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 รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563  นี้เป็นการ
นำกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  ซ่ึงสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดพัฒนาการจัด
การศึกษาของทุกภาคส่วนที ่เกี ่ยวข้อง เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูผู ้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติ
ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยดำเนินการตามกรอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC   ปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีแนวทาง
ขอบข่ายการรายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 
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รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 

 
รายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563  นี้เป็นการนำ

กระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มีนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัดพัฒนาการจัดการศึกษา
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา นำแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและ
กิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยดำเนินการตามกรอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้กระบวนการ PLC   
ปีการศึกษา 2563  ซ่ึงมีแนวทางขอบข่ายการรายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปี
การศึกษา 2563  ดังนี้ 

1.  แผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา  
2.  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
3.  ตัวอย่างแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
4.  บันทึก PLC  
5.  การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6.  แบบรายงานผลการดำเนินงาน 
7.  ตัวอย่าง PLC โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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แผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 

 
แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
1.  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2.  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3.  หัวหน้างาน 
4.  ครผูู้สอน 
    ฯลฯ 

มิถุนายน 2563 

2.  กำหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.  สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาทำ :  
PLAN DO SEE)  
3.  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน) 
4.  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

มิถุนายน 2563 

3.  การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบัติ 

3.1  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
บันทึกข้อมูลลงใน แบบบันทึก  PLC ตามลำดับดังนี้ 
     1) ค้นหาปัญหา 
     2) หาสาเหตุ 
     3) แนวทางแก้ไข 
     4) ออกแบบกิจกรรม 
     5) นำสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
3.2  สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

มิถุนายน 2563 - 
เมษายน 2564 
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แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

4.  กำกับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1  จัดทำแผนและเครื่องมือ กำกับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 
4.2  คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ดำเนินการกำกับ 
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
4.3  เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

มิถุนายน 2563 - 
เมษายน 2564 

5.  สรุปรายงานผลการดำเนินการ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 

5.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงาน
ผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
พร้อมแบบบันทึก PLC เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
5.2  คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  สรุป
และรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 
5.3  สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เมษายน 2564 

6.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

6.1  สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show  
& Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6.2  ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครผูู้สอนและบุคลากรทาง 
การศึกษา ที่มีกระบวนการดำเนินการที่ดีสามารถ 
เป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ 

เมษายน 2564 
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ขั้นตอนการนำ PLC ไปสูก่ารปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

Flow Chart ขั้นตอนการนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา 
 

รวมกลุ่ม PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปล่ียน/เสนอแนะ 

นำไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน 

สะท้อนผล 

วิธีการ/นวัตกรรม 

นวัตกรรม/Best Practices 
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 จาก Flow Chart ขั้นตอนการนำรูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
1.  การรวมกลุ่ม PLC 
 รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้นเดียวกัน  
เป็นต้น 
2.  ค้นหาปัญหา ความต้องการ 
 1)  ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
 2)  จัดกลุ่มปัญหา 
 3)  จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน 
 4)  เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 
3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
 1)  เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ 
 2)  ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความสำเร็จ 
 3)  ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
4.  ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
 ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
5.  แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
 นำเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 
6.  นำสู่การปฏิบัติ /สังเกตการอสน 
 1)  นำกิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
 2)  ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอน 
เป็นต้น 
7.  สะท้อนผล 
 1)  สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการ ในการนำไปแก้ปัญหา 
 2)  อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
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แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 

 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 15-19 มิ.ย. 63 - ประชุมชี้แจงฝ่ายบริหารและทีมนำ เพ่ือวางแผนการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC ในโรงเรียน 
- จัดทำแผนงาน/โครงการการดำเนินงาน PLC 
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน PLC 
- จัดทำโมเดลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC 

- ผู้อำนวยการรร. 
- ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการรร. 
- คณะกรรมการ
อำนวยการ และ
กรรมการวางแผน 

