
PLC 



ผลการวจิยัของสถาบนั TDRI

การพฒันาและอบรมครู

1. ไมส่อดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการ
2.  ใชว้ทิยากรภายนอก
3.  ขาดการตดิตามผลและสนบัสนุน
4.  ไมแ่กป้ญัหาการท างานของครู
5.  ไมส่ง่เสรมิใหค้รพูฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง



สถานการณก์ารอบรมและพฒันาครู

ในประเทศตา่งๆ

1. วางแผนและออกแบบโดยผูบ้รหิาร
2.  ครเูขา้รบัการอบรมไมท่ ัว่ถงึ
3.  ระยะเวลาการอบรมครไูมช่ว่ยใหเ้กดิการพฒันา
อยา่งแทจ้รงิ

4.  เป็นการบรรยาย
5.  ขาดการตดิตามผล



ท าไมไมใ่หค้รชูว่ยกนัตดิสนิใจแกป้ญัหา
กนัเอง จะไดต้รงกบัความตอ้งการของครู



คณุ  PLC  จงึเขา้มาเพือ่ทีจ่ะชว่ยใหค้รู
รวมกลุม่แกป้ญัหาอยา่งมคีวามหมาย

และตอ่เนือ่ง



PLC มชีือ่และนามสกลุเต็ม คอื
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี: 

(Professional  Learning  Community=PLC) 

มอือาชพี การเรยีนรู ้ ชุมชน



ยอมรบัวา่การสอนและการปฏบิตังิานของคร ู
มผีลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ยอมรบัหลกัการทีว่า่ การเรยีนรูข้องคร ูคอื
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ความเชือ่ของ PLC



ยอมรบัวา่ ครมูคีวามแตกตา่งกนั

ความเชือ่ของ PLC



ยอมรบัวา่ การสอนบางคร ัง้ตอ้งอาศยัความรว่มมอื 
รว่มใจ และสมัพนัธภาพแบบกลัยาณมติร

ความเชือ่ของ PLC



PLC

หากตอ้งการใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ มขี ัน้ตอน และสดุทา้ยเป็นการพฒันา

วชิาชพี  ลองใชค้ณุ PLC ดู



PLC
1.ความหมาย  PLC   หมายถงึ

การรวมตวั รว่มใจ รว่มพลงั รว่มท า และ
รว่มเรยีนรูร้ว่มกนัของคร ูผูบ้รหิาร และนกัการศกึาา 
บนพืน้ฐานวฒันธรรมความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร 
สูค่ณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ความส าเร็จหรอื
ประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็นส าคญั และความสขุของ
การท างานรว่มกนัของสมาชกิในชุมชน

ย า้  PLC  เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา  ไมใ่ช ่
หวัเร ือ่งในการสอน



2. วตัถปุระสงค ์ PLC 
1.เพือ่เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหก้ารแลกเปลีย่น

เรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ
2.เพือ่ใหเ้กดิการรว่มมอื รวมพลงัของทกุฝ่าย

ในการพฒันาการเรยีนการสอนสูค่ณุภาพของ
ผูเ้รยีน

3. เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาวชิาชพีครดูว้ย
การพฒันาผูเ้รยีน

PLC

PLC  ถอืวา่
ทกุคนคอืคนเชีย่วชาญในงานน ัน้ 

จงึเรยีนรูร้ว่มกนัได้



PLC

คณุ PLC มอีงคป์ระองคป์ระกอบส าคญัคอื

3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

1.ตอ้งมวีสิยัทศันร์ว่มกนั หมายถงึ มเีป้าหมาย 
ทศิทางเดยีวกนั มุง่สูก่ารพฒันาการเรยีนการสอนสู่

คณุภาพผูเ้รยีน



PLC

คณุ PLC มอีงคป์ระองคป์ระกอบส าคญัคอื

3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

2.รว่มแรง รว่มใจ และรว่มมอื  หมายถงึ ตอ้งเปิดใจ 
รบัฟงั เสนอวธิกีาร น าสูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิรว่มกนั

Open เปิดใจรบัและให ้ 
care และ Share





3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

3. ภาวะผูน้ ารว่ม  หมายถงึ การท าPLC ตอ้งมี
ผูน้ าและผูต้ามในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4. กลัยาณมติร หมายถงึ  เป็นเพือ่นรว่มวชิาชพี 
เตมิเต็มสว่นทีข่าดของแตล่ะคน

