
 

 

 

 

 

 



แนวทางการขบัเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC)  
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

  

           1. การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของครูสายงานการสอน  

           2. แบบการเขยีนด าเนินการ PLC 

 - PLC 001 แบบคํารองขอจัดต้ังกลุมชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
 - PLC 002-1 แบบบันทึกการคนหาปญหา  
 - PLC 002-2 บันทึกแนวทางแกปญหา 
 - PLC 003 การออกแบบแผนการสอน 
 - PLC 004 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพ่ือการนําเสนอแผนการสอน 
                        /กิจกรรมการสอน 
 - PLC 005-1 เป้าหมายในการศึกษาช้ันเรียน 

                  - PLC 005-2  แบบบันทึกการศึกษาช้ันเรียน (Open Class) 
 - PLC 005-3 แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 
 - PLC 006   บันทึกหลังการสอน 
 - PLC 007  แนวทางการเขียนรายการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน PLC 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการด าเนินการกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วพิากษ์ แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
และปรับปรุงแก้ไข 

เร่ิม PLC

วงรอบที่ 2 

และ 

วงรอบ 3 

ต่อไป 

จนครบ

วงรอบ 

ที่ก าหนด 

แล้วจึง

สรุปผล

เผยแพร่ 

ในวงรอบ

สุดท้าย 

แต่งต้ังคณะกรรมการ 

ประชุมคณะกรรมการ 

การด าเนินการ PLC  

ของครู 

การบริหารจดัการ PLC 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ส่งเสริมสนับสนุน 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงาน 

รวมกลุ่ม PLCและขอจัดต้ังกลุ่ม 

วเิคราะห์และระบุปัญหา / 

ส่ิงที่ต้องการพฒันา 

ออกแบบและจดัท าแผนการจดัการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวตักรรม 

 

จัดการเรียนรู้ /กิจกรรม  
/นวัตกรรมในห้องเรียนจริง 

 
ประเมินผล/ สะท้อนการจัดการ
เรียนรู้/กิจกรรม/นวัตกรรม 

 

สรุปผลการจัดการเรียนรู้/

กิจกรรม/นวัตกรรม และเผยแพร่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC)  

ของครูสายงานการสอน 

 
 
 
 
 

 



การด าเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (PLC) ของครูสายงานการสอน  

 
เป้าหมาย : พฒันาคุณภาพผูเ้รียน พฒันาวชิาชีพครูอยา่งเป็นระบบ และความกา้วหนา้ของวชิาชีพครู  

ปัจจยัความส าเร็จ : ท างานร่วมกนับนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกัลยาณมิตร 

กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

 

 

 

 

 

1.1 รวมกลุ่มครู ระดับช้ันเดียวกัน 4- 8 คน 

1.2 บันทึกขอจัดต้ังกลุ่ม PLC ยื่นต่อ
สถานศึกษา 

- ครูไดรสรรางกลุ่ม PLC 
และเป็นสมาชิกกลุ่ม 
PLC 

บันทึกขอจัดต้ัง
กลุ่ม และ
ประกาศของ
สถานศึกษาใน
การขอจัดต้ัง
กลุ่ม PLC ของ
สมาชิก (PLC 

001) 

 สมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกัน 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาผูรเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบ
หรือส่ิงท่ีตรองการพัฒนาผูรเรียน )ดรานความรูร 
ทักษะ และคุณลักษณะ) 

2.2 เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา /ส่ิงท่ี
ตรองการพัฒนาผูรเรียน     

3.2 เลือกปัญหา /ส่ิงท่ีตรองการพัฒนา ท่ีส าคัญ 

จ านวน 1-3 เรื่อง ท่ีจ าเป็นตรองปรับปรุง
แกรไข /ส่ิงท่ีตรองการพัฒนาก่อน   

2.4 หาสาเหตุของปัญหา ท่ีเกิดจากการสอน/
การฝักปฏิบัติของครูเป็นอันดับแรก ว่ามี
อะไรบรางท่ีท าใหรเกิดปัญหากับการเรียนรูรของ
ผูรเรียน หรือท่ีท าใหรพฤติกรรมของผูรเรียนไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวังไวรตามหลักสูตรท่ีก าหนด 