2 22-26 มิ.ย. 63 - ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจกับทีมเพ่ือวาง
แผนการดำเนินงานในทีม/กลุ่ม 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 

3 29 มิ.ย. – 3 ก.ค. 
63 

- ทีม/กลุ่ม ดำเนินการ PLC ครั้งที่ 1  

• ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

• วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ 

• บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC  
- นิเทศ กำกับติดตามครั้งที่ 1 
- รายงานการดำเนินงาน PLC ในโรงเรียน (เริ่ม
ดำเนินงาน) ระยะที่ 1        

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

4 6-10 ก.ค. 63 - ทีม ดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 2 
- ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
- บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC  

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ /ทีม 

5 13-17 ก.ค. 63 - ทีม ดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 3 
- ออกแบบกิจกรรม/สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
- บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC  
- นิเทศ กำกับติดตามครั้งที่ 2 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ  

6 20-24 ก.ค. 63 - ทีม ดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 4 
- แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC  

- ทีมงาน plc 
- ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี
ประสบการณ์ 

7 27-31 ก.ค. 63 - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีมงาน plc 
8 3-7 ส.ค. 63 - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีมงาน plc 
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สัปดาห์ วัน เดือน ปี การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

9 10-14 ส.ค. 63 - ทีม/กลุ่ม ดำเนินการ PLC ครั้งที่ 5  
- กำกับ ติดตามการใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
- พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
- บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC       
 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 

10 11-14 ส.ค. 63 - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีมงาน plc 

11 17-21 ส.ค. 63 - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีมงาน plc 

12 24–28 ส.ค. 63 - ทีม ดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 6 
- กำกับ ติดตามการใช้กิจกรรม/นวัตกรรม (กระบวนการ 
AAR) 
- พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
- บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC  
- นิเทศ กำกับ ติดตามครั้งที่ 3 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีมงาน plc 
- ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี
ประสบการณ์ 

13 31 ส.ค.-4 ก.ย. 
63 

- นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีมงาน plc 

14 7-11 ก.ย. 63 - นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีมงาน plc 
15 14-18 ก.ย. 63 - ทีม ดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 7 

- สรุปผลการนำรูปแบบ/วิธีการในการนำไปแก้ปัญหา 
- อภิปรายผลการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา 
- บันทึกการดำเนินงานในแบบบันทึก PLC  

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีมงาน plc 

16 21-25 ก.ย. 63 - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน PLC  
- บันทึกการดำเนินงานใน PLC Logbook 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีมงาน plc 

17 25 ก.ย. - 2 ต.ค.
63 

- ทีมดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 8  
- Show & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- บันทึกการดำเนินงานในรายงานข้อมูล PLC 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีมงาน plc 

 
 

*** หมายเหตุ ตารางนี้ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของปัญหาที่นำมาแก้ให้ *** 
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แบบบันทึกข้อมูล PLC  

 

สำหรับการนำกระบวนการ PLC มาแก้ไข พัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้น แบบบันทึกข้อมูล PLC คือ สมุดบันทึก
การพัฒนาตนเองจากการทำ PLC ของครู ซ่ึงเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ 
พูดคุย กับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

องค์ประกอบของแบบบันทึกข้อมูล PLC   
แบบบันทึกข้อมูล PLC  ไม่มีรูปแบบตายตัว อาจเป็นความเรียง หรือ ตารางก็ได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบ

ครอบคลุมสิ่งต่อไปนี ้ 
1. วันที่ เวลา….ถึงเวลา…………. สถานที ่………… 
2. ประเด็นหรือหัวข้อ PLC (ทำอะไร เพ่ืออะไร เป้าหมายคืออะไร) (เข้าใจ) 
3. รายละเอียดโดยย่อของกิจกรรมที่ทำ (เขียนให้เห็นกระบวนการที่ทำ ทำอย่างไร) (เข้าถึง) 
4. บันทึกผลการเรียนรู้ และจะนำไปใช้ (พัฒนาผู้เรียน) อย่างไร (พัฒนา) 
5. ความรู้สึกหรือความประทับใจจากการ PLC (อาจจะมี/ไม่มี) 
6. การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาในองค์กร 
หมายเหตุ : ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใส่ใจและจัดให้ครูได้มีชั่วโมง PLC มีการจัดทำ แบบบันทึกข้อมูล PLC 