PLC



3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

5.ตอ้งปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ร หมายถงึ
ตอ้งเนน้การท างานทีเ่ปิดโอกาสการท างานที่
ชว่ยเหลอืกนัมากกวา่การส ัง่การ มชี ัว่โมงพดูคยุ

6.การเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชพี  หมายถงึ 
การเรยีนรูก้ารปฏบิตังิานและตรงกบัภาระงานคอื
การสอน สูค่ณุภาพผูเ้รยีน

PLC



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

1.ตอ้งมกีารรวมกลุม่  และกลุม่น ัน้ตอ้งมลีกัาณะ
คลา้ยๆกนั  เชน่

1.1จดักลุม่ครทู ีม่ลีกัาณะใกลเ้คยีงกนั
กลุม่ครทู ีส่อนวชิา/กลุม่สาระเดยีวกนัใน

ระดบัช ัน้เดยีวกนั
กลุม่ครทู ีส่อนวชิา/กลุม่สาระเดยีวกนัในชว่ง

ช ัน้เดยีวกนั
กลุม่ครตูามลกัาณะงาน



1.2 จ านวนสมาชกิ 6-8 คน (ผูบ้รหิาร/
ศกึาานเิทศก ์หมนุเวยีนเขา้รว่ม ทกุกลุม่)

PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

1.3. ระยะเวลา  2-3 ชม.ตอ่สปัดาห ์ตลอดหนึง่ปี
การศกึาา  ก าหนดเป็นช ัว่โมงชดัเจนจะดมีาก



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

1.4 จดัช ัว่โมงอยูใ่นภาระการสอนของคร/ู
ภาระงาน เพือ่ไมใ่หค้รถูอืวา่เป็นภาระเพิม่ข ึน้ 

1.5. การจดั PLC โดยใช ้ICT ในการเขา้กลุม่
ระหวา่งการด าเนนิการ



2 .บทบาทของบคุคลในการท า PLC
2.1ผูอ้ านวยความสะดวก 
-รกัาาระดบัการมสีว่นรว่มของสมาชกิ   
-ควบคมุประเด็นการพดูคยุ
-ย ัว่ยใุหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยให้

ทกุคนแสดงความคดิเห็น

PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)



2. บทบาทของบคุคลในการท า PLC
2.2 สมาชกิ
-เปิดใจรบัฟงั และเสนอความคดิเห็นอยา่ง

สรา้งสรรค์
-รบัแนวทางไปปฏบิตัแิละน าผลมาเสนอ 

พรอ้มตอ่ยอด
2.3 ผูบ้นัทกึ 

สรปุประเด็นการสนทนาและแนวทาง
แกป้ญัหา พรอ้มบนัทกึ Logbook

PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

2.กลุม่รว่มกนัคดิ “ปญัหาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน”
หาปญัหาส าคญัทีส่ดุ

ส ิง่ทีต่อ้งระวงั  คอื การไมช่ว่ยกนัคน้หาปญัหาที่
แทจ้รงิ  ผลกัปญัหาออกจากตวั





PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

3. หาสาเหตสุ าคญัทีท่ าใหเ้กดิปญัหา

จากน ัน้กลุม่อภปิรายหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ  เนน้
ไปทีก่ารสอนของครเูป็นอนัดบัแรก ทีถ่อืวา่เป็นสาเหตุ
ทีแ่ทจ้รงิ เชน่  นกัเรยีนอา่นไมอ่อก เป็นปญัหาส าคญั
รว่มกนั   ไมใ่ชส่าเหตวุา่  พอ่แมแ่ยกทาง 



การสอบ/การประเมินผล

การสอนและการเรยีน

หลกัสตูร



มาตรฐานการเรยีนร ู้

คณุภาพทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน
เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้และปฏบิตัไิด้

เมือ่จบการศกึาา

ความรู ้ความสามารถ ทกัาะและคณุลกัาณะ



ตวัช้ีวดั

สิง่ทีน่กัเรยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้สะทอ้น
ถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้

ตวัชีว้ดัแสดงถงึเนือ้หาและการเรยีน
การสอน



มาตรฐาน

และตวัชี้วดั

นกัเรยีนรูอ้ะไร: สาระการเรยีนรู ้

นกัเรยีนท าอะไรได:้ 
วตัถปุระสงค์
การวดัและประเมนิผล

แนวทางการจดัการเรยีนการสอน

หลกัสตูร



ตวัชีว้ดั

1.วเิคราะหช์นดิและหนา้ทีข่องค าในประโยค

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร

รูจ้กัชนดิและหนา้ทีข่องค านาม
ค าสรรพนาม  ค ากรยิา  ค าวเิศาณ์  
ค าบพุบท  ค าสนัธาน  ค าอทุาน

