
แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

1 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวยุรดี สนรักษา หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562  สถานที ่ ห้องประชุม A 106 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ  

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  สิ่งที่เราเลือกคือโอกาสที่ได้รับความภูมิใจในหน้าที่ วิถีความเป็นครู ครูอาชีวศึกษาเป็นโจทย์ที่ท้าทาย วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการท างานเราจ าเป็นต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ 
2 ประโยชน์ส่วนรวมเป็น1 จิตบริการ หรือ Service mind ต่อผู้ปกครองและนักศึกษาซึ่งเป็นแขกค าส าคัญที่สุดของเรา  
 การท างานเป็น Team 
  - ไม่มีงานของเราเท่านั้น 
  - มีส่วนร่วมกัน เรียนรู้งานผู้อ่ืนด้วย 
  - การสื่อสารที่ดี ข้อมูลข่าวสารที่ครบ 
  - รับผิดชอบร่วมกัน 
  - อัธยาศัยไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
  - รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ 
  - ยกย่อง ชดเชยให้เกียรติ์ซึ่งกันและกัน 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

- จะน าความรู้ ความเข้าใจทีไ่ด้รับไปปรับใช้กับตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป 
 

 รูปภาพการอบรม  
 

 
 
 
 
 



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

2 

 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวยุรดี สนรักษา) 
แผนกภาษาต่างประเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................ ................ 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................ 
........................................................................................................  

............................................... 
(หวัหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหต ุ(1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวยุรดี สนรักษา หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง กิจกรรม พัฒนาครูดา้นความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการฯ 

วันที่ 
29 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
1.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการคิด 

และการวัดประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็น
รายบุคคลและและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท างานเป็นทีมให้มีความเป็นเลิศ 

1.2 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี 
1.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
1.4 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้

ได้ในระดับดี 
 ความรู้ทีไ่ด้ร ับ 

พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาด้วยการ เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
- จะน าความรู้ที่ได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้การท างานดียิ่งๆขึ้นไป และพร้อมที่จะรับการ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเรื่องของการท างานในส่วนของงานบริการไปจนถึงการจัดการเรียนการสอน 
รูปภาพประกอบการอรบรม 
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…………………………………………………………… 

(นางสาว ยุรดี สนรักษา) 
ภาษาต่างประเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

 
........................................................................................................  
............................................................................................... ......... 
........................................................................................................  

............................................... 
(หวัหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหต ุ(1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวยุรดี สนรักษา หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการ ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 7 มถิุนายน 2562 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
  
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

การเขียนโครงการจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 
โดยมิได้ค านึงถึงตวับุคคลผู้ปฏิบัติโครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่หวังไว้ได้ โครงการที่
ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
                1.  ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงตาม
เจตนาของผู้เขียนโครงการ 
                2.  ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถท่ีจะตัดสินใจได้ 
                3.  ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
                4.  เป็นการแสดงถึงประสบการณ์การท างานของผู้เขียนโครงการ 
ความรู้ทีไ่ด้ร ับ 

โครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่องค์การให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งโครงการที่ดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่องค์การหรือหน่วยงานจะ
ได้รับอย่างคุ้มค่า อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งลักษณะของโครงการที่ดี มีดังต่อไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
2. มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้อง

กับหลักการและเหตุผล และวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การและสามารถติดตาม

ประเมินผลได้ 
6. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
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                8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และ 
สิ้นสุดโครงการ 
                9. สามารถติดตาม ประเมินผลได้ 
 แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

- จะน าความรู้ที่ได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้การท างานท าโครงการในครั้งต่อๆ ไปดียิ่งขึ้น และ
พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่องานที่มีคุณภาพอยู่เสมอ 

รูปภาพประกอบการอรบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาว ยุรดี สนรักษา) 
แผนกภาษาต่างประเทศ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................ 

............................................... 
(หวัหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวยุรดี สนรักษา หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง การฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (Coaching)  

วันที่ 
7-8,14-15 กันยายน 2562 
เวลา 08.00-17.00 น. 

สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และเทคนิคการสอนงานส าหรับหัวหน้างาน
ยุคใหม่แบบ Coachingสามารถวิเคราะห์และก าหนดเรื่องที่จะท าการสอนงานจาก Job Description และ Work 
Instruction ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะในสอนงานหรือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ลูกน้องด้วยวิธีการ Coaching ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในการท างานอันดี
ระหว่างหัวหน้ากับทีมงานด้วยการสอนงานอย่างถูกวิธีสามารถติดตามและประเมินผลการสอนงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความรู้ทีไ่ด้ร ับ 

การสอนงาน(COACHING) คือการที่คนๆหนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการท างาน การสอน
งานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึงวิธีการท างานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า 
การให้ก าลังใจ และให้โอกาสในการท าสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้นการสอนงาน เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่พึง
ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในอันที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความช านาญ และสามารถท างานได้อย่างถูกต้องชี้แจง
ถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน เพ่ือจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานการสอนงานถือเป็น
กระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการท างานร่วมกัน มีประโยชน์มากมายทั้งต่อ ผู้ได้รับการ
สอน ผู้สอน และต่อองค์กร  
ความส าคัญของการสอนงาน มีดังต่อไปนี้ 

1. ไม่เกิดการลองผิดลองถูก การสอนงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพลดความผิดพลาดเสียหายและ
เวลาการท างาน 
2. การเรียนรู้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคการปฏิบัติงานจากหัวหน้าไปสู่ผู้ร่วม
ทีมงานช่วยให้เกิดความรู้ในการท างานที่ถูกต้อง เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
3.  การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 
4. ไม่เสียเวลาแก้ไขงานที่ผิดพลาดและบกพร่อง 
5.  ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาไว้วางใจกันและเป็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
6.  ท าให้องค์ความรู้ไม่ติดกับตัวบุคคลเมื่อมีการเข้าออกจากงานก็มีผู้สืบต่องานได้ 
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บทบาทของผู้สอนงาน 
1. ให้การสนับสนุนแก่พนักงานที่สนใจในการปรับปรุงการท างาน 
2. ให้การสนับสนุนส าหรับพนักงานที่สนใจในการปรับปรุงทักษะและประสบการณ์ใหม่ 
3. ให้ค าแนะน าแก่พนักงานที่ต้องการทิศทางของอาชีพ 
4. ให้ Feedback ของการปฏิบัติงานอย่างจริงใจและเป็นธรรม 
5. ให้การสนับสนุนหรือแนะน าส าหรับพนักงานที่สนใจในการเปลี่ยนงานภายใน 

คุณลักษณะของผู้สอนงาน 
1. มีความรู้และความสามารถในงานที่จะสอน 
2. มีความรักในการถ่ายทอดความรู้ และมุ่งม่ันจริงจังในการสอนให้เกิดผลส าเร็จ 
3. การสร้างความเชื่อใจร่วมกันทั้งสองฝุาย 
4. เชื่อมั่นในตนเองและมีความตั้งใจในการสอน 
5. ปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 
6. มีทักษะในการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ 
7. มีความอดทนต่อพฤติกรรมของผู้รับการสอน 

หลักในการสอนงาน 
1. ต้องชี้แจงให้ผู้รับการสอนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการสอน 
2. ต้องท าให้ผู้รับการสอนสนใจใคร่จะเรียนรู้งานที่จะสอน 
3. ต้องมุ่งผลของการสอนงาน โดยค านึกถึงผู้รับการสอนเป็นส าคัญ 
4. ต้องให้ผู้รับการสอนรู้ว่างานอยู่ในข้ันตอนไหน และจัดการสอนให้มีสภาพเหมือนปฏิบัติงานจริง ท าให้ผู้รับ
การสอนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ 
5. ท าโปรแกรมการสอนงานให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้รับการสอน 

กระบวนการสอนงาน มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การหาความจ าเป็นในการสอนงาน 
2. การจัดท าแผนการสอน 
3. การเตรียมเนื้อหาวิชา 
4. การจัดท าแบบซอยงาน คือ การน างานที่จะสอนมาวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆ 
5. การจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 
6. การจัดเตรียมสถานที่ 
7. การประเมินผลการสอน 
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มีการแปล ค าว่า coaching เป็น “การชี้แนะ” เป็นการบอกทิศทางให้การแนะก็เป็นการเสนอแนวทาง ให้เดิน
ไปสู่ทิศนั้น ส่วนการจะเดินไปทิศนั้น หรือจะเลือกเดินทางใดก็ข้ึนอยู่กับการตัดสินใจเลือก ของผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก 
การชี้แนะคือ วิธีการในการพัฒนาสมรรถภาพการท างานของบุคคล โดยเน้นไปที่การท างานให้ได้ตามเปูาหมายของงาน
นั้น หรือ การช่วยให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และ/หรือ ได้รับการอบรมมาไปสู่การปฏิบัติได้ จากความหมาย
ของการชี้แนะ สรุปได้ดังนี้ 

1. มีลักษณะเป็นกระบวนการ คือ ประกอบด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่าง ๆ ที่วางแผนไว้อย่างดี 
ด าเนินการตามขั้นตอน จนกระทั่งบรรลุเปูาหมาย 
2. มีเปูาหมายที่ต้องการไปให้ถึง 3 ประการ คือ 

2.1 การแก้ปัญหาในการท างาน 
2.2 พัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการท างาน 
2.3 การประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการท างาน 

3. มีลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ คือ เป็นกลุ่มเล็กหรือรายบุคคล และใช้เวลาในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีหลักการพ้ืนฐานในการท างาน ได้แก่ 

4.1 การเรียนรู้ร่วมกัน คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน 
4.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
4.3 การเสริมพลังอ านาจเป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคลเมื่อค้นเจอก็คืนพลังนั้นให้ไป 

5. เป็นกระบวนการที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ กล่าวคือ ในการพัฒนาวิชาชีพต้องมีความสัมพันธ์กับ
วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ล าพังการชี้แนะอย่างเดียวไม่อาจท าให้การด าเนินงานส าเร็จได้ 

 แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
- จะน าความรู้ที่ได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้การท างานท าโครงการในครั้งต่อๆ ไปดียิ่งขึ้น และ

พร้อมที่จะมีการปรับเปลี่ยนเพื่องานที่มีคุณภาพอยู่เสมอ 
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รูปภาพประกอบการอรบรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาว ยุรดี สนรักษา) 

ภาษาต่างประเทศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................................ 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................ 
........................................................................................................  