เช่น เนื้อหา วิธีการสอน กิจกรรม ส่ือการสอน 
การวัดและประเมินผล ฯลฯ 

2.5 ก าหนดแนวทางแกรไขปัญหา /ท่ีตรองการ
พัฒนาผูรเรียน ท่ีสอดคลรองกับปัญหาและ

- ผลการวิเคราะห์และ
ระบุปัญหา /ส่ิงท่ี

ตรองการพัฒนาคุณภาพ
ผูรเรียน  และแนวทาง
แกรไข พรรอมท้ังมี
ผูรรับผิดชอบปัญหา
(Model teacher ) ท่ีจะ
น าไปด าเนินการแกรไข
ปัญหา /ส่ิงท่ีตรองการ

พัฒนาคุณภาพผูรเรียน  

 

ครูไดรท าการแลกเปล่ียน
เรียนรูร ท าใหรครูไดรรับ
การพัฒนาซึง่กันและกัน 

 

- รายงานการ
ประชุม 

- บันทึกการ
การครนหา
ปัญหา 

-บันทึกแนวทาง
แกรไข 

-แผนปฎิบัติ
การ PLC  อื่นอ
ท่ีเกี่ยวขรอง 

(PLC 002) 

 

รวมกลุ่ม PLC 

และขอจัดต้ัง

กลุ่ม 

วิเคราะห์และ
ระบุปัญหา/ 

ส่ิงที่ต้องการ
พัฒนา 



กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

สาเหตุ 

2.6 ก าหนดผูรรับผิดชอบในการแกรปัญหา /ส่ิงท่ี
ตรองการพัฒนาผูรเรียน ) Model teacher ) ท่ีจะ

น าไปด าเนินการแกรไข /พฒันาผูรเรียน ซึ่งมไีดร

มากกว่า 1 คน  

3.7 จัดท าแผนปฎิบัติการ PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Model Teacher น าแผนการจัดการเรียนรูร
ท่ีรับผิดชอบท่ีจะใชรในการแกรปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพผูรเรียนมาใหรสมาชิกในกลุ่มPLC ร่วม
ออกแบบและจัดท าแผนการจัดการเรียนรูร  

3.2 สมาชิกในกลุ่ม ร่วมกันออกแบบและจัดท า
แผนการจัดการเรียนรูร /กิจกรรม/นวัตกรรม ใน
การแกรปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพผูรเรียนใหรตรง

กับความตรองการ โดยตอโจทย์ อย่างนรอย 3 
ประการ คือ ท าใหรเปำาหมายการพัฒนา
บรรลุผลมากท่ีสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามแผนการจัดการเรียนรูรในรายวิชาท่ีก าหนด
ท้ังในดรานความรูร ทักษะและคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ เช่น ก าหนดเนื้อหารสาระเพิ่มเติม 
ปรับรูปแบบของการสอน กิจกรรมผูรเรียน การ
วัดผลและประเมินผลผูรเรียน ฯลฯ 

3.3 สามารถเชิญผูรเช่ียวชาญ หรือผูรท่ีมีส่วน
เกี่ยวขรองมาร่วมใหรค าแนะน าในการออกแบบ
และจัดท าแผนการจัดการเรียนรูร /กิจกรรม/
นวัตกรรม 

- มีแนวทางในการ
ออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูร ท่ี Model 

Teacher จะน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา
แผนการเรียนรูรที่จ าไป
แกรปัญหา /ส่ิงท่ีตรองการ
พัฒนาผูรเรียน 

- สมาชิก PLC ไดรรับ
ความรูรจากการ
แลกเปล่ียนเรียนรูรและ
แนวทางในการ
แกรปัญหาคุณภาพ
ผูรเรียน 