ผูเ้รยีนท าอะไรได้
มเีขยีนวเิคราะหค์ าตามชนดิของค า
และหนา้ทีข่องค าในประโยคได้

สาระการเรยีนรู ้

วตัถปุระสงค์

การวดัและ
ประเมนิผล

แนวการสอน



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

3. หาแนวทางแกไ้ข “ปญัหาการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน”ทีส่ าคญัน ัน้  จะแกไ้ขอยา่งไรดสูาเหตขุอง
ปญัหา   แนวทางแกป้ญัหาอาจใชป้ระสบการณ์ของ
ครทูีท่ าใหเ้กดิความส าเร็จ   ผูท้รงคณุวฒุ ิ งานวจิยั 
หรอืแหลง่อืน่ๆทีม่กีารเสนอแนวทางไวแ้ลว้

สรปุ  แนวทางการแกป้ญัหาส าคญั 1 เร ือ่งหรอื
2 เร ือ่งตามสภาพของโรงเรยีน













PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

4.น าแนวทางทีส่รปุเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหา  

มาชว่ยกนัสรา้งงาน สรา้งแผนงาน

เลอืก   PBL   สิง่ทีต่อ้งท าตอ่ คอื

ท าอยา่งไร  ท าเมือ่ไร  ใชอ้ยา่งไร และตรวจสอบ
การท างานอยา่งไร

จะเสนอผลระหวา่งท างาน
และสรปุผลเมือ่ไร



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

เร ือ่งการสอน PBL  ก าหนดการทดลองสอน 1 เดอืน

ทดลองสอน

สปัดาหท์ี ่๓

เสนอผล /AAR

สปัดาหท์ี ่๒สปัดาหท์ี ่๑

ทดลองสอน

สปัดาหท์ี ่๔

เสนอผล /AAR







PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

5. น าแผนทีร่ว่มกนัคดิไปใชต้ามก าหนดการท างาน

ตอ้งน าไปใชอ้ยา่งจรงิจงั และกลา้เสนอผลจะส าเร็จ
หรอืไมก็่ตามและพรอ้มจะน าไปปรบัปรงุ  ตอ้งน าผล
มาเสนอตามชว่งเวลา

ผลงานทีอ่าจน าเสนอกนัในชอ่งทาง Line หรอื 
Facebook  หรอืรปูแบบอืน่ๆ  



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

6. น าผลมาสรปุสดุทา้ยวา่ผลเป็นประการใด

รว่มกนัสะทอ้นผล และปรบัปรงุงานใหด้ขี ึน้

ถา้ผลการทดลองเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ ก็เผยแพร่
หรอืปรบัปรงุใหย้ ิง่ข ึน้  ผลไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
ก็ปรบัปรงุทดลองใหม่

ส ิง่ส าเร็จ  คอื  นวตักรรม  



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

ทีส่ าคญั คอื  การท างานต ัง้แตข่ ัน้แรกถงึข ัน้สดุทา้ย 
ตอ้งมกีารบนัทกึ (Logbook)  ออกแบบเอง งา่ย ส ัน้
หนึง่หนา้ก็พอ  อาจน าเสนอทาง Line หรอื Facebook
หรอืรปูแบบอืน่ๆ  



ปญัหา สาเหตุ แนวทางแกไ้ข

Lesson Study            

Active leaning
PBL 

PBL 

เลอืก

ภาพตลอดแนวของ PLC

ทมีPLC



PBL 

สรา้งแผนการ
เรยีนรูร้ว่มกนั น าแผนไปใช้

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

สรปุ
ผล

นวตักรรม/เผยแพร่

ปรบัใชใ้หมแ่ละยอ้นไปใชใ้หม่

ส าเร็จ

ไมส่ าเร็จ

ภาพตลอดแนวของ PLC



เป้าหมาย จดุเดน่/จดุ
ทีค่วรพฒันา

วธิกีารพฒันา

กลุม่สาระ

ช ัน้เรยีน/
ผูป้กครอง/ชุมชน

คูม่อืการพฒันา

เลอืก

ภาพตลอดแนวของ PLC

ทมีPLC



คูม่อืพฒันา

กจิกรรมใน
แตล่ะระดบั น าแผนไปใช้

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

สรปุ
ผล

นวตักรรม/เผยแพร่

ปรบัใชใ้หมแ่ละยอ้นไปใชใ้หม่

ส าเร็จ

ไมส่ าเร็จ

ภาพตลอดแนวของ PLC



สพป./สพม.

