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แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
ในสถานศึกษา 

 
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษานี้   ใช้เป็นแนวทางส าหรับสถานศึกษาในการ

น ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  ซึ่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มีนโยบายการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนเร่งรัด
พัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นการพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน เพ่ือให้ครูผู้สอน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา น าแนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ลงสู่
การปฏิบัติทั้งในเชิงการบริหารจัดการและกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

 โดยด าเนินการตามกรอบนโยบายการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้
กระบวนการ PLC   ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงเสนอแนวทางขอบข่าย ดังนี้ 

 

1. แผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา  
2. ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
3. ตัวอย่างแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
4. Logbook 
5. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
6. แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ขอขอบคุณคณะครู ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

แผนการขับเคลื่อน  PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียน ........................................................ 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
 1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2.รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3.หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น 
4.ครู 
                    ฯลฯ 

เมษายน 256๐ 

2.ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า)  
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล ระดับ
องค์กร ระดับหน่วยงาน) 
4.ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พฤษภาคม 256๐ 

3.การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติ 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
บันทึกลงใน Logbook ตามล าดับดังนี้ 1) ค้นหาปัญหา 
2) หาสาเหตุ 3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบกิจกรรม
และ 5) น าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
3.2 สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 

พฤษภาคม 256๐-
มีนาคม 2561 

 

 

 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
4.ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

พฤษภาคม 256๐-
มีนาคม 2561 



 
 

 
 

สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินการ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

 

5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงาน
ผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 สรุปและรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 
5.3 สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีนาคม 2561 

6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show $ 
Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดีสามารถ
เป็นแบบอย่างได้  
และเผยแพร่ 

มีนาคม 2561 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียน................................ 
ที.่........ /2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศกึษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

-------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา………….. ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน  

เพือ่พัฒนาคุณภาพการจัดการเรยีนรู้ สู่การพัฒนาคณุภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 
แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี ้
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าท่ี  สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  ให้ค าปรึกษา  ช้ีแนะ   ติดต่อ  
ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

   1.1  ...................................................    ผอ.ร.ร.......................................... ประธานกรรมการ 
    1.2  ................................................... รอง ผอ.ร.ร................................. รองประธานกรรมการ 
    1.3  ................................................... ครู ร.ร.........................................   กรรมการ 
    1.4  ................................................... ครู ร.ร.......................................  กรรมการ/เลขานุการ 
  2. คณะกรรมการวางแผนด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
     2.1  ................................................... ครู ร.ร.........................................   ประธานกรรมการ 
  2.2  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 
              2.3  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 

2.4  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 
   2.5  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ 
              2.6  ................................................... ครู ร.ร.........................................  กรรมการ/เลขานุการ   
 
   มีหน้าที ่ 1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

  2. เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
  3. ก าหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  4. จัดท าแบบนิเทศ แบบประเมิน และ Logbook 
  5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

 3. คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
      3.1 ...................................................  ครูวิชาการ ร.ร......................................ประธานกรรมการ 
 3.2 คณะครู จ าแนกตามกลุ่ม --- --- 

 



 
 

 
 

 3… ...................................................  ครู ร.ร...................................... กรรมการ/เลขานุการ   
 
 มีหน้าที ่ 1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม 
   2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC /จดบันทึก Logbook 
   3. สรุปและรายงานผลการขับเคลือ่นกระบวนการ PLC 
   4. ด าเนินการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งาน 
   5. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 
 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานจดัเวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (Show&Share) ประกอบด้วย 
 4.1  ...................................................  ครู ร.ร......................................ประธานกรรมการ 
 4.2  ...................................................  ครู ร.ร......................................รองประธานกรรมการ 
 4.3  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ 
 4.4  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ/เลขานุการ 
 
 มีหน้าที ่ 1. ส ารวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของทุกกลุ่ม 
   2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share)  
   3. ตัดสินผลงาน/นวตักรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 
 5. คณะกรรมการประเมินผล  
 5.1  ...................................................  ครู ร.ร......................................ประธานกรรมการ 
 5.2  ...................................................  ครู ร.ร......................................รองประธานกรรมการ 
 5.3  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ 
 5.4  ...................................................  ครู ร.ร......................................กรรมการ/เลขานุการ 
 
  มีหน้าที ่ 1. สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
    2. จัดท าเกียรติบัตรให้แก่ครูผูม้ีผลงานระดับดเียี่ยม ดีมาก และดี 
    3. จัดท ารูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดับ 
 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  และ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ วันท่ี............เดือน มิถุนายน  พ.ศ.2560 
       

 
 
 
 
 

    ลงชื่อ      
          (..........................................)           
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................ 