............................................... 
(หวัหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหต ุ(1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวยุรดี สนรักษา หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง โครงการการจัดท าแหล่งการเรียนรู้ Online เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน 

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning ) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active 
learning ที่วิจัยกับเด็กไทย เพ่ือออกแบบการสอน ให้ผู้เรียนได้ ครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้วยการสอนรูปแบบนี้จะท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ได้มีการน าไปใช้แล้วและได้ผลดีคือ เป็นการสอนที่ท าให้ผู้เรียน คิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ต่างจากการสอนแบบ
ดั้งเดิม 

 เราสามารถออกแบบการสอน ตามแนวทาง CBLได้ โดยจัดรูปแบบการสอนเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้  

   

ขั้นตอนที่ 1 กระตุ้นความสนใจ 
  แม้ในรูปแบบการสอนแบบปกติจะมีขั้นน าเข้าสู่บทเรียน เพ่ือน าผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนของเราอยู่แล้วก็ตาม 
แต่ในการจัดการเรียนรู้แบบ CBL นั้น มีความจ าเป็นมากที่เราจะต้องกระตุ้นความสนใจผู้เรียน การท าให้ผู้เรียนนั้นมี
ความอยาก อยากเรียน อยากรู้ อยากค้นหาค าตอบ ถือเป็นปัจจัยส าคัญสู่ความส าเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
CBL 
      ในการจัดการสอนแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นชิน มักจะใช้ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ หรือแม้กระทั่งการลงโทษเพ่ือให้
ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาบทเรียน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผู้เรียนฟังครูสอน แบบจ าเป็น และเข้าเรียนแบบจ าทน ขาดความสนใจ
ต่อบทเรียนที่เราเตรียมการมา แต่ในการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นจะมีวิธีการจัดการกระตุ้นผู้เรียนที่แตกต่าง

https://blog.eduzones.com/showpic.php?url=https://blog.eduzones.com/images/blog/wiriyah/20150914-1442214820.5589-2.png&title=%A4%D9%E8%C1%D7%CD%A1%D2%C3%CA%CD%B9%20%E0%BE%D7%E8%CD%CA%C3%E9%D2%A7%B7%D1%A1%C9%D0%E3%B9%C8%B5%C7%C3%C3%C9%B7%D5%E821
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ออกไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิม และสนใจในการค้นหาความรู้ด้วยตนเองได้ โดยที่เราสามารถจัดการ
กระตุ้นความสนใจได้ดังนี้ 
      1.    ใช้เหตุการณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับผู้เรียน หรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจเป็นตัวกระตุ้น 
  ปกติแล้วผู้สอนมักจะมีเปูาประสงค์ในใจว่า เรียนเพื่อสอบ เราจึงสอนเพื่อให้ผู้เรียนไปสอบ จนลืมคิดไปว่า การ
เรียนคือการพัฒนาชีวิต เนื้อหาที่เรียนต้องน าไปใช้ในชีวิตของผู้เรียนได้ ถ้าเรียนไปแล้วไม่สามารถน าไปใช้ได้จริง นั่น
แสดงว่าเนื้อหานั้นไร้ค่า แต่ถ้าเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน เนื้อหาเหล่านั้นจะไม่ไร้ค่าอีก
ต่อไป  
  ผู้สอนจึงมีหน้าที่จัดการให้เนื้อหานั้นเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียน เช่น “เงินหาง่ายถ้าใช้เป็น”    “คนรวยใช้เงิน
อย่างไร”  การใช้เรื่องการเก็บออม และการลงทุนเพ่ือกระตุ้นความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์ แทนที่จะบอกให้จ าสูตร
อย่างเดียว การใช้เนื้อหาเรื่องพืชพันธุ์ที่ปลูกได้ในบ้านของตัวเองกระตุ้นความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ แทนที่จะสอนให้
จ าพืชที่ไกลตัว หรือการใช้บทสนทนาที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันในการกระตุ้นความสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ แทนที่จะ
สอนแค่ไวยากรณ์ เป็นต้น 
      1)    ใช้สื่อมัลติมีเดีย การใช้สื่อมัลติมีเดียถือเป็นการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งรูปภาพ 
เสียง ข้อความต่างๆที่น ามาใช้ ผู้สอนจ าเป็นจะต้องเลือกสื่อที่เก่ียวข้องกับเนื้อหา โดยที่สื่อนั้นเป็นสื่อที่กระตุ้นความ
สนใจ หรือสร้างแรงบันดาลใจในบทเรียนนั้นๆได้ดี จึงจะส่งผลต่อผู้เรียนได้มาก และส่งผลให้ผู้เรียนอยากหาค าตอบใน
เนื้อหาที่เราจะท าการเรียนการสอน 
  ครู อาจารย์ วันนี้สบายเพราะมีคนทั่วโลกท าสื่อต่างๆให้ใช้ฟรี โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ คุณครูสามารถน ามาใช้ได้เลย 
ในบทต่อไปจะน ารายละเอียดที่มาของสื่อเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังครับ 
  2)    ใช้เกม หรือกิจกรรม การใช้เกมหรือกิจกรรมนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน 
ซึ่งเกมหรือกิจกรรมที่เลือกมานั้นอาจจะเป็นสันทนาการง่ายๆทั่วไป จนไปถึงเกมหรือกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับ
เนื้อหาที่เราจะจัดการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนสามารถเลือกใช้ได้หลากหลายให้เหมาะกับผู้เรียน 
      การกระตุ้นผู้เรียนนั้นผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องเลือกกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้เรียน เราต้องรู้ก่อนว่าเนื้อหาที่เรา
จะท าการจัดการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นกับชีวิตของผู้เรียนหรือไม่ แล้วเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้น เพ่ือเป็น
การดึงความสนใจผู้เรียนได้อย่างเต็มท่ี ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญในเนื้อหา ซึ่งจะท าให้ผู้สอนสามารถเลือกเนื้อหามา
ใช้ในกระบวนการกระตุ้นได้ง่ายขึ้น ผู้สอนนั้นสามารถใช้การกระตุ้นทั้งสามหัวข้อพร้อมกันได้ เช่น การใช้เหตุการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เรียนมาน าเสนอในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย เมื่อจบการน าเสนอสื่อแล้วจึงน าเกมหรือกิจกรรมมา
เป็นการกระตุ้นอีกทีหนึ่ง  
ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจ 
      ขั้นตอนต่อมาหลังจากการกระตุ้นความสนใจคือการตั้งปัญหา และแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสนใจ 
กระบวนการนี้ทั้งหมดจะเป็นการใช้ปัญหาเป็นตัวน า ขั้นการตั้งปัญหาในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL 
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นั้นผู้สอนไม่ได้เป็นผู้ก าหนดค าถามให้ตั้งแต่แรก แต่จะเป็นการปล่อยให้ผู้เรียนค้นหาปัญหาที่ตนเองสงสัย โดยปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นจะเป็นปัญหาที่ผู้เรียนสนใจในบทเรียน เมื่อผู้เรียนค้นพบปัญหาที่ตนเองสงสัยแล้วนั้นจึงท าการแบ่งกลุ่มตาม
ความสนใจ จ านวนของกลุ่มนั้นจะตั้งข้ึนตามจ านวนปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และสมาชิกของแต่ละกลุ่มนั้นก็จะเกิด
จากความพอใจของผู้เรียนเอง และด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง 
      กระบวนการ CBL นั้นจะได้ผลดีมากจากความสมัครใจ ความสนใจ และความร่วมมือกันของผู้เรียน 
กระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าผู้เรียนนั้นไม่ได้ถูกบังคับให้รู้ แต่เกิดความ “อยากรู้” ด้วยตนเอง และเมื่อผู้เรียนเกิดความ
อยากรู้ นั่นจึงเป็นจังหวะที่ดีที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนั้นค้นหาเนื้อหาที่ตนเองต้องการ ซึ่งผู้เรียนนั้นพร้อมที่จะเปิดรับ
ความรู้นั้นได้อย่างเต็มที่ 
ขั้นตอนที่ 3 ค้นคว้าและคิด 
      ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากท่ีสุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ CBL ผู้สอนจะปล่อยให้ผู้เรียน
นั้นได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนนั้นมีหน้าที่เดินให้ค าปรึกษาตามกลุ่ม ให้ค าปรึกษาเวลาที่ผู้เรียนมีปัญหา 
ผู้สอนจะต้องหักห้ามใจไม่ให้สอน แต่จะเปลี่ยนหน้าที่จากการสอนทั่วไปที่คอยบอกต่อเนื้อหาค าตอบและตัดสินความ
ถูกต้องของค าตอบ เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ชี้แนะ และตอบค าถามด้วยค าถาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด โดยหลีกเลี่ยง
การตัดสิน และการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดอันจะเป็นการส่งผลให้ผู้เรียนหมดอิสระทางความคิด แต่จะใช้วิธีการ
ง่ายๆเช่นการถามกลับ จะดีเหรอ แน่ใจเหรอ ท าไมถึงคิดแบบนั้น มันมีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่านี้หรือไม่ หรือเพ่ือนๆคิดเห็น
อย่างไรในเรื่องนี้  
     สิ่งส าคัญอีกข้อหนึ่งส าหรับผู้สอนนั้นไม่ใช่ความรู้ในเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ แต่เป็นแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือที่ผู้สอนนั้นจะสามารถน าไปแนะน าผู้เรียนได้ ผู้สอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นไม่จ าเป็นที่
จะต้องเป็นผู้ที่รู้ที่สุดในห้องเรียน เพราะว่าความรู้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีจ านวนมหาศาล แต่สิ่งที่ส าคัญกว่าก็
คือการที่ผู้สอนนั้นจ าเป็นต้องแนะน าให้ผู้เรียนหาความรู้ได้ถูกแหล่ง แนะน าให้ผู้เรียนรู้จักเลือกข้อมูลความรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง และปล่อยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียนรู้และค้นคว้าความรู้นั้นๆ 
      สิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้ไม่ใช่ค าตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นทักษะการคิดและค้นคว้าหาค าตอบที่จะเกิดขึ้นจาก
ช่วงเวลาที่ผู้สอนนั้นปล่อยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลากับเนื้อหาที่ตนเองสนใจได้อย่างเต็มท่ี ผู้สอนหลายท่านอาจจะมีข้อโต้แย้ง
ว่า ถ้าหากผู้เรียนนั้นค้นหาค าตอบไม่ได้ หรือได้ค าตอบที่ไม่ถูกต้องนั้นจะเกิดข้อเสียอย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะท าให้ผู้สอน
หลายท่านยกเลิกวิธีการนี้และหันกลับไปใช้รูปแบบสอนแบบเดิมเพ่ือความสบายใจ แต่เนื่องจากกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ CBL นั้นเรามองไกลมากกว่าค าตอบที่ถูกต้อง แต่คือการฝึกฝนให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด และรู้จักค้นคว้าหาข้อมูล 
รู้จักเลือกใช้และตัดสินใจในข้อมูลที่หาได้อย่างง่ายดายในยุคสมัยนี้ผ่านเครื่องมือต่างๆ ถ้าผู้สอนนั้นยังกังวลเกี่ยวกับ
ค าตอบที่ผู้เรียนได้จะไม่ตรงกับความถูกต้องของเนื้อหา ผู้เขียนจะขอบอกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนเพราะว่ากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบ CBL นั้นเราเพ่ิงด าเนินการมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นเอง 
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ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอ 
      ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนนั้นจะได้น าเสนอผลงาน ที่ตนเองที่ได้ไปค้นคว้าและคิดออกมา และผลงานที่
น าเสนอนั้นอยากให้ผู้สอนพึงระลึกว่านี่คือผลงานแห่งความทุ่มเทของผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้นเมื่อผู้เรียนออกมาท าการ
เสนอหน้าชั้น ผู้สอนนั้นจ าเป็นจะต้องปล่อยให้ผู้เรียนนั้นน าเสนอจนจบ โดยที่ผู้สอนนั้นไม่มีความจ าเป็นต้องแทรกแซง
ระหว่างการน าเสนอ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามใดใด ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการแสดงความคิดเห็น และซักถามนั้นคือ
ผู้เรียนร่วมชั้น  
  เมื่อจบการน าเสนอผู้สอนจะเป็นผู้เปิดประเด็นให้มีการซักถามในชั้นเรียน และนี่คือกระบวนการที่จะท าให้
ผู้เรียนนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ตนเองได้ค้นหามา ถ้าหากข้อมูลที่หามานั้นไม่ถูกต้อง การซักถามใน
ห้องเรียนนั้นจะเกิดประเด็นใหม่ๆที่ผู้น าเสนอนั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อตอบผู้ซักถามให้ถูกต้อง ซึ่งผู้น าเสนอก็จะพบว่า
ข้อมูลของตนไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมพอ และต้องเพ่ิมเติมตรงไหนบ้างจากการซักถามของผู้เรียนด้วยกัน โดยที่ผู้สอน
จะท าหน้าที่คอยควบคุมค าถามและข้อคิดเห็นต่างๆให้อยู่ในประเด็น ไม่หลุดจากเนื้อหามากนัก ถ้าหากในผู้เรียนร่วมชั้น
ไม่มีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดใด ผู้สอนอาจจะเป็นผู้เริ่มถามเองก็ได้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศของการซักถามในชั้นเรียน ซึ่ง
วิธีการนี้อาจจะต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ๆท่ีไกลกว่าเนื้อหาเดิมที่เคยสอนกันมา และเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนนั้นเต็มใจที่จะ
ค้นหาด้วยตนเอง 
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผล 
      ขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลกิจกรรมทั้งหมดที่ผู้เรียนได้ท ามาตลอดเวลาของการเรียนรู้ในรูปแบบ CBL ก่อน
อ่ืนต้องท าความเข้าใจในรูปแบบของการประเมินผลก่อน สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือหลักสูตรแกนกลาง
ต้องการนั้น คือการที่ผู้เรียนมีการพัฒนาทั้งด้านของ  