ก าหนดนโยบาย

สง่เสรมิ

นเิทศ /ตดิตาม/
ก ากบัและประเมนิผล

โรงเรยีน

รวมกลุม่ PLC

1:คน้หาปญัหา
หาสาเหตแุละแนวทางแกไ้ข

สรปุแนวทาง
สรา้งวธิกีารตามแนวทาง

2:น าสูก่ารปฏบิตั ิ
ลงมอืตามแนวทาง

พบกลุม่
สรปุผลทีไ่ด้

3:สรปุแนวทาง
พบกลุม่น าผล/สะทอ้นผล
สรปุผลและสรา้งแนวทางใหม่

4:น าไปใชใ้หม่

เทคนคิ

ทกัาะการฟงั
การคน้หา
ปญัหา
เรือ่งเลา่ฯ

AAR
ICT

พฒันาตอ่ยอดเพือ่
ความย ัง่ยนื



เทคนคิ หรอืเคล็ดลบั ทีจ่ าเป็นในการเสรมิ
กระบวนการ PLC 

1.ทกัาะการฟงั
2. เร ือ่งเลา่เรา้พลงั
3. การวเิคราะหป์ญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา
4. AAR 
5. ระดบัการพฒันาของนกัเรยีน
6. ICT 









ลองมาฝึกกระบวนการ PLC งา่ยๆทีท่า่นท าไดแ้นน่อน



ใบงาน
การปฏบิตักิารพฒันาการเรยีนการสอน

โดยใช ้PLC (Professional  Learning  Community) 

ค าชีแ้จง
1. ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน  เลอืกเลขาจดบนัทกึ

แลว้พาทมีงานท างานทีก่ าหนดในขอ้ตอ่ไป

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  2 นาที



2.  ใหแ้ตล่ะคนเลา่เร ือ่งราวประทบัใจ  การจดัการ
เรยีนการสอน คนละ 1 เร ือ่ง  ความยาวไมเ่กนิคนละ 
3 นาท ี แลว้กลุม่คดัเลอืกเรือ่งทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุ 
1 เร ือ่ง  

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  30  นาที



3.   ใหแ้ตล่ะคนเลา่ปญัหาดา้นการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนทีเ่กดิจากการเรยีนการสอน และกลุม่ชว่ยกนั
เลอืกประเด็นปญัหา 1 เร ือ่ง/กลุม่ พรอ้มเขยีนลงใน
แผน่ชารจ์

4.  กลุม่รว่มกนัวางแผนหาแนวทางแกไ้ขปญัหาใน
ขอ้ 3 และออกแบบแนวทางแกไ้ข โดยเขยีนลงใน
แผน่ชารจ์
5.  น าเสนอปญัหาและวธิกีารจดัการเรยีนการสอน

ทีเ่ป็นการแกป้ญัหาทีอ่อกแบบไว ้กลุม่ละ 5 นาที

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  40  นาที



เกณฑก์ารตดัสนิ

1. ปญัหาชดัเจน เนน้ การแกป้ญัหาผลการเรยีน
2. วธิกีารแกไ้ขปญัหา  ชดัเจน เป็นไปได้
3. รปูแบบการน าเสนอด ีเขา้ใจงา่ย
4. จดัอนัดบั โรงเรยีนทีด่ที ีส่ดุ เป็นอนัดบั 1
ยกเวน้โรงเรยีนของเรา 

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  30  นาที









ปจัจยัความส าเร็จของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี : 
แนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช



๑. ภมูสิงัคม
การจะเขา้พัฒนาพืน้ที่ ตอ้ง

พัฒนาใหค้นในพืน้ทีพ่รอ้ม
กนักอ่น ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ตอ้งใหค้วามส าคญักอ่น ตอ้ง
ท าความเขา้ใจใหท้กุคน
ตระหนัก บรบิทของโรงเรยีน
เป็นตวัตัง้ส าหรับกระบวนการ 
PLC
๒. ระเบดิจากขา้งใน
ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากร

ทกุฝ่าย ตอ้งเห็นความส าคญั
และพรอ้มทีจ่ะรับการพัฒนา



๓. การมสีว่นรวม
ทกุคนมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจทกุขัน้ตอน
๔. ประโยชนส์ว่นรวม
เกดิประโยชนใ์นการ
พัฒนาวชิาชพีของตนเอง 
นอกเหนอืจากประโยชนท์ี่
เกดิขึน้ตอ่ผูเ้รยีน