และลงนามใน แบบบันทึกข้อมูล ให้กับครู เพ่ือเป็นหลักฐานการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู ซ่ึงจะมีผลเมื่อใช้
ตรวจสอบนับชั่วโมงตามเงื่อนไขการทำวิทยฐานะและคงวิทยฐานะเม่ือครบ 5 ปี  

 
- ตัวอย่าง แบบบันทึกข้อมูล PLC กลุ่ม/ทีม 
- ตัวอย่าง แบบบันทึกข้อมูล PLC รายบุคคล 

 
สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งสองแบบ ทั้งแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคล 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้................................ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
-------------------------- 

ชือ่กลุ่ม ..................................................................................................................   
ครั้งที ่.....  ภาคเรียนที่ …./2562  วัน/เดือน/ปี :  .......................................  
เริ่มดำเนินการเวลา  ............... น. เสร็จสิ้นเวลา ............. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น .....  ชั่วโมง  …….. นาที 
กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง 
) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5-7 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ (ข้ึนอยู่กับจำนวนผู้เข้าร่วม) 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 

1.  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
2.  ครูร่วมเรียนรู้  

3.  ครูร่วมเรียนรู้  

4.  ครูร่วมเรียนรู้  
5.  ครูผู้สอน/เลขานุการ  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา .........................................................................................  
2.  งาน/กิจกรรม .......................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มนำเสนอปัญหา 
 1) ครู..............................นำเสนอว่า..............................................................................................................  
 2) ครู..............................  
 3) ครู..............................  
 4) คร.ู.............................  

5) คร.ู............................       
 

แบบบันทึกข้อมูล  PLC  
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4.  สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะนำมาแก้ไขร่วมกัน จำนวน 1 ปัญหา 
    ........................................................................................................................................................................  
5.  สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา/แนวทางการแก้ไข/ความรู้ที่นำมาใช้/การออกแบบกิจกรรม/จัดทำ
แผนดำเนินกิจกรรม (เพิ่มจำนวนครั้งตามประเด็นที่ประชุม) 
    ............................................................................................................................. ........................................... 
    ............................................................................ ............................................................................................  
    ................................................................................................... ..................................................................... 
    ............................................................................................................................. ........................................... 
 
6.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม  
    ............................................................................................................................. ........................................... 
    ........................................................................................................................................................................  
    ................................................................................... ..................................................................................... 
 

เลิกประชุมเวลา ........................ น. 
 
 

ลงชื่อ...................................................  ผู้บันทึก 
        ( ..............................................) 

 
 

 ลงชื่อ ....................................................    ลงชื่อ ................................................. 
         (...............................................)                                             ( .............................................) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้........................              รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้รับรอง 
              (นายเจนวิทย์  เลิศหิรญัปริยกร) 

                          ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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บันทึกเพิ่มเติม ครั้งท่ี ..../2561 (ถ้ามี) 
 จากการประชุม  PLC ของครูผู้สอน รายวิชา................................. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พบปัญหาที่ที่เกิดกับนักเรียน  มีดังนี้  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการปฏิบตัิกิจกรรม PLC  
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ภาพการจัดกิจกรรม PLC ของกลุ่ม ……………………………………………………….. 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)  

โดยดำเนนิการในวนัที่ .................................. เวลา ................ – ................. น.  
โดยดำเนนิการในวนัที่ ................. เวลา ............... – ...............น. สถานที่.................................... 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้............................. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