1) ความรู้ (Knowledge)  
2) ทักษะ (Skill)  
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude) 

      ดังนั้นการประเมินผลนั้นจึงจ าเป็นต้องท าให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านนี้ เพ่ือให้ได้คุณภาพของผู้เรียนที่เป็น
มาตรฐาน โดยปกตินั้นผู้สอนจะคุ้นเคยกับการประเมินด้านความรู้ นั่นก็คือการจัดสอบ หรือการหาคะแนนจาก
แบบทดสอบต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนนั้นมีความรู้ แต่ในส่วนของการประเมินด้านทักษะ และการประเมินด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นไม่มีความชัดเจนมากนัก จึงกลายเป็นว่าคะแนนที่เราเห็นกันจากการเรียนรู้ในรูปแบบปกติ
นั้นมักจะเป็นคะแนนของความรู้ทั้งสิ้น  
      ในรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CBL นั้นจ าเป็นจะต้องประเมินทั้ง 3 ด้าน ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
      1.    ด้านความรู้ เราสามารถประเมินความรู้ได้ด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด นั่นก็คือการจัดให้มีการ
สอบวัด หรือแบบฝึกหัดต่างๆ และน าคะแนนมาชี้วัดว่าผู้เรียนมีความรู้ในเนื้อหาด้านนี้เท่าไหร่ 
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      2.    ด้านทักษะ การประเมินด้านทักษะนั้นจะเป็นการประเมินความสามารถของผู้เรียน ซึ่งเราสามารถใช้
รูปแบบการประเมินแบบ รูบริค (Rubric) ในการประเมินผู้เรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งหัวข้อในการประเมิน และ
รายละเอียดการประเมินที่จ าเป็น เช่น เราจะประเมินในหัวข้อทักษะการน าเสนอ รายละเอียดการประเมินที่จ าเป็นคือ
ด้านเนื้อหา ด้านความชัดเจนในการพูด และด้านเทคนิคในการน าเสนอ เป็นต้น  
     3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นสามารถใช้การประเมิน
แบบ รูบริค (Rubric) ได้ ซึ่งก็จะมีส่วนคล้ายกับการประเมินด้านทักษะนั่นคือ การตั้งหัวข้อการประเมินในคุณลักษณะที่
ผู้สอนอยากให้เกิดขึ้นในผู้เรียน และรายละเอียดส าหรับการประเมินที่สอดคล้องกัน  
  ทั้งนี้ผู้สอนจ าเป็นต้องรู้ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใดเกิดขึ้นในผู้เรียน 
เพ่ือการตั้งหัวข้อการประเมินที่ถูกต้อง ซึ่งในส่วนนี้ผู้สอนนั้นสามารถดูรายละเอียดได้ในหลักสูตรแกนกลางได้ แต่สิ่งหนึ่ง
ที่ส าคัญ คือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน โดยเฉพาะในด้านของทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เนื้อจาก
ด้านความรู้เราสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนจากแบบทดสอบต่างๆ แต่ด้านทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น
จ าเป็นจะต้องประเมินจากผู้สอนและผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะเป็นการประเมินรอบด้าน ทั้งผู้เรียนที่ท ากิจกรรมด้วยกัน 
และผู้สอนที่คอยสังเกตการณ์อยู่ในชั้นเรียน เพ่ือการประเมินที่มีความแม่นย ามากข้ึน ซึ่งในส่วนนี้อาจจะเป็นการโหวตให้
คะแนนในด้านต่างๆ หรือแม้แต่การแจกแบบสอบถามให้กรอกในหัวข้อที่ต้องการ เป็นต้น 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 
1. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเอง 
2. สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาได้ 
3. สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอนได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถน ามาเป็นแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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รูปภาพการอบรม  
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…………………………………… 
(นางสาวยุรดี สนรักษา) 

ต าแหน่งหัวหน้าแผนกภาษาต่างประเทศ  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................... ............................................. 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาว ยุรดี  สนรักษา หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีความสุขของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการสอน PLC 

วันที่ 
วันจันทร์ที่  30  กันยายน  2562 
เวลา 08.00 - 16.00  น. 