- องค์ความรูรในการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรูรฯในการพัฒนา
คุณภาพผูรเรียน 

- ครูไดรมีการแลกเปล่ียน
รูรเรียนรูรร่วมกนัท าใหรครู
ไดรรับการพัฒนาซึง่กัน
และกัน 

 

-รายงานการ
ประชุม 

- แผนการ
จัดการเรียนรูรที่
ร่วมกัน
ปรับปรุงของ
กลุ่ม PLC 

- อื่นอท่ี
เกี่ยวขรอง 

(PLC 003) 

ออกแบบและ
จัดท าแผนการ 

การจัดการ
เรียนรู้/
กิจกรรม/
นวตักรรม 



กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

 

 

 4.1 สมาชิกร่วมกัน สะทรอนคิด วิพากษ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรูร ในแผนการจัดการเรียนรูร/

กิจกรรม/นวัตกรรม ท่ีกลุ่มไดรออกแบบไปแลรว
นั้น   ประเด็นท่ีพิจารณา 

 ความเปน็ไดรของการจัดกิจกรรม 

 โอกาสความส าเร็จท่ีจะพัฒนา
พฤติกรรมของผูรเรียนใหรไดรตาม
เปำาหมาย 

 ความเป็นไปไดรของการเรียนรูรที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรูรตาม
สาระ ในครั้งนั้น อ  
พรรอมท้ังสะทรอนคิด เกี่ยวกับ 

 ความสอดคลรอง  ครอบคลุม
ของวัตถุประสงค์  

 ความเหมาะสม เป็นไปไดร 
แ ล ะ ค ว า ม สอ ด ค ลร อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับกิจกรรม
ครู   เทคโนโลยีและส่ือการ
สอน การวัดและประเมินผล 
กิจกรรมขั้นน า กิจกรรมขั้น
สอน  และกิจกรรมขั้นสรุป 
ฯลฯ 

4.2 สามารถเชิญผูรเช่ียวชาญ หรือผูรท่ีมีส่วน
เกี่ยวขรองมาร่วมสะทรอนคิด วิพากษ์ 
แลกเปล่ียนเรียนรูร แผนการจัดการเรียนรูร/

กิจกรรม/นวัตกรรม  

4.3 Model Teacher สรุปประมวลขรอสะทรอน
คิด น ามา ปรับปรุง แผนการจัดการเรียนรูรใหรมี
ความสมบูรณ์ 

 

- ไดรแผนการจัดการ
เรียนรูร/กิจกรรม/

นวัตกรรมท่ีถูกออกแบบ
ใหรผูรเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เป็นไปตามเปำาหมายท่ี
ก าหนดและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
เรียนรูร 

-  ครูไดรมีการ
แลกเปล่ียนรูรเรียนรูร
ร่วมกันท าใหรครูไดรรับ
การพัฒนาซึง่กันและกัน 

-รายงานการ
ประชุม 

- ผลการ
สะทรอนคิด 
วิพากษ์ 
แลกเปล่ียน
เรียนรูร ใน
แผนการจัดการ
เรียนรูร 

- แผนการ
จัดการเรียนรูรที่
ปรับปรุงแลรวที่
จะน าไปใชรสอน
จริง  

- อื่นอท่ี
เกีย่วขรอง  (PLC 

004) 

วิพากษ์  

แลกเปลีย่น

เรียนรู้ 

และปรับปรุง

แก้ไข 



กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

 

 

 

 

5.1 Model Teacher น าแผนการจัดการเรียนรูร
ไปใชรในหรองเรียนจริง 

5.2 เพื่อนสมาชิก (Buddy Teacher) อย่างนรอย
หนึ่ ง คนหรื อมากกว่ า  ร่ วม สัง เกตการณ์
กระบวนการปฏิบัติจริง  )Learning Activities 

and Observation) 

