่ผานไปแลวโดยมุง ตอบคําถามอยางนอย 4 ประเด็น  

1) มีผูเรียนไดเรียนรูและเกิดพฤติกรรมตามเปาหมายท่ีตั้งไวมากนอยเทาใด  

2) รูไดอยางไรวาผูเรียนเหลาน้ันเกิดการเรียนรูและ/หรือมีพฤติกรรมบรรลุตามเปาหมาย

น้ัน แลว  

3) มีผูเรียนท่ีไมสามารถเรียนรูและยังไมบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมาย จะทําอยางไรกับ 

ผูเรียนกลุมน้ีตอไป  

4) ผูเรียนท่ีเกิดการเรียนรูและบรรลุพฤติกรรมตามเปาหมายแลว จะทําอยางไรตอไปกับ 

ผูเรียนกลุมน้ี 



6. ประเมินผล/ สะทอนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม  

ประเด็น

การสะทอ้น 

ผูเ้รยีน 

กิจกรรม 

ครู บรรยากาศ 

จุดอ่อนจุด

แข็งการสอน 



7. สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

ครูที่เปนเจาภาพ (Model Teacher)   

- สรุปผลเรียนรูจากการปฏิบัติการนําสูการวางแผนการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เปาหมาย คือ  

1) บันทึกเพ่ือเปนพัฒนาการของการพัฒนาการจัดการเรียนรูสูเปาหมายรวมกัน (Goal) เพ่ือสะทอนวากวาจะ

สามารถพัฒนาผูเรียน ใหบรรลุตามพฤติกรรมเปาหมายไดนั้นมีบทเรียนที่ไดเรยีนรูรวมกันอยางไรบาง 

 ตวัอยา่งการเขียน

รายงานดาํเนินการ 

PLC 

2) ผลท่ีไดจากการสรุปจะตองนําไปสูการวางแผนการจัดการเรียนรูรอบท่ี 2 รอบท่ี 3 

และรอบตอ ๆ ไป และทุก ๆ วงรอบ จะสรางความเขมแข็งของกลุมเรียนรูวิชาชีพมาก

ย่ิงข้ึน และจะมีความเปน “ครูมืออาชีพ” มากข้ึนอยางแนนอน โดยเช่ือมั่นวาการ 

จัดการเรียนรูจะมีความแมนตรงและมีประสทิธิภาพมากกวาเดิม  



7. สรุปเผยแพรแผนการจัดการเรียนรู/กิจกรรม/นวัตกรรม 

Logbook Line 
 Face 

book 
เอกสาร VTR VIDEO 

Google 
Class      
room 



• การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทาง
วิชาชีพ (PLC) 



• การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

ระดับ สอศ. 

กําหนดนโยบายการขับเคลื่อน
ภาพรวมทุกะดับ 

กําหนดแผนงานและกลไกสนับสนุน
การดําเนินการ PLC ทุกระดับ 

แตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระดับ สอศ. 

สนับสนุน สงเสริม กํากับ ติดตาม 
PLC ทุกระดับ 

ระดับ สสอ. 

กําหนดรูปแบบกระบวนการชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพจัดทําแนวทาง PLC ให
สถานศึกษา/ครูดําเนินการ  

จัดประชุมสัมมนาสรางความรู                        
ความเขาใจแนวทางขับเคลื่อน PLC  
ใหกับสถาบันอาชีวศึกษา/สถานศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ                  
ยกยอง นําไปเผยแพรผลงาน 

นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

สรุปรายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน 
PLC  

ระดับสถาบันอาชีวศึกษา                     
/อาชีวศึกษาจังหวัด 

แตงต้ังคณะกรรมการระดับสถาบัน
อาชีวศึกษา 

กําหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการฯ เชื่อมโยงนโยบาย    
สอศ. 

สรางความรู ความเขาใจ การปฏิบัติ
ใหกับสถานศึกษา 

สงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจ 
สนับสนุนเทคโนโลยี 

กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
รายงานผล เผยแพรผลงาน 



ระดับสถานศึกษา 

แตงต้ังคณะกรรมการ 
ระดับสถานศึกษา 

จัดทําแผนขับเคลื่อน 
กระบวนการ ฯ 

ขับเคลื่อนกระบวนการ  
PLC 

สรุปรายงานผล 
การดําเนินการ 

 

เรงรัดติดตามและสนับสนุน                
การขับเคลื่อน ฯ ในระดับสถานศึกษา 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  
ถอดบทเรียน 

คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน

ขับเคลื่อน 

คณะกรรมการสงเสริม 

สนับสนุน 

คณะกรรมการกํากับ 

ติดตาม  

แผนใหความรู ครู 

ในสถานศึกษา 

แผนการสรางทีม 

PLC ในสถานศึกษา 

แผนการสราง

เครือขายกับ

หนวยงานอื่น 

แผนการ

สงเสริม 

สนับสนุน 

แผนการ

กํากับ ติดตาม 
จัดทําปฏิทินงาน

ประจํา รายภาค 

ใหความรูกระบวนการ 

PLC ครูในสถานศึกษา 

จดทะเบียนจัดต้ังทีม 

PLC ในสถานศึกษา 

สมาชิก PLC                 

ทําแผนปฏิบัติการ                

ของทีม 

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 
สรุปรายงาน                     

ผลการดําเนินงาน 

เรงรัด ติดตามใหครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบความสําเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)     

ในระดับสถานศึกษา 

ครูรายงานผล Logbook                     

เปนรายบุคคลตอผูบริหารสถานศึกษา 

คณะกรรมการกํากับ ติดตาม นิเทศ

และประเมินผล 

สถานศึกษารายงานผลการ

ดําเนินการ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ยกยองเชิดชูเกียรติครูที่ดําเนินการไดดี เปนแบบอยาง 

• การขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

 



สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติม 

“สแกนดาวนโหลดเอกสารประกอบการบรรยายและคูมือ PLC” 

 

                       สอบถามขอมูลไดที่กลุมงานหลักเกณฑฯ  

                       0 2509 5645-6 ตอ 1201/1210-1212 

             Facebook : Plan Bpcd  
 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024778913009&hc_ref=ARSw72LO2d0k4e9mZRGdlc9TFEtRBpRnGu6g8QSMEoY7vamUZQ-jwHmXoDaBoG232to
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