สถานที ่
ณ  ห้องประชุม  A106   
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด 
กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่ – ล าพูน  
โดยวิทยากร รศ. ดร. อัคครัตน์  พูลกระจ่าง 

  
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ  PLC 
  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( PLC )  คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้กันของครู  
ผู้บริหาร  และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  รวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
4. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( Professional Learning Community : PLC )  โดยถือว่าทุกคนในชุมชน

คือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น  จึงเรียนรู้ร่วมกันได้ 
 
ความส าคัญของ  3P ใน  PLC 

บุคลากร  ( People ) กระบวนการ  ( Process ) วัตถุประสงค์  ( Purpose ) 
กลุ่มนักการศึกษา  
ประกอบด้วย  ครู  ผู้บริหาร  
ผู้เชี่ยวชาญ 

ประชุมตามวาระแลกเปลี่ยนข้อมูล  
ประสบการณ์  และร่วมมือ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย 

ปรับปรุงและแก้ไขทักษะการสอน
และการเรียนรู้ของผุ้เรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางวิชาการ 
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ความเชื่อของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 
1. ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
2. ยอมรับหลักการที่ว่า  การเรียนรู้ของครูคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. ยอมรับว่าครูมีความแตกต่างกัน 
4. ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร 

หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (   PLC ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
องค์ประกอบของกลุ่มชุมชน  PLC 

1. ครูผู้สอน  ( Planner, Model-Teacher ) 
2. ครูผู้ร่วมวางแผน  ( Co-Teacher, Buddy ) 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ( Supervisor, Administrator ) 
4. นักวิชาการ  ( หัวหน้าฝุาย/ศึกษานิเทศก์/อาจารย์ ฯลฯ ) ( Mentor ) 

การบริหารจัดการ 
1. ภาระงาน : จัดชั่วโมงรวมอยู่ในภาระงานสอนของครู/ภาระงาน 
2. การจัดกลุ่ม : 

 กลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน 
 กลุ่มครูที่สอนในสาขาเดียวกัน 
 บุคลากรท่านอ่ืนแบ่งตามลักษณะงาน 

หลักการที่  1  เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ 

( A focus on Learning ) 
 

 

หลักการที่  2  วัฒนธรรมแห่งการร่วมมือ 

( A culture of Collaboration ) 
 

 
หลักการที่  3  เน้นที่ผลลัพธ์ 

( A focus of results ) 
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3. จ านวนสมาชิก :  4 – 8 คน ( ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการ/ผู้ปกครอง ) หมุนเวียนเข้าร่วมทุก
กลุ่ม 

4. ระยะเวลา :  2 – 3 ชั่วโมง/สปัดาห์  ตลอดหนึ่งปีการศึกษาไม่ต่ ากว่า 25 ชั่วโมง 
5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ 

องค์ประกอบการสังเกตการสอน 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่  รายวิชาที่สอน  เรื่อง  กลุ่มผู้เรียน วันที่เวลาเริ่ม  

เวลา 
สิ้นสุด  ลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการเรียนรู้  อุปกรณ์  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก  สิ่งรบกวน  เป็นต้น 

2. บรรยากาศการเริ่มต้นการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน 
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่  หากไม่เป็นไปตามแผน อะไร 

เป็นสาเหตุ  และครูด าเนินการอย่างไรต่อไป ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่ดีข้ึนหรือสับสน 
 
ประเด็นการสังเกตผล  4  ประเด็น 

1. เรื่อง/หัวข้อ/ประเด็น/งาน อะไรที่อยากให้ผู้เรียนรู้ 
2. จะพิจารณา/สังเกตอย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้แล้วใช้เครื่องมืออะไรวัดผลผู้เรียน 
3. ถ้าผู้เรียนเรียนรู้แล้วจะท าอย่างไรต่อ 
4. ถ้าผู้เรียนที่เรียนรู้แล้ว แต่ยังไม่เข้าใจจะท าอย่างไร 

 
ข้อควรระวังของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( PLC ) 
 ไม่ใช่วิธีการสอน รูปแบบการสอน 
 ไม่ใช่รูปแบบการอบรม 
 ไม่ใช่ประชุมครู 
 ไม่ใช่การฝึกอาชีพให้ผู้เรียน 
 ไม่ใช่การให้โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ชุมชน 
 ไม่ใช่ให้ชุมชนเข้ามาฝึกอาชีพให้นักเรียน 
 ไม่ใช่แผนการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารคิดข้ึน 
 ไม่ใช่การรวมกลุ่มกันของครูแล้วเข้าไปในชุมชนหรือต้องท าให้เกิดการจัดตั้งในชุมชน 
 ไม่ใช่แผนการสังเกตชั้นเรียน 
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แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสอนแบบ   PLC ได้
อย่างถูกต้องและสมบูรณ์แบบ 

รูปภาพประกอบการอบรม 

 
 

                           
             ………………………………………… 
                 (นางสาว ยุรดี สนรักษา)  
            อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ 
       วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................... ................. 
................................................................................ 
................................................................... ............ 

........................................................................ .................. 

........................................................................ .................. 

........................................................................ .................. 
............................................................ 

                           ( ดร. ธนภัทร  มั่นคง ) 
                                ผูอ้ านวยการ 
                          ………../…………./…...... 

............................................... 
                                   (ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                    ผู้อ านวยการ                                           
                                   .........../............./............ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนก ชูจิตร์ หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง การพัฒนาครูด้านความเข้มแข็งการจัดการนโยบายวิชาการ 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ  

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
1. ฐานการบ้าน 

 “สอนให้น้อยลงครึ่งหนึ่ง ให้เรียนรู้เอง” 
- สอนให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
- ฝึกฝนให้ท างานเป็นระเบียบ 
- ใช้ปากกาแดงในการตรวจ 
- เซ็นชื่อและลงวันที่ 
- ให้คะแนน 
- เขียนข้อดีก่อน ปรับปรุงทีหลัง 
- เขียนอัตลักษณ์ให้เรียบร้อย 
- ครูอ่านทุกตัว ไม่มั่ว ไม่กีอป ครูต้องตรวจ 
- การสั่งการบ้านตามตารางการสั่งการบ้าน 

 แนวทางการให้การบ้าน 
 ปวช. 1  
 ง่าย ปริมาณน้อย 
 ท างานเป็นระเบียบและมีความสะอาด 
 ให้การบ้านสม่ าเสมอ 
 เข้มงวดการส่งการบ้าน 
 สอดแทรกภาษาอังกฤษ (ประมาณ 2-5 ค า) 
 ปวช. 2 
 เพ่ิมระดับความยาก 
 ท างานเป็นระเบียบและมีความสะอาด 
 ให้การบ้านสม่ าเสมอ 
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 เข้มงวดการส่งการบ้าน 
 สอดแทรกภาษาอังกฤษ (ประมาณ 5-10 ค า) 
 ปวช. 3 
 เพ่ิมระดับความยาก 
 ท างานเป็นระเบียบและมีความสะอาด 
 ให้การบ้านสม่ าเสมอ 
 เข้มงวดการส่งการบ้าน 
 สอดแทรกภาษาอังกฤษ (ประมาณ 5-10 ค า) 
 ปวส. 1 
 มีทักษะการคิด ค้นคว้า 
 ย้ าความเป็นระเบียบ สะอาด 
 สอดแทรกภาษาอังกฤษ (ประมาณ 5-10 ค า) 
 ปวส. 2 
 ส่งตรงเวลา 
 เน้นคุณภาพทกุเรื่อง 
 เน้นทักษะการท าข้อสอบ 
 เน้นค้นคว้าด้วยตนเอง 
 เน้นใช้งานกับคอมพิวเตอร์ word, excel 
 สอดแทรกค าศัพท์ (ประมาณ 5-10 ค า) 

2. ฐาน Class Management 
- ดูสภาพโดยรวมก่อน ไฟ, แอร์, พัดลม, หน้าต่าง 
- ท า 5ส. 
- เก็บโทรศัพท์ 
- นั่งหน้าให้เต็ม 
- เช็คชื่อ 
- ครูผู้สอนเป็นตัวอย่างที่ดี 
- รับฟังแต่ไม่ตามใจ 

3. ฐาน Quiz 
- เพ่ือเห็นทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ 
- เป็นนวัตกรรมการสอนของเรา 
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- ขั้นตอนการ Quiz = ปวช. 1-3 คัด 1 : 5 
        = ปวส. 1-2 คัด 1: 3 
  5ส. 
  เขียน Quiz บนกระดาน 
  ตรวจเครื่องแต่งกาย 
  ปากกา 1 ด้าม 
  นั่งสามาธิ 
  ทบทวนค าศัพท์ 1 รอบ (ปวช.1) 
  แจกกระดาไว้ที่หัวแถว 
  ครูผู้สอนยืนอยู่มุมใดมุมหนึ่ง 
  ให้เวลาในการ Quiz 
  น าไปส่งที่แผนก 

*****ฝุายวิชาการจะมีการสุ่มตรวจ Class 2 ครัง้ 1. คาบแรก 
           2. สุ่มตรวจ 
ครูผูส้อนขึ้นห้องเรยีนคาบแรก 7.50 เพื่อตรวจเครื่องแต่งกาย 
บทลงโทษ 
1. ออกใบเตือน 
2. หัวหน้าแผนกให้ใบต าหนิ 
3. เข้าพบผูอ้ านวยการ 

  
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

 
5. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเอง 
6. สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
7. สามารถน ามาปรับใช้กับการตรวจการบ้านได้เป็นอย่างดี 
8. สามารถน ามาเป็นแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวรัชนก ชูจิตร์) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................ 
........................................................................................................  
...................................................................................... .................. 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนก ชูจิตร์ หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง อบรมท าโครงการ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ ณ ห้อง A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

เป็นการอบรมเก่ียวกับการท าโครงการต่างๆในวิทยาลัย เพื่อให้การท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในองค์ และ
เพ่ือพัฒนาการท างานในองค์กรให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดกิจกรรมการอบรมข้ึนมา และแบ่ง
หน้าที่ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบแต่ละโครงการ  โดยโครงการของวิทยาลัย ก็จะมี อย่างเช่น 

1. โครงการพัฒนาอัตลักษณ์สาขา 
2. โครงการครูชุมชน 
3. โครงการ Learning by practice 
4. โครงการทัศนศึกษา 
5. โครงการ Art and Culture day 
6. โครงการ Happy Vocabulary 
7. โครงการ Five Star 
8. โครงการงานวิชาการ  และอ่ืน ๆอีกมากมาย 

การท าโครงการจะมีขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. การวางแผนกิจกรรม  
2. การท าใบเสนอโครงการ 
3. ถ้าใบเสนอโครงการผ่าน เริ่มด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆตามที่ผู้รับผิดชอบก าหนด 
4. การท าแบบประเมินหลังจบกิจกรรม 
5. ท าการสรุปแบบประเมิน 
6. สรุปโครงการส่ง 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
9. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท าโครงการของตนเอง 
10. สามารถน าไปใช้ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
11. สามารถน ามาเป็นแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี 
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 รูปภาพการอบรม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