 



 
 

 
 

 
ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

นวัตกรรม/Best Practices 

รวมกลุ่ม PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 

น าไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน 

สะท้อนผล 

วิธีการ/นวัตกรรม 



 
 

 
 

จาก Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1.การรวมกลุ่ม PLC 
   รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้น
เดียวกัน เป็นต้น 
 2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ 
  1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
  2) จัดกลุ่มปัญหา 
  3) จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 
 3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
  1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
  2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความส าเร็จ 
  3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
 4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
  ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
 5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
  น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 
 6. น าสูการปฏิบัติ /สังเกตการอสน 
  1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน 
สังเกตการสอน เป็นต้น 
 7. สะท้อนผล 
  1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธกีาร ในการน าไปแก้ปัญหา 
  2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

(ตัวอย่าง)  
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC โรงเรียนศรีราชา 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
สัปดาห์ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

๑ 5-16 มิ.ย.60 - ประชุมชี้แจงฝ่ายบริหารและทีมน า เพ่ือวางแผนการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน 
- จัดท าแผนงาน/โครงการการด าเนินงาน PLC 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน PLC 
- จัดท าโมเดลการขับเคลื่อนการด าเนินงาน PLC 

- ผู้อ านวยการ 
- รองผู้อ านวยการ 
- ทีม Leader 
(กก.อ านวยการ+
กก.วางแผน) 

๒ 19-23 มิ.ย.60 - ประชุมชี้แจง สร้างความรู้ ความเข้าใจกับทีมเพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานในทีม/กลุ่ม 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน 

๓ 26-30 มิ.ย.60 - ทีม/กลุ่ม ด าเนินการ PLC ครั้งที่ 1  
 ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 
 วิเคราะห์ปัญหา/สาเหตุ 
 บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

- นิเทศ ก ากับติดตามครั้งที่ 1 
- รายงานการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน (เริ่ม
ด าเนินงาน) ระยะที่ 1        

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

๔ 3-7 ก.ค.60 - ทีม ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 2 
- ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 
 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ /ทีม 

๕ 10-14 ก.ค.60 - ทีม ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 3 
- ออกแบบกิจกรรม/สร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 
- นิเทศ ก ากับติดตามครั้งที่ 2 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ  

๖ 17-21 ก.ค.60 - ทีม ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 4 
- แลกเปลี่ยนกิจกรรมการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

- ทีม 
- ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี
ประสบการณ์ 

๗ 24-28 ก.ค.60 - น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีม 
๘ 31 ก.ค.-4 ส.ค.

60 
- น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีม 

 7-11 ส.ค.60 - ทีม/กลุ่ม ด าเนินการ PLC ครั้งที่ 5  
- ก ากับ ติดตามการใช้กิจกรรม/นวัตกรรม 
- พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook        
 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 



 
 

 
 

สัปดาห์ วัน เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๙ 11-14 ส.ค.60 - น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีม 

๑๐ 21-25 ส.ค.60 - น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีม 
๑๑ 28 ส.ค.-1ก.ย.60 - ทีม ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 6 

- ก ากับ ติดตามการใช้กิจกรรม/นวัตกรรม (กระบวนการ 
AAR) 
- พัฒนากิจกรรม/นวัตกรรม 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามครั้งที่ 3 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีม 
- ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มี
ประสบการณ์ 

๑๒ 4-8 ก.ย.60  - น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีม 
๑๓ 11-15 ก.ย.60 - น าสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน - ทีม 
๑๔ 18-22 ก.ย.60 - ทีม ด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 7 

- สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธีการในการน าไปแก้ปัญหา 
- อภิปรายผลการแก้ปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนา 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีม 

๑๕ 25-29 ก.ย.60 - สรุปรายงานผลการด าเนินงาน PLC  
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีม 