--------------------------------- 
ชือ่กลุ่ม .................................................................................... ............. 
ครั้งที ่....  ภาคเรียนที่ 1/2562  วัน/เดือน/ปี :  .................................................... 
เริ่มดำเนินการเวลา  ...........น. เสร็จสิ้นเวลา ..................... น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  ... ชั่วโมง  ……. นาที 
กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง 
) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 
1  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

2  ครูร่วมเรียนรู้  

3  ครูร่วมเรียนรู้  
4  ครูร่วมเรียนรู้  

5  ครูผู้สอน/เลขานุการ  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ....................................................................................  
2.  งาน/กิจกรรม การนำสู่การปฏิบัติ และ การสะท้อนผล ครั้งที่ 1 (การทดลองของ Model Teacher) 
3.  ผลการสังเกต 
................................................................... ......................................................................................................................  
...................................................................... ................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................... .............................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
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 3.1  จุดเด่นในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................................................. ............ 
..................................................................... .................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
     3.2  จุดที่ต้องพัฒนาในการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
........................................................................................................................................... .............................................. 
.........................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................... ................................................................................ 

เลิกประชุมเวลา ................ น. 
 

ลงชื่อ...................................................  ผู้บันทึก 
        ( ..............................................) 

 
 

 ลงชื่อ ....................................................    ลงชื่อ ................................................. 
         (...............................................)                                             ( .............................................) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้........................              รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้รับรอง 
              ( นายเจนวิทย์  เลิศหริัญปริยกร) 

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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ภาพการปฏิบตัิกิจกรรม PLC  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

ภาพการจัดกิจกรรม PLC .............................................................................................................................................
ของกลุ่ม .......................................................................... 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
โดยดำเนนิการในวนัที่ .................................เวลา .......................น. - ..............................น. 

โดยดำเนนิการในวนัที่ ................. เวลา ............... – ...............น. สถานที่.................................... 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

___________________ 
 
ชือ่กลุ่ม  .......................................................................... 
ครั้งที ่….  ภาคเรียนที่ ……./2562 วัน/เดือน/ปี :  ................................................  
เริ่มดำเนินการเวลา  ............. น. เสร็จสิ้นเวลา ............ น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  1 ชัว่โมง  - นาที 
กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง 
) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 

1  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

2  ครูร่วมเรียนรู้  
3  ครูร่วมเรียนรู้  

4  ครูร่วมเรียนรู้  

5  ครูผู้สอน/เลขานุการ  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ....................................................................................  

2.  งาน/กิจกรรม สรุปรายงานผล  ครั้งที่ 1 (อภิปราย และ สรุปผล)  
3.  สมาชิกแต่ละคนเสนอผลการสอน/การจัดกิจกรรมตามแบบ และ แผนกิจกรรม ไปใช้  
 3.1 ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการ  
............................................................................................................................. ............................................................ 
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................... .......................................................................... 
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 3.2 ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน / ครู / สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย PLC 
............................................................................................................................. ............................................................ 
.................................................................................................................................. ....................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 3.3 คุณค่าที่เกิดต่อวงการศึกษา  
................................................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................................... 
................................................................. ............................................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
4.  สมาชิกร่วมกันอภิปรายและ สรุปผล 
................................................................................................................................................................ ......................... 
...................................................................... ................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

เลิกประชุมเวลา ……………….. น. 
 
 

ลงชื่อ...................................................  ผู้บันทึก 
        ( ..............................................) 

 
 

 ลงชื่อ ....................................................    ลงชื่อ ................................................. 
         (...............................................)                                             ( .............................................) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้........................              รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้รับรอง 
              ( นายเจนวิทย์  เลิศหริัญปริยกร) 

                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้......................... โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

_______________ 
 
ชือ่กลุ่ม  ................................................................... 
ครั้งที ่….  ภาคเรียนที่ 2/2561  วัน/เดือน/ปี :  ................................  
เริ่มดำเนินการเวลา  ............. น. เสร็จสิ้นเวลา ............ น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  ..... ชั่วโมง  - นาที 
กิจกรรมครั้งนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study)  (ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง 
) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  