………………………………………………………….. 
(นางสาวรัชนก ชูจิตร์) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................ 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหต ุ(1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนก ชูจิตร์ หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง โครงการการจัดท าแหล่งเรียนรู้ online เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน  
วันที่ 21 ธันวาคม 2562 สถานที ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

MOOC = Massive, Open, Online, Course 
The future of education? 
1. Complex Problem Solving 
2. Critical thinking 
3. Creativity 
4. People management 
5. Coordinating with others 
6. Emotional intelligence 
7.  Judgment and decision making 
8. Service orientation 
9. Negotiation 
10. Cognitive flexibility 

Website ต่างๆที่เป็นแหล่งการเรียนรู้และสื่อต่างๆ 
1. www.khanacademy.org เหมาะส าหรับทุกประเภทวิชา 
2. www.coursera.org เหมาะส าหรับการใช้ในการ Conversation 
3. www.udemy.com   เหมาะส าหรับสาขาการตลาด การท่องเท่ียว คอมพิวเตอร์   
4. www.futurelearn.com เหมาะส าหรับการเรียน Gramma และ Reading 

 

การใช้เทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์มือถือให้เป็นประโยชน์ คือใน Iphone ก็สามารถฟัง
ใน Podcats เพราะสามารถฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถฟังแบบช้าๆได ้
 

http://www.khanacademy.org/
http://www.coursera.org/
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CBL 
Creativity – based learning 
PBL + Creativity theories = Creativity 
CBL = Process + Context 
1. Inspiration 
2. Self-study 
3. Coaching 
4. Individual Problem Solving 
5. Game-Based Learning 
6. Team Project 
7. Creative Presentation 
8. Assessment 
 

การเรียนรู้ 
1. Inspire 
2. Problem/activity 
3. Learning by group 
4. Show time 
5. Evaluation 
 

Context 
1. Teach less 
2. Answer the question with the question 
3. Don’t judge 
4. Support student to think 
5. Use their interests to motivate / inspire 
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6. The time should be longer than 90 minutes/ period 
7. Self-improvement 
8. Cooperation is better than competition 
9. Listening and support  
 

Teaching Materials 
1. บัตรค า 
2. Board game 
3. รูปภาพ 
4. Game ยอดฮิต 

  
แนวทางการน าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเอง 
สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
สามารถน ามาปรับใชใ้นการสังเกตุการสอนได้เป็นอย่างดี 
สามารถน ามาเป็นแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพครู 
ปีการศึกษา 2562 

33 

 

รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวรัชนก ชูจิตร์) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................ 
........................................................................................................  
..................................................................................... ................... 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวรัชนก ชูจิตร์ หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง 
การฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2  

วันที่ 25 – 28 ตุลาคม 2562 สถานที ่
ค่ายลูกเสือชเยศ อ าเภอสันปุาตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ชมรมลูกเสือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.ชม. เขต1  

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
การจัดหมู่ลูกเสือ 
 การเรียกหมู่ลูกเสือวิสามัญ เรียกตามเลขไทย 
 ส่วนเนตรนารี เรียกตามชื่ออัญมณี เช่น เพชร เททาย  
การจัดหน้าที่ภายในหมู่ 
 หัวหน้าหมู่ 
 รองนายหมู่ 
 พลาธิการ 
 คนครัว 
 ผู้ช่วยคนครัว 
 คนหาน้ า 
 คนหาฟืน 
 คนรับใช้ทั่วไป 
การเปลี่ยนหน้าที่ 
 รองนายหมู่ เปลี่ยนเป็น นายหมู่ 
 นายหมู่ เปลี่ยนเป็น คนรับใช้ทั่วไป 
 คนรับใช้ทั่วไป เปลี่ยนเป็น พลาธิการ 
การแต่งกาย 
 เครื่องแบบ 
  หมวก 
  กระโปรงทรงเอ 
  ถุงเท้า 
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 รองเท้า 
   เข็มขัดหญิง กว้าง 3 ซม. 
   เข็มขัดชาย กว้าง 4 ซม. 
สาระส าคัญของการลูกเสือ 
 หลักการ 
  มีจุดประสงค์ร่วมกัน 
  มีหลักการอันเดียวกัน 
  มีวิธีการแนวเดียวกัน 
 องค์ประกอบส าคัญของลูกเสือ 
  ลูกเสือ 
  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
  มีจุดหมาย หรือ อุดมการณ์ 
  มีกิจกรรม 
  การบริหารงาน 
ผู้ใหญ่ในกิจการลูกเสือ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และตามนโยบายของสภาลูกเสือไทย 
 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ 
 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 
กิจการลูกเสือโดยสังเขป 
 ลูกเสือไทย คือ เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วน
ลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียก “เนตรนารี” 
ประวัติและกิจการลูกเสือโลก 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายประวัติของลูกเสือโลก และการขยายตัวของกิจการลูกเสือโลกได้ 
  อธิบายโครงสร้างการบริหารงานองค์การลูกเสือโลกได้ 
ลูกเสือกับการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
 ทักษะชีวิต คือ เป็นความสามารถของบุคคล ที่จะปรับตัวการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืน รู้จักการจัดการกับปัญหาต่างๆ
รอบตัว ในสภาพปัจจุบัน 
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คนวัยหนุ่มในปัจจุบัน 
 วัตถุประสงค์ 
  อธิบายถึงการพัฒนาของคนวัยหนุ่มได้ 
  บรรยายถึงความประพฤติท่ีคนวัยหนุ่มแสดงออกได้ 
  ระบุถึงอิทธิพลต่างๆ 
  จัดกิจกรรมสนองตามความต้องการ 
กิจการลูกเสือวิสามัญ 
 วัตถุประสงค์ 
  อธิบายได้ว่าเยาวชนอายุ 16-25 ปี มีความต้องการอย่างไร 
  บรรยายได้ว่ากิจการลูกเสือวิสามัญ จะสามารถตอบสนองความต้องการของเยาวชนอายุ 16-25 ปี 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาของเยาวชนได้ครบ 5 ประการ 
ลูกเสือวิสามัญกับการบริการ 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายความจ าเป็นที่กองลูกเสือวิสามัญ ต้องสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับหน่วยงานราชการ
หรือเอกชนได้ 
  ระบุได้ว่ากองลูกเสือวิสามัญมีบทบาทในชุมชนอย่างไรบ้าง 
  อธิบายเกี่ยวกับการบริการชุมชน การพัฒนาและเข้าไปช่วยเหลือชุมชน 
ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 วัตถุประสงค์ 
  แปลความหมายของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือได้ 
  ระบุกิจกรรมที่จะช่วยให้ลูกเสือเข้าใจ 
วินัยและความเป็นระเบียบวินัย 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายความส าคัญของวินัยลูกเสือ 
  อธิบายและแต่งเครื่องแบบลูกเสือได้เหมาะสม 
  ใช้สัญญาณมือเรียกแถวและสัญญาณนกหวีด 
บทบาทนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายถึงความจ าเป็นที่ต้องมีนายหมู่ 
  ระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของนายหมู่ลูกเสือวิสามัญ 
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ประวัติโครงสร้างของการลูกเสือไทย 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายพระราชประวัติ ร.6 
  ล าดับเหตุการณ์และความส าคัญต่างๆ ของกิจการลูกเสือไทย 
  อธิบายโครงสร้างกิจการลูกเสือไทย 
การชุมนุมรอบกองไฟ 
 วัตถุประสงค์ 
  อธิบายความมุ่งหมายของการจัดชุมนุมรอบกองไฟ 
  ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรรอบกองไฟ 
  ประวัติการชุมนุมรอบกองไฟ 
หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ 
 วัตถุประสงค์ 
  ระบุหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ได้อย่างถูกต้อง 
  อธิบายความส าคัญ เนื้อหา ตามหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญได้ 
  ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือส ารอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ 
  ก าหนดแนวทางที่จะน าวิชาพิเศษเข้าไปใช้ประชุมกองได้ 
  อธิบายวิธีการด าเนินการสอนและสอบ 
แผนที่-เข็มทิศ 
 วัตถุประสงค์ 
  อธิบายแผนที่และชนิดได้ 
  ระบุส่วนประกอบต่างๆของเข็มทิศ 
  วัดมุม ตั้งมุม และเดินทางโดยใช้เข็มทิศ 
หลักเกณฑ์การอภิปรายและการพูดในที่ชุมชน 
 วัตถุประสงค์ 
  ชี้แจง ความมุ่งหมายในการพูดในที่ชุมชน 
  ด าเนินการอภิปราย 
  พูดได้อย่างมีหลักเกณฑ์ 
  เลือกหัวข้อที่จะพูด อภิปรายอย่างเหมาะสม 
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การวางแผนการฝึกอบรม 
 วัตถุประสงค์ 
  เขียนขั้นตอนที่ส าคัญ แผนระยะยาวและแผนระยะสั้น 
  ระบุได้ว่าแผนก าหนดการฝึกอบรมได้ผลดีอย่างไร 
  อธิบายก านดการสนองความต้องการ 
  ประเมินผลการฝึกอบรมได้ 
บทบาทของผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายบทบาทของผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญได้ 
  อธิบายความสัมพันธ์ 
กิจกรรมเสี่ยงภัย 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายจุดมุ่งหมายและหลักการ 
  ปฏิบัติกิจกรรม 
  จัดกิจกรรมเสี่ยงภัย 
  ท าบัญชีและหาอุปกรณ์เสี่ยงภัย 
การด าเนินการในกองลูกเสือ 
 วัตถุประสงค์ 
  ท าเพ่ือองค์กร คือ การจัดตั้งกลุ่มและกองลูกเสือขององค์กรตนเอง 
  บอกวิธีด าเนินการจัดตั้งกลุ่ม 
การปฐมพยาบาล 
 วัตถุประสงค์ 
  บรรยายได้ว่าการปฐมพยาบาลมีความหมายและความจ าเป็น 
  ระบุได้ถึงหลักการทั่วไปของการปฐมพยาบาล 
  ปฏิบัติการปฐมพยาบาลอาการงัน (Shock) 
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แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 
1. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเอง 
2. สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนลูกเสือวิสามัญได้ 
3. สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานอย่างเป็นขั้นตอนได้เป็นอย่างดี 
4. สามารถน ามาเป็นแรงจูงใจในการท างานได้เป็นอย่างดี 