๑๖ 2-6 ต.ค.60 - ทีมด าเนินงาน PLC ครั้งที่ 8  
- Show & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- บันทึกการด าเนินงานใน Logbook 

- คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ PLC 
- ทีม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Logbook 

 

ส าหรับกระบวนการ PLC Logbook คือ สมุดบันทึกการพัฒนาตนเองจากการท า PLC ของครู ซ่ึง
เป็นเอกสารเชิงประจักษ์ในการพัฒนาตนเองของครูผ่านการพบปะ พูดคุย กับเพ่ือนร่วมงานในองค์กร เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข, 22 กรกฎาคม 2560) 

องค์ประกอบของ Logbook   
Logbook ไม่มีรูปแบบตายตัว อาจเป็นความเรียง หรือ ตารางก็ได้ แต่ตอ้งมีองค์ประกอบครอบคลุม

สิ่งต่อไปนี้  
1. วันที่ เวลา….ถึงเวลา…………. สถานที ่………… 
2. ประเด็นหรือหัวข้อ PLC (ท าอะไร เพ่ืออะไร เป้าหมายคืออะไร) 
3. รายละเอียดโดยย่อของกิจกรรมที่ท า (เขียนให้เห็นกระบวนการที่ท า ท าอย่างไร) 
4. บันทึกผลการเรียนรู้ และจะน าไปใช้ (พัฒนาผู้เรียน) อย่างไร 
5. ความรู้สึกหรือความประทับใจจากการ PLC (อาจจะมี/ไม่มี) 
6. การลงนามรับรองของผู้บังคับบัญชาในองค์กร 
หมายเหตุ : ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องใส่ใจและจัดให้ครูได้มีชั่วโมง PLC มีการจัดท า Logbook และ

ลงนามใน Logbook ให้กับครู เพ่ือเป็นหลักฐานการนับชั่วโมงการพัฒนาตนเองของครู ซึ่งจะมีผลเมื่อใช้
ตรวจสอบนับชั่วโมงตามเงื่อนไขการท าวิทยฐานะและคงวิทยฐานะเมื่อครบ 5 ปี  

 
- ตัวอย่าง Logbook กลุ่ม/ทีม 
- ตัวอย่าง Logbook รายบุคคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
Step1: Logbook 

โรงเรียน....................................................................................สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

วัน เดือน ปี  
…………………………….. 

เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด 
................................... 

จ านวน .....ชม.....นาที 
……………………………… 

สถานที่ 
………………………………………………. 

สมาชิก PLC ผู้น า PLC 
………………………………………………. 1. 2. 

3. 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ./ผู้รับมอบหมาย 
..................................................... 
...................................................... 

5. 6. 
7. 8. 
ประเด็นปัญหาที่จะ
พัฒนา(เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

สาเหตุของปัญหา 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

การออกแบบกิจกรรม/
เครื่องมือ/วิธีการเพ่ือ
แก้ปัญหา 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน
ประกอบการ PLC 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

    

  ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                   (……………………………………..)                (……………………………………..)   
            ต าแหน่ง...........................................    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 

 

ครั้งที่......../2560  ชั่วโมง PLC ท่ี.......... 

(Logbook โรงเรียน/กลุม่/ทีม) 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 
 

Step2: Logbook 
 
 

โรงเรียน....................................................................................สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

สาเหตุของปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการแก้ปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

วัน เดือน ปี 
……………………………….. 

เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด 
............................ 

จ านวน ....ชม....นาที 
……………………………. 

สถานที่ 
………………………………………………. 

สมาชิก PLC ผู้น า PLC 
……………………………………………….. 1. 2. 

3. 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ./ผู้รับมอบหมาย 
……………………………………………….. 
……………………………………………….. 

5. 6. 
7. 8. 
องค์ความรู้ที่ศึกษา
เพ่ิมเติมก่อนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็น/ความรู้และ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี ้

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทาง/วิธีการ/เพ่ือ
การออกแบบเพื่อพัฒนา 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                   (……………………………………..)                (……………………………………..)   
            ต าแหน่ง...........................................    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 
 
 

 
Step3: Logbook 

ครั้งที่......../2560  ชั่วโมง PLC ท่ี.......... 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 
 

โรงเรียน....................................................................................สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

สาเหตุของปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

นวัตกรรม/วิธีการพัฒนา ……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

วัน เดือน ปี  
……………………………….. 

เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด 
............................ 

จ านวน ....ชม....นาที 
……………………………. 

สถานที่ 
………………………………………………. 

สมาชิก PLC ผู้น า PLC 
………………………………………………. 1. 2. 

3. 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ./ผู้รับมอบหมาย 
………………………………………………. 
………………………………………………. 

5. 6. 
7. 8. 
องค์ความรู้ที่ศึกษา/
ด าเนินการเพ่ิมเติมก่อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็น/ความรู้และ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งนี้(วงรอบที่........) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

แนวทาง/วิธีการ/วิธีการ
ที่จะด าเนินการต่อไป 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                   (……………………………………..)                (……………………………………..)   
            ต าแหน่ง...........................................    ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.............................. 

 
 
 
 
 
 

ครั้งที่......../2560  ชั่วโมง PLC ท่ี.......... 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 
 

ผลการพัฒนา/แก้ปัญหาการจัดการเรยีนรู ้
 

หน่วยการเรียนรู้......................................วัน เดือน ปี ท่ีสอน .......................เวลา...........ชั่วโมง..........นาที 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียน  ……………………………………………………… สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
 

ปัญหา........................................................................................................ ......................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กระบวนการแก้ปัญหา/พัฒนา.............................................................................................................. ............ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ผลการจัดกิจกรรมการพัฒนา.............................................................................................................. .............. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ความส าเร็จที่ได้รับ 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อไป 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. .............................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก         ลงชื่อ..........................................หวัหน้า/ผู้น าPLC 
     (……………………………………..)        (……………………………………..) 

 

ลงชื่อ............................................ผู้รับรอง 
(.................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................................................... 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 
 

ชื่อ-สกุล............................................................................ ...............................โรงเรียน.................................................................สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 
   ชื่อเรื่อง............................................................................................................. ............................................................................................................................. ............. 

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม ข้อเสนอแนะ 
 
 
 

 

    

 
 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 
 

    

 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                              (……………………………………..)                              (……………………………………..)   
                              ต าแหน่ง....................................................                       ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียน..............................

(Logbook รายบคุคล) 



 
 

 
 

ตัวอย่างการจัดท า Logbook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

การนิเทศติดตามและประเมินผล 
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา  
มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อนปญัหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหา ของกลุ่ม 
PLC (ระยะที่ 1) 

เพื่อศึกษาสภาพปญัหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียน
การสอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์  
การด าเนินงาน PLC 
2. วิเคราะห์ปญัหาการเรียน
การสอน 
3. การพัฒนาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ้
6. การบันทึก Logbook 

แบบติดตาม พ.ค. 60 ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์

2 การด าเนินงานตาม
แนวทาง PLC  
(ระยะที่ 2) 

เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC ใน
การจัดการเรยีนการ
สอนได ้

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค 
กระบวนการจดัการเรียนรู้
แบบต่าง ๆ ตามสภาพ
ปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา เช่น Active 
learning, BBL, PBL, 
Lesson study, ICT, 
DLTV, DLIT ฯลฯ 
2. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
การเรยีนรู ้

แบบติดตาม ภาคเรยีนละ 
2 ครั้ง 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

เพื่อสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียนสรุป
รายงาน PLC 
2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
PLC   

สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะที่ 1) 
โรงเรียน...................................................สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

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 ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    
9 หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม    
10 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................. ............................. 
.................................................................................................................... .......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................. ............................. 
....................................................................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... .................................................................................... 
...................................................................................................................................... ........................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. .................................................................... ............................. 
............................................................................................................................. ................................................. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที่ 2) 
โรงเรียน.......................................................................สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    
2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
5 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
6 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการ

ปฏิบัติงาน 
   

7 การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

   

8 การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

9 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

   

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    
11 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
   

12 บันทึกทุกข้ันตอนการท างานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ 
การทดลองใช้ ผลที่ได้ 

   

13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    
14 แบ่งปันประสบการณ์    
15 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานPLC (สิ้นสุดการด าเนินงาน) 
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