 
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 
1  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  

2  ครูร่วมเรียนรู้  

3  ครรู่วมเรียนรู้  
4  ครูร่วมเรียนรู้  

5  ครูผู้สอน/เลขานุการ  

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา .............................................................................. 
2.  งาน/กิจกรรม สรุปรายงานผล  ครั้งที่ 2 (การเขียนรายงาน) 
3.  สรุปสังเคราะห์การเรียนรู้จากสมาชิกในทีม จุดอ่อน จุดเด่นของการดำเนินการ  
 3.1 ประเด็นด้านผู้เรียน 
............................................................................................................................. ............................................................ 
................................................................................................................................ ......................................................... 
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       3.2 ประเด็นด้านกิจกรรม 
........................................................................................................................................................................ ................. 
.............................................................................................................. ........................................................................... 
 3.3 ประเด็นด้านครู 
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
............................................................................................................................................ ............................................. 

3.4 ประเด็นสื่อการสอน 
............................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................ 
 3.5 ประเด็นด้านบรรยากาศ 
.......................................................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ...................................................................... 
              จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 
........................................................ ........................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
4. ผลการดำเนินงาน  
............................................................................................................................. ............................................................ 
...................................................................... ...................................................................................................................  
............................................................. ............................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
5. ร่องรอย/หลักฐาน 
.................................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ..............................................................................................................  
.................................................................. ............................................................................... ........................................ 
 

เลิกประชุมเวลา …………………. น. 
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ลงชื่อ...................................................  ผู้บันทึก 
        ( ..............................................) 

 
 

 ลงชื่อ ....................................................    ลงชื่อ ................................................. 
         (...............................................)                                             ( .............................................) 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้........................              รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้รับรอง 
              ( นายเจนวิทย์  เลิศหริัญปริยกร) 

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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ชื่อ-สกุล..............................................................................โรงเรียน.................................................................สังกัด สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
   ชื่อเรื่อง......................................................................................................................................................... .................................................................................. ............ 

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะ 

 
 
 

 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก/ครูผู้สอน    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                       (……………………………………..)                                      (นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร)  
                              ตำแหน่ง....................................................                                    ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม

(แบบบันทึกข้อมูล PLC รายบุคคล) 
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การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา  
มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 
 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อนปัญหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหา ของ
กลุ่ม PLC (ระยะที่ 
1) 

เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการ
สอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์  
การดำเนินงาน PLC 

2. วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน 

3. การพัฒนาทีมงาน 

4. ความคิดเชิงบวก 

5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การบันทึกข้อมูล PLC  

 

แบบติดตาม ส.ค. 63 ผู้อำนวยการ 

หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

2 การดำเนินงาน
ตามแนวทาง PLC  

(ระยะที่ 2) 

เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถดำเนินงาน
ตามแนวทาง PLC 
ในการจัดการเรียน
การสอนได้ 

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 
เช่น Active learning, 
BBL, PBL, Lesson study, 

ICT, DLTV, DLIT ฯลฯ 

2. การพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้ 
 

แบบติดตาม ภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง 

ผู้อำนวยการ 

หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

3 สรุปรายงานผล
การดำเนินงาน 
PLC 

เพ่ือสรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียน
สรุปรายงาน PLC 

2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ดำเนินงาน
PLC   

 

สิ้นสุดการ
ดำเนินงาน 

ผู้อำนวยการ 

หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 



27 
 

 
 

แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะที่ 1) 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    

2 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

   

3 เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    

4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    
5 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
   

6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นต่อ
ผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 

   

7 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    

8 ระดมสมองนำเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    

9 หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม    
10 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
................................................................... ...........................................................................................................  
................................................................................. ................................................................... .......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.................................................................... ................................................................... ....................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. ................................................................. 
........................................................................................................................... ................................................... 
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แบบติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที่ 2) 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 นำแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    