 
รูปภาพการอบรม  
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…………………………………… 
(นางสาวรัชนก ชูจิตร์) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................ 
........................................................................................................  
................................................................................... ..................... 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล จิราพรรณ    สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมวัฒนธรรมองค์กร 

วันที่ 
3 พฤษภาคม 2562  
เวลา 15.00-17.00 น.  
รวม 2 ชั่วโมง 

สถานที ่ ห้อง A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  วัฒนธรรมองค์กรของวิทยาลัย ฯ ท าให้เราโอกาสที่ได้รับความภูมิใจในหน้าที่ที่เราได้ท าได้ปฏิบัติ วิถีความเป็น
ครูอาชีวศึกษา ได้รับโจทย์ที่ท้าทาย วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นองค์กรที่
มีการประชุมและท างานร่วมกันเป็นทีม ได้ปรึกษาหารือ  ได้รับประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ 2 ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ 1 
ควรมีจิตบริการ Service mind ผู้ปกครองและนักศึกษาเป็นแขกคนส าคัญที่สุดของเราชาวหาปลา 

 การท างานเป็น Team 
  - ไม่มีงานของเราเท่านั้น 
  - มีส่วนร่วมกัน เรียนรู้งานผู้อ่ืนด้วย 
  - การสื่อสารที่ดี ข้อมูลข่าวสารที่ครบ 
  - รับผิดชอบร่วมกัน 
  - อัธยาศัยไมตรี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
  - รู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับ 
  - ยกย่อง ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  - ยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี  

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
1. น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้กับตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 

 
 รปูภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวจิราพรรณ สายสสืบ) 

ต าแหน่ง........................................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
................................................................................ 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................ 
........................................................................................................  
............................................................................... ......................... 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล จิราพรรณ    สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 

หัวข้อ/เรื่อง 
โครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครูและจิตวิทยาการดูแลเด็กนักเรียน  การใช้
ชุดความคิดเติบโต (Growth Mindset) 

วันที่ 13  กันยายน  2562 สถานที ่ โรงเรียนปรินส์รอยยอลส์วิทยาลัย 
หน่วยงานที่จัด ฝุายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  โครงการพัฒนาครูด้านคุณธรรม จิตวิญญาณความเป็นครูและจิตวิทยาการดูแลเด็กนักเรียน  การใช้ชุดความคิด
เติบโต (Growth Mindset) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ครูผู้สอนมีพัฒนาการในเรื่องของแนวคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับชุด
ความคิดการเติบโต ทางความคิด ไม่ใช่เป็นความคิดที่ติดกับกรอบเดิมๆท่ีไม่สร้างความแตกต่าง  

- การสร้างความเติบโตให้ตัวเองและผู้อ่ืนในด้านบวก 
- การสร้างความผูกพันของทีมงาน Engagement 
- การเป็นผู้น าที่ต้องบริหารคนให้เป็น People Leadership 
- การสร้างความสัมพันธ์และสร้างความผูกพัน 
- เรียนรู้ทักษะการชื่นชมยินดี (Recognition) 
- เรียนรู้การ Feedback ที่ดี เพื่อสร้างการท างานที่ดี 

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1. น าการเรียนรู้มาปรับใช้ในการท างานให้มีคุณภาพ 
2. ได้พัฒนาด้านความคิดให้เป็นคนมีทัศนคติท่ีดีในการท างานและการใช้ชีวิต 
3. ได้พัฒนาการ Feedback อย่างสร้างสรรคเพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน เพื่อการมีความสุขในการท างาน 

 
 รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวจิราพรรณ สายสืบ) 

ต าแหน่ง........................................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................  

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล จิราพรรณ    สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง กิจกรรม Chinese camp culture   
วันที่ 16  สิงหาคม 2562   สถานที ่ สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน่วยงานที่จัด สถาบันขงจื่อ   
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
    ในวันที่ 16  สิงหาคม 2562  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
กับทางสถานบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในกิจกรรมค่ายภาษาจีน Chinese Camp ขึ้น เพ่ือเผยแพร่
ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศจีนให้กับนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆได้รู้จัก ซึ่งกิจกรรมจะเริ่มในเวลา 8:30-13:00 
น. โดยจะมีนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม 
 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1.น ากิจกรรมมาปรับใช้ในการท ากิจกรรมของวิทยาลัย 
2. ได้แนวคิดไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

 
 รูปภาพการอบรม  

 
             
 
 
 
 

 
 
 
  

 
…………………………………………………………… 

(นางสาวจิราพรรณ สายสืบ) 
ต าแหน่ง........................................... 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

 
........................................................................................................  
.................................................................................................. ...... 
........................................................................................................  

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

 
หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล จิราพรรณ    สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง กิจกรรม พัฒนาครูด้านความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการ KM 
วันที่ 3   พฤษภาคม 2562 สถานที ่ ห้อง A106 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ น าโดยฝุายวิชาการได้จัดกิจกรรม พัฒนาครูด้านความเข้มแข็ง
การจัดการตามนโยบายวิชาการ KM    เป็นกิจกรรมการพัฒนาแนวคิดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความเข้าใจภายในซึ่ง 
ส่งผลให้ครูและบุคคลากรเพ่ิมพูลวิสัยทัศน์ และน าความรู้ที่ได้รับน ามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของคนภายในองค์กรให้มัความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและท างานไปในทิศทางที่เหมือนกัน 
 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1.ครูและบุคลากรได้เพ่ิมศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ได้แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ที่น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
3. มีการพัฒนาตัวเองให้มีแนวคิดหลักการสอนที่ทันสมัยทันต่อโลกแห่งการแปลี่ยนแปลง 

 
 รูปภาพการอบรม  
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
............................................................................... ......................... 
........................................................................................................  
........................................................................................................  

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

 
หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวจิราพรรณ สายสืบ) 

ต าแหน่ง........................................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ชื่อ-สกุล จิราพรรณ    สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าโครงการ ปีการศึกษา 2562 

วันที่ 
7 มิถุนายน 2562 
เวลา 08.00-17.00 น 

สถานที่ ห้อง A106 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  การเขียนโครงการจะต้องมีการเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุผล แสดงถึงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน 
โดยมิได้ค านึงถึงตัวบุคคลผู้ปฏิบัติโครงการ เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถบรรลุจุดประสงค์ตามที่หวังไว้ได้ โครงการที่
ถูกต้องชัดเจนจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานหลายประการด้วยกัน ได้แก่ 
  1.  ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้อ่านให้มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระได้อย่างถูกต้องชัดเจนและตรงตามเจตนา
ของผู้เขียนโครงการ 

2.  ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติด้วยการใช้เวลาอ่านเพียงเล็กน้อยก็สามารถท่ีจะตัดสินใจได้ 
3.  ช่วยให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
4.  เป็นการแสดงถึงประสบการณ์การท างานของผู้เขียนโครงการ 

  โครงการเป็นการจัดกิจกรรมที่เป็นระบบ เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่องค์การให้บรรลุถึงเปูาหมายอย่างมีคุณภาพ  ซึ่ง
โครงการที่ดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่องค์การหรือหน่วยงานจะได้รับอย่างคุ้มค่า 
อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาของหน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงลักษณะของโครงการที่ดี มีดังต่อไปนี้ 

1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาขององค์การหรือหน่วยงานได้ 
2. มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและปฏิบัติได้ 
3. รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการต้องสอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล และวิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4. รายละเอียดของโครงการสามารถเข้าใจได้ง่าย สะดวกต่อการด าเนินงานตามโครงการ 
5. เป็นโครงการที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ สอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การและสามารถติดตาม
ประเมินผลได้ 
6. โครงการต้องก าหนดขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง และเป็นข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ 
7. โครงการต้องได้รับการสนับสนุนในด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม 
8. โครงการต้องมีระยะเวลาในการด าเนินงาน กล่าวคือต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้น และสิ้นสุดโครงการ 

         9. สามารถติดตาม ประเมินผลได้ 
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แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
1. น าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปปรับใช้กับตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไป 
2. จะน าความรู้ที่ได้มาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้การท างานท าโครงการในครั้งต่อไปเพ่ืองานที่มี

คุณภาพอยู่เสมอ 
 
 รูปภาพการอบรม  

 
          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวจิราพรรณ สายสืบ) 

ต าแหน่ง........................................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................ 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 
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ชื่อ-สกุล จิราพรรณ    สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด ภาษาต่างประเทศ 
หัวข้อ/เรื่อง กิจกรรม พัฒนาครูด้านความเข้มแข็งการจัดการตามนโยบายวิชาการฯ 
วันที่ 3   พฤษภาคม 2562 สถานที ่ ห้อง A106 
หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ น าโดยฝุายวิชาการได้จัดกิจกรรม พัฒนาครูด้านความเข้มแข็ง
การจัดการตามนโยบายวิชาการ KM    เป็นกิจกรรมการพัฒนาแนวคิดและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ความเข้าใจภายในซึ่ง 
ส่งผลให้ครูและบุคคลากรเพ่ิมพูลวิสัยทัศน์ และน าความรู้ที่ได้รับน ามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของคนภายในองค์กรให้มัความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและท างานไปในทิศทางที่เหมือนกัน 
 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

1.ครูและบุคลากรได้เพ่ิมศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ 
2. ได้แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ที่น าไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
3. มีการพัฒนาตัวเองให้มีแนวคิดหลักการสอนที่ทันสมัยทันต่อโลกแห่งการแปลี่ยนแปลง 

 
 รูปภาพการอบรม  
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................................ 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................ 
........................................................................................................  