๕. องคร์วม
มองทกุอยา่งใหเ้ชือ่มโยงกนั

อยา่งมมีติ ิ
๖. ท าตามล าดบัขึน้
เริม่ทีก่ารสรา้งความตระหนัก 

ความเขา้ใจ อ านวยความสะดวก

๗. ไมต่ดิร า
ครเูปิดใจการเรยีนรู ้จากเพือ่นคร ูศกึษานเิทศก ์แหลง่

เรยีนรูต้า่งๆ
๘. ประหยดัเรยีนงา่ย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ

PLC เป็นกระบวนการพัฒนาครทูีป่ระหยัดงบประมาณ ไม่
ขาดสอน แกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมกบับรบิทของตน



สรปุ ตวัชีข้อง PLC 

1.เป้าหมายของ PLC มุง่เป้าหมายทีก่ารเรยีนรู ้

2. มกีารรวมกลุม่และเรยีนรูใ้นเร ือ่งเดยีวกนั  
ตามปญัหา หรอืเป้าหมายของกลุม่

3. มกีจิกรรมจากการรวมกลุม่ ทีแ่สดงถงึการพบกนั 
การสะทอ้นผล ปรบัปรงุ และน าไปใชใ้หม่

4. ชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัท า และชว่ยกนัปรบัปรงุ  
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง



PLC  ในสถานศกึาา

ระยะที ่1 พาดู

-ผอ. น าสนทนาผลการ
เรยีนของนกัเรยีน
จาก O-NET จากผล
การประเมนินกัเรยีน
-เนน้ไมใ่หค้รรููว้า่เป็นPLC
-จดุเนน้คอื “คณุภาพเรา
ไมไ่หวแลว้” “เราอยูไ่มไ่ด”้

ระยะที ่2 พาดู

เราจะนา่จะหาวธิกีารมาใช้

ในการพฒันาการเรยีนการสอน
เนน้ สรา้ง”ทมีงาน คณุภาพ”
จะกีท่มี ข ึน้อยูก่บับรบิทของ
โรงเรยีน  สรปุ “สรา้งทมี”

-ผอ. พาดคูณุภาพ  สรา้งความตระหนกั เราอยูไ่มไ้ดแ้ลว้



PLC  ในสถานศกึาา

ระยะที ่3 พาคดิ

-พาทมี คน้หาปญัหาของ
การจดัการเรยีนการสอน เนน้
ปญัหาทีเ่กดิกบันกัเรยีนที่
ส าคญัทีส่ดุ
-หาแนวทางการแกป้ญัหา
-สรปุแนวทางแกป้ญัหาที่
ชดัเจน
-น าแนวทางมาสรา้งเป็นงาน
และก าหนดแนวปฏบิตัพิบกลุม่
-สรปุไดแ้นวทางแกป้ญัหากบั
แนวทางปฏบิตั ิPLC

เนน้ความส าคญั

เอางานไปทดลอง อาจมี
การจบัคูช่ว่ยกนั
-ชว่ยกนัวางแผน
-ชว่ยกนัสงัเกต
-ชว่ยกนัสะทอ้นผล
-ชว่ยกนัปรบัปรงุงาน
- ชว่ยกนัประเมนิ สรปุ

-ไดง้านทีจ่ะน าไปใช ้และแนวทางพบกลุม่เพือ่สะทอ้นผล

การคน้หาวธิกีารอาจใชโ้รงเรยีนอืน่
มาชว่ย



PLC  ในสถานศกึาา

ระยะที ่5 พาท า

-สรปุผลความส าเร็จ
-เผยแพรค่วามส าเร็จ
-ปรบัปรงุงานหรอืตอ่ยอดงาน
ไปใชใ้นปีตอ่ไปหรอืคร ัง้ตอ่ไป
-เสนอผลงานการพฒันาวชิาชพี
-เร ิม่รอบใหมใ่นการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

ระยะที ่4 พาท า

-น าผลไปใชต้ามแนวทาง
-พบกลุม่ สะทอ้นผล
สปัดาหล์ะ 1-2 คร ัง้ๆละ
1-2 ชม.
- อาจพบทาง Lines หรอื

fB

-ผอ. พาพบกลุม่ ชว่ยกนัสรปุผล ปรบัปรงุงานและเผยแพร่
ท าแบบนีใ้นรอบตอ่ไป