2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

   

3 การให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
5 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    

6 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

   

7 การทำงานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

   

8 การนำสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

9 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

   

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    

11 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

   

12 บันทึกทุกข้ันตอนการทำงานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ 
การทดลองใช้ ผลที่ได้ 

   

13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    

14 แบ่งปันประสบการณ์    

15 การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน    
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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แบบรายงานผลการดำเนินงาน PLC (สิ้นสุดการดำเนินงาน) 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 
 

1. ประเด็นปัญหา (เฉพาะที่เลือกมาแก้ไข) 
........................................................................... ...................................................................................................  
................................................................................. ........................................................................... .................. 
 

2.  สาเหตุของปัญหา 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
3. แนวทางการแก้ไข 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. ความรู้ทีน่ำมาใช้ 
.......................................................................................................................................................... .................... 
....................................................................... ....................................................................................................... 
5. การออกแบบกิจกรรม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

6. แผน/วิธีการดำเนินงาน 
 ➢ แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
............................................................................................................................................... ...............................  
........................................................................................................................................................ ......................  
 ➢ กระบวนการของ PLC 
....................................................................................... .......................................................................................   
.................................................................................................. ..................................................................... .......  
 
 
 
 
 



30 
 

 
 

 ➢ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มตามกระบวนการ PLC  
 -  Model Teacher หมายถึง ครูผู้รับการนิเทศ หรือครูผู้สอน 
 -  Buddy Teacher หมายถึง ครูคู่นิเทศ หรือครูร่วมเรียนรู้ 
 -  Mentor หมายถึง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 -  Expert หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครู คศ.3 นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ 
 -  Administrator หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน 

4. วัน เวลา สถานที่ ในการดำเนินงาน  
 ระยะเวลา : ………………………………………………………………………………………….. 
 สถานที ่: โรงเรียนบางละมุง 
 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
 ➢ ประเด็นด้านผู้เรียน 
............................................................................................................................................... ...............................  
..............................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................... ...............................  
 ➢ ประเด็นด้านกิจกรรม 
............................................................................................................................................... ...............................  
....................................................................................................................................................................... .......  
.................................................................................................. ............................................................................  
 ➢ ประเด็นด้านครู 
............................................................................................................................................... ...............................  
............................................................................................................................................... ...............................  
..............................................................................................................................................................................   

➢ ประเด็นสื่อการสอน 
............................................................................................................................................... ...............................  
.................................................................................................. ............................................................................   
..............................................................................................................................................................................   

 ➢ ประเด็นด้านบรรยากาศ 
............................................................................................................. .................................................................  
............................................................................................................................................... ...............................  
.................................................................................................. ............................................................................   
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6. อภิปรายผลการดำเนินงาน 
 6.1 ด้านกระบวนการ  
..................................................................................................................................... .........................................  
................................................................................................................................ ..............................................  
............................................................................................................................................... ...............................  
 6.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียน / ครู / สมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย PLC 
............................................................................................................................................... ...............................  
..............................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................... ...............................................  
 6.3 คุณค่าที่เกิดต่อวงการศึกษา  
............................................................................................................................................... ...............................  
.................................................................................................. ............................................................................   
..............................................................................................................................................................................   

7. ผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 
............................................................................................................................... ...............................................  
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ลงชื่อ..........................................ผู้นำPLC                  ลงชื่อ..........................................ผู้รับรอง 
      (…………………………………..)           (.........................................) 
                     รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 

ลงชื่อ............................................ผู้รับรอง 
(นายเจนวิทย์  เลิศหิรัญปริยกร) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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ตัวอย่าง การดำเนินงาน PLC โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC 

PLC คณิตศาสตร์  รุ่น 1  กลุ่ม 3 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ PLC 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ PLC 

การแก้ปัญหาการหาพื้นที่ผิวและปรมิาตรของปริซึมและทรงกระบอก 
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ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการ PLC 
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ตัวอย่าง การดำเนินงาน PLC โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
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