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

 
หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………… 
(นางสาวจิราพรรณ สายสืบ) 

ต าแหน่ง........................................... 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวจิราพรรณ     สายสืบ หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง การจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามสมรรถณะรายวิชา  

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถานที ่
ห้อง A 106  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพ
และบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
   มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถณะ คือ ข้อก าหนดหรือกฎเกณฑม์าตรฐานของสมรรถณะที่คาดหวงัว่าบุคลากร
จะบรรลสุ าหรับอาชีพหน่ึงรวมทั้งความรู้และความเข้าใจ โดยมาตรฐานการปฏิบตัิงานและมาตรฐานด้านผลงาน 
   หลักสูตรฐานสมรรถณะ หมายถึง หลักสูตรที่น าความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการท างานมาใช้เป็นมาตรฐานหรือ
เนื้อหาของการจัดการศึกษาหรือฝกึอบรม เพื่อให้เรียนรู้หรือผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถตามเนื้อหา  ว่าเมื่อเราใช้เอกสารนี้จนจบ
หน่วยนักศึกษาท าอะไรได้ หรือมีมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินได้ 
 
กระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนา/สร้างเอกสารประกอบการสอน  
 ความหมาย : เอกสารประกอบการสอน 
  หมายถึง เอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตร ที่สะท้อนให้เห็นเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
อย่างเป็นระบบและการ การสร้างเอกสารงานสอนที่ทันสมัย 
กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

 ศึกษาหลักสตูรอย่างละเอียด โครงสร้างของหลักสตูร 
 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา สมรรถณะรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
 ตั้งช่ือเรื่องให้เป็นไปตามรายวิชา 
 ยึดกรอบรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ สมรรถณะรายวชิาและกลุม่เปูาหมาย 
 ควรน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีความถกูต้อง ความทันสมัย ความสมบรูณ์ ลุ่มลึก เหมาะสมกับกลุม่เปูาหมายที่ใช้เอกสาร

ประกอบการสอนนี ้
 แบ่งเนื้อหาเป็นบทเป็นเรื่อง / บรรณานุกรมและภาคผนวก (ถ้ามี) 

การน าเสนอเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน มีข้อควรดังนี ้
 ครอบคลมุประเด็นของเรื่องตามค าออธิบายรายวิชาได้ครบถ้วน 
 เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่อง 
 ใช้ภาษาเขียนประโยคส านวนภาษาที่สั้น กะทัดรดั ชัดเจน เป็นทางการและเป็นกลาง 
 ควรน าเสนอในรูปตาราง สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น  
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จริยธรรม 
 ความซื่อตรงในการแสวงหาความรู้ เคารพสิทธิทางปัญญา โดยมีการอ้างอิง 
 ความมีอิสระทางความคดิ ปราศจากอคติส่วนตัวหรือความล าเอียง 
 ความรับผิดชอบ มีความรับผดิชอบต่อสิ่งศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบทั้งต่อบุคคล องค์กร และสังคมทุกระดับ 
 การรักษาความลับและความเป็นสว่นตัว เคารพส่วนบคุคล ปกปูองขอ้มูล จัดระบบรักษาความปลอดภยัของข้อมูล ไม่ให้มี

การน าไปใช้โดยไม่เหมาะสมหรือเป็นผลเสียแกเ่จ้าของข้อมูล 
การอ้างอิง คือ การบอกแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณคา่ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการอ้างอิง 

 เชิงอรรถ (footnotes)  
 การอ้างอิง  แทรกปนเนื้อหา 
 บรรณานุกรม คือ เอกสารสิ่งพิมพ์ โสตทัศน์ ผูเ้ขียนศึกษาค้นคว้า นยิมใช้กับเอกสารสิ่งพิมพ์ 

Active Learning คือ กระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่ผูเ้รียนไดล้งมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคดิเกีย่วกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป 
 ผู้เรยีนไดล้งมือท า 
 ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการคดิ (กลุ่ม) 
 ผู้เรยีนได้น าเสนอเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้กระท า  

 
แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 

12. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานของตนเอง 
13. สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 
14. สามารถน ามาปรับใช้ในการสังเกตุการสอนได้เป็นอย่างดี 
15. น าการอบรมมาสร้างชุกการเรียนรู้ให้มีคุณภาพทันสมัยปรับใช้กันนักศึกษาในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม 

 
รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 

(นางสาวจิราพรรณ    สายสืบ) 
ต าแหน่งครูผู้สอน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................................ 
 

 
........................................................................................................  
................................................................................................ ........ 
........................................................................................................  

............................................... 
(นางสาวยุรดี    สนรักษา) 

(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 
.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวธัญลักษณ์   ใจเที่ยง หน่วยงาน/สังกัด อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
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รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุขของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการ  PLC 
   ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คือ การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้กันของ
ครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรสู่คุณภาพการจัดการเ รียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
6. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ  รวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียน 
7. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 
8. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( Professional Learning Community : PLC )  โดยถือว่าทุกคนในชุมชน

คือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น  จึงเรียนรู้ร่วมกันได้ 
ความส าคัญของ 3P ใน PLC 

บุคลากร  ( People ) กระบวนการ  ( Process ) วัตถุประสงค์  ( Purpose ) 
    ก ลุ่ ม นั ก ก า ร ศึ ก ษ า  
ประกอบด้วย  ครู  ผู้บริหาร  
ผู้เชี่ยวชาญ 

     ประชุมตามวาระแลกเปลี่ยน
ข้อมูล  ประสบการณ์  และร่วมมือ
ปฏิบัติงานตามเปูาหมาย 

     ปรับปรุงและแก้ไขทักษะการ
สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพทางวิชาการ 

ความเชื่อของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC) 
5. ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
6. ยอมรับหลักการที่ว่า  การเรียนรู้ของครูคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
7. ยอมรับว่าครูมีความแตกต่างกัน 
8. ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร 

หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- หลักการที่  1  เน้นการพัฒนาการเรียนรู้ (A focus on Learning) 

หัวข้อ/เรื่อง การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีความสุขของครูผู้สอนโดยใช้กระบวนการสอน PLC 

วันที่ 
วันจันทร์ที่  30  กันยายน  2562 
เวลา 08.00 - 16.00 น. 

สถานที ่
ณ  ห้องประชุม  A106 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด 
กลุ่มวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน  จังหวัดเชียงใหม่ – ล าพูน 
โดยวิทยากร รศ. ดร. อัคครัตน์  พูลกระจ่าง 
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- หลักการที่  2  วัฒนธรรมแห่งการร่วมมือ (A culture of Collaboration) 

- หลักการที่  3  เน้นที่ผลลัพธ์ (A focus of results) 

องค์ประกอบของกลุ่มชุมชน  PLC 
5. ครูผู้สอน  ( Planner, Model-Teacher ) 
6. ครูผู้ร่วมวางแผน  ( Co-Teacher, Buddy ) 
7. ผู้บริหารสถานศึกษา  ( Supervisor, Administrator ) 
8. นักวิชาการ  ( หัวหน้าฝุาย/ศึกษานิเทศก์/อาจารย์ ฯลฯ ) ( Mentor ) 

 

การบริหารจัดการ 
6. ภาระงาน : จัดชั่วโมงรวมอยู่ในภาระงานสอนของครู/ภาระงาน 

การจัดกลุ่ม : กลุ่มครูที่สอนวิชาเดียวกัน, กลุ่มครูที่สอนในสาขาเดียวกัน และบุคลากรท่านอื่นแบ่งตาม
ลักษณะงาน 

7. จ านวนสมาชิก :  4 – 8 คน ( ผู้บริหาร/ครู/ศึกษานิเทศก์/นักวิชาการ/ผู้ปกครอง ) หมุนเวียนเข้าร่วมทุก
กลุ่ม 

8. ระยะเวลา :  2 – 3 ชั่วโมง/สปัดาห์  ตลอดหนึ่งปีการศึกษาไม่ต่ ากว่า 25 ชั่วโมง 
9. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ 

 

องค์ประกอบการสังเกตการสอน 
4. ข้อมูลพ้ืนฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้แก่  รายวิชาที่สอน  เรื่อง  กลุ่มผู้เรียน วันที่เวลาเริ่ม  

เวลา 
สิ้นสุด  ลักษณะสภาพทั่วไปของสถานที่จัดการเรียนรู้  อุปกรณ์  สื่อ  สิ่งอ านวยความสะดวก  สิ่งรบกวน  เป็นต้น 

5. บรรยากาศการเริ่มต้นการเรียนการสอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน 
6. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามล าดับของแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่  หากไม่เป็นไปตามแผน อะไร 

เป็นสาเหตุ  และครูด าเนินการอย่างไรต่อไป ส่งผลท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนที่ดีข้ึนหรือสับสน 
 

ประเด็นการสังเกตผล  4  ประเด็น 
5. เรื่อง/หัวข้อ/ประเด็น/งาน อะไรที่อยากให้ผู้เรียนรู้ 
6. จะพิจารณา/สังเกตอย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้แล้วใช้เครื่องมืออะไรวัดผลผู้เรียน 
7. ถ้าผู้เรียนเรียนรู้แล้วจะท าอย่างไรต่อ 
8. ถ้าผู้เรียนที่เรียนรู้แล้ว แต่ยังไม่เข้าใจจะท าอย่างไร 

ประโยชน์ของการสร้าง PLC 
ส าหรับครู 
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- ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว 
- สร้างความรู้จักผูกพันและเปูาหมายต่องาน 
- มีพลังที่พัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ส าหรับนักเรียน 
- ได้รับกิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ 
- คุณภาพการเรียนดีขึ้น 

ส าหรับสถานศึกษา 
- งานบรรลุตามเปูาหมาย 
- เกิดการเรียนรู้ทั่วองค์กร 
- เกิดพลังรัก สามัคคี มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
- ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ได้พัฒนาวิชาชีพ 
- ผลลัพธ์ทางการเรียนดีขึ้น 

 

ข้อควรระวังของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- ไม่ใช่วิธีการสอน รูปแบบการสอน 
- ไม่ใช่รูปแบบการอบรม 
- ไม่ใช่ประชุมครู 
- ไม่ใช่การฝึกอาชีพให้ผู้เรียน 
- ไม่ใช่การให้โรงเรียนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้ชุมชน 
- ไม่ใช่ให้ชุมชนเข้ามาฝึกอาชีพให้นักเรียน 
- ไม่ใช่แผนการพัฒนาบุคลากรที่ผู้บริหารคิดขึ้น 
- ไม่ใช่การรวมกลุ่มกันของครูแล้วเข้าไปในชุมชนหรือต้องท าให้เกิดการจัดตั้งในชุมชน 
- ไม่ใช่แผนการสังเกตชั้นเรียน 

 

แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ PLC 
ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการที่เหมาะ 
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 ………………………………………… 
        (นางสาวธัญลักษณ์   ใจเที่ยง) 
   อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
           

 
 
 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................. .............. 
. 

........................................................................ .................. 

.......................................................................................... 

................................................................. ........................ 

............................................................ 
                           ( นางสาวยุรดี สนรักษา ) 
                                หัวหน้าแผนก 
                          ………../…………./…...... 

............................................... 
                                   (ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                    ผู้อ านวยการ                                           
                                   .........../............./............ 
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ชื่อ-สกุล นางสาวธัญลักษณ์   ใจเที่ยง หน่วยงาน/สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง โครงการอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

วันที่ 17 มกราคม 2563 สถานที ่ วิทยาลัยเทคโลโลยีพายัพ และบริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด ผอ.วิทยา  ใจวิถี 
 
รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
 หลักสูตรฐานสมรรถนะ หมายถึง หลักสูตรที่น าความสามารถที่จ าเป็นส าหรับการท างานมาใช้เป็นฐานหรือ
เนื้อหาของการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม เพ่ือให้ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วมรับการอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น 
 มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ คือ ข้อก าหนดหรือเกณฑ์มาตรฐานของสมรรถนะที่คาดหวังว่าบุคลากร
จะบรรลุส าหรับอาชีพหนึ่งรวมทั้งความรู้และความเข้าใจ 
 กระบวนการ/ขั้นตอนการพัฒนา/สร้างเอกสารประกอบการสอน ประกอบไปด้วย ศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด 
โครงสร้างของหลักสูตร  ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา สมรรถนะรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา จ านวนหน่วยกิต เวลา
เรียน (ท/ป)  ตั้งชื่อเรื่องให้เป็นไปตาม/สอดคล้องกับรายวิชา  จัดท าโครงเรื่องของเอกสารประกอบการสอน เป็น
บท/หน่วยการเรียน หัวข้อเรื่องโดยยึดกรอบชื่อรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ สมรรถนะรายวิชา และ
กลุ่มเปูาหมาย  เนื้อหาและการน าเสนอเนื้อหา และส่วนประกอบรูปเล่มของเอกสารประกอบการสอน 
 การน าเสนอเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน ประกอบไปด้วย ครอบคลุมประเด็นของเรื่องตามค าอธิบาย
รายวิชาได้ครอบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ ควรอ้างอิงข้อมูลทางราชการ และระบุแหล่งข้อมูล 
นอกจากนี้ควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและจะต้องปราศจากข้อสันนิษฐานหรือการคาดคะเน 
 
แนวทางการน าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท าเอกสารประกอบการสอน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน และผู้ที่มาศึกษาข้อมูลจากเอกสารประกอบการสอนที่ได้จัดท าขึ้น และยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ครอบคลุม
อย่างครบถ้วน 
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.................................................. 

         ( นางสาวธัญลักษณ์   ใจเที่ยง ) 
             ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
         ……… ./………… ./……….. 
 
 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................  
.................................................................................. .. 
                                 .............................................. 

                              (นางสาวยุรดี  สนรักษา) 
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วนงาน 

                                  .............../................/............ 

................................................................................. 

................................................................................. 
                      ............................................... 

                        (ดร.ธนภทัร   มั่นคง) 
                                     ผู้อ านวยการ 
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
                       .............../................/............ 

หมายเหตุ :  1. ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ   
      2. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน  
ผอ. วิทยา ใจวิถี 

ผู้อ านวยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 

 
 เอกสารประกอบการสอน  หมายถึง เอกสารหรือสื่ออ่ืน ๆ ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสตูร ท่ีสะท้อนให้เห็น
เนื้อหาวิชาและวิธีการสอนอย่างเป็นระบบ 
 กระบวนการเขียนเอกสารประกอบการสอน 

 ศึกษาหลักสตูรอย่างละเอียด โครงสร้างของหลักสตูร 
 ศึกษาวัตถุประสงค์ของรายวิชา สมรรถณะรายวิชา ค าอธิบายรายวชิา 
 ตั้งช่ือเรื่องให้เป็นไปตามรายวิชา 
 ยึดกรอบรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ สมรรถณะรายวชิาและกลุม่เปูาหมาย 
 ควรน าเสนอความรู้ใหม่ที่มีความถกูต้อง ความทันสมัย ความสมบรูณ์ ลุ่มลึก เหมาะสมกับกลุม่เปูาหมายที่ใช้เอกสาร

ประกอบการสอนนี ้
 แบ่งเนื้อหาเป็นบทเป็นเรื่อง / บรรณานุกรมและภาคผนวก (ถ้ามี) 

  
 การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

 ผู้เรยีนไดล้งมือท า 
 ผู้เรยีนได้ใช้กระบวนการคดิ (กลุ่ม) 
 ผู้เรยีนได้น าเสนอเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้กระท า 
  

ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receive) 
ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-creators) 

  

ชื่อ-สกุล นางสาวปุณยาภา โจนสัน หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเอกสารประกอบการสอน  

วันที่ 18 มกราคม 2563 สถานที ่
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หน่วยงานที่จัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
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แนวทางการน าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการท างานของตนเอง 
16. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 
17. สามารถน าไปใช้ในการจัดเรียนการสอนได้ 

 
 รูปภาพการอบรม  
          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(นางสาวปณุยาภา โจนสนั) 
ต าแหนง่ครูผู้สอน 

วิทยาลยัเทคโนโลยีพายพัและบริหารธุรกิจ 
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     ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
 
............................................................... ................. 
................................................................. ............... 
................................................................... ............. 
 

 
........................................................................................................  
........................................................................................................  
........................................................................................................ 

............................................... 
(หัวหน้าแผนก/หัวหน้าส่วนงาน) 

.............../................/............ 

............................................... 
(ดร. ธนภัทร  มั่นคง) 

                                                   ผู้อ านวยการ 
.............../................/............ 

หมายเหตุ (1)ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ  (2)เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
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ชื่อ-สกุล นางสาวปุณยาภา โจนสัน หน่วยงาน/สังกัด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ
บริหารธุรกิจ 

หัวข้อ/เรื่อง เรื่อง โครงการการจัดท าแหล่งเรียนรู้ Online เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียน 

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 สถานที่  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลาน
นาเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด  

 

รายละเอียด/ความรู้ที่ได้รับ 
การจัดท าแหล่งเรียนรู้ Online เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ครูจิตประภา สุพัตรา (ครูมิ้กกี)้ 
 

CBL (creativity-based learning) 
การสอนแบบ CBL คือ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความรู้ เกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นกระบวนการลง

มือท า ด้วยความกระตือรือร้นในการค้นคว้า โดยสามารถท าตามขั้นตอนการสอนได้ดังนี้ 
การสอนโดยกระบวนการ 8 ข้อ  

 สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้ Inspiration 

 เปิดโอกาสให้ค้นหา  รวบรวมข้อมูล  แยกแยะและน ามาสร้างเป็นความรู้ Self  Study 

 การสอนมักจะท าเมื่อมีค าถาม เป็นการสอนแบบรายคนหรือรายกลุ่มมากกว่าการสอนรวม 

 ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสหาทางแก้ปัญหา  ด้วยตนเอง  Individual  Problem Solving 

 ใช้เกมส์ให้มีส่วนในการเรียนรู้ในห้องเรียน Game-based Learning 

 แบ่งกลุ่มท าโครงงาน Team Project  

 ให้น าเสนอผลงาน ด้วยวิธีการต่าง ๆ Creative Presentation 

 ใช้การวัดผลที่เป็นการวัดผลด้านต่างๆ ออกมาตามเปูาหมายที่ได้ออกแบบไว้               Informal 
Assessments and Multidimensional Assessment Tools 
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การสอนโดยบรรยากาศ 9 ข้อ 

 Teach less  

 Answer question with question 

 Don't judge  

 Support students to think  

 Use their interests to motivate 

 Time should be longer than go minutes  

 Self-improvement 

 Cooperation is better  

 Listen and support 

 
รูปภาพการอบรม  
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…………………………………………………………… 
(นางสาวปุณยาภา โจนสัน) 

ต าแหน่งครูผู้สอน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ     

ความคิดเห็นเพิ่มเติม ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
....................................................................................  
.................................................................................. .. 
                                 .............................................. 

                              (นางสาวยุรดี สนรักษา) 
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วนงาน 

                                  .............../................/............ 

................................................................... .............. 

................................................................................. 
                      ............................................... 

                        (ดร.ธนภทัร   มั่นคง) 
                                     ผู้อ านวยการ 
                  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 
                       .............../................/............ 

หมายเหตุ :  1. ส่งแบบรายงานฯ ภายใน 7 วัน หลังจากกิจกรรมแล้วเสร็จ   
 2. เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) ให้ใส่แนบท้าย 
 