และบัน ทึกเป็นคลิปวิ ดี โอส าหรับสมาชิก
(Buddy Teacher) ท่ีไม่สามารถมาร่วมสังเกตไดร 

 การสังเกตการสอน ไดรแก่ การสังเกต 

 ลักษณะสภาพทั่วไปของสถานท่ี
จัดการเรียนรูรอุปกรณ์ส่ือ  ส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ิง รบกวน เป็นตรน 

 บรรยากาศการเริ่มตรนการเรียนการ
สอน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผูรเรียน  

  การจัดล าดับของแผนการจัดการ
เรียนรูร เป็นไปตามล าดับของแผนการ
จัดการเรียนรูรหรือไม่ หากไม่เป็นไป
ตามแผน อะไรเป็นสาเหตุและครู
ด าเนินการอย่างไรต่อไป ส่งผลท าใหร
ผูรเรียนเกิดการเรียนรูรที่ดีขึ้นหรือสับสน 

  พฤติกรรมของผูรเรียนรูร ว่าไดรเกิดการ
เรียนรูรที่เป็นไปตามเปำาหมายของการ
เรียนการสอนบรางหรือไม่ และมี
ผูรเรียนท่ีแสดงว่ายังไม่เกิดการเรียนรูร
ตามเปำาหมายบรางหรือไม่ จ านวน 
สัดส่วนระหว่างผูรเรียนท้ังสองกลุ่มเป็น
อย่างไร  

 ครู มีการด าเนินการอย่างไรกับผูรเรียน
ท่ีแสดงออกว่าไดรเรียนรูรเรื่องนั้นแลรว 
และครูด าเนินการ อย่างไรกับผูรเรียนท่ี
ยังไม่สามารถเรียนรูรเรื่องนัน้ไดร  

 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูร มี
อะไรที่เป็นการปฏิบัติท่ีดีควรรักษาไวร

- ครูที่เป็น Model 

Teacher ไดรน าแผนการ
เรียนรูรที่ออกแบบใหม่ไป
ทดลองใชร 

-ครูที่เป็น  Buddy 

Teacher ไดรเรียนรูรการ
จัดการเรียนรูรที่ไดร
ร่วมกันคิดขึ้น และน าไป
ปรับปรุงแกรไขในส่วนท่ี
รับผิดชอบ 

- นักเรียนไดรรับการ
จัดการเรียนรูรในรูปแบบ
ใหม่ 

 

- ภาพการ น า
แผนการจัดการ
เรียนรูรไปใชรใน
หรองเรียนจริง 

- ขรอมูลการ
สังเกตการสอน
ของ Buddy 

Teacherของแต่
ละท่าน  

( PLC 005) จัดการเรียนรู้ 
/กิจกรรม  

/นวัตกรรม

ในห้องเรียน

จริง 

 



กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

และอะไรที่เป็นจุดอ่อนท่ีควรไดรรับ
การแกรไขบราง 

 

 

 

 

 

6.1 สมาชิก  ) Buddy Teacher) PLC ร่วมกัน
อภปิราย 

ต้ังค าถาม เพื่อหาขรอดี ขรอท่ีควรปรับปรุง  ผล
การสอนบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ตรองปรับ 
เพิ่ม ลด ในประเด็นใดโดยมุ่งตอบค าถามอย่าง

นรอย ประเด็น คือ 4 

     1 . ผูรเรียนไดรเรียนรูรและเกิดพฤติกรรมตาม
เปำาหมายท่ีต้ังไวรมากนรอยเท่าใด       

    3. รูรไดรอย่างไรว่าผูรเรียนเหล่านั้นเกิดการเรียนรูร
และ /หรือมีพฤติกร รมบรรลุตามเปำาหมายนั้นแลรว  

    3. ผูรเรียนท่ีไม่สามารถเรียนรูรและยังไม่บรรลุ
พฤติกรรมตามเปำาหมาย จะท าอย่างไรกับ
ผูรเรียนกลุ่มนี้ต่อไป  

    4 .  ผูร เรียนท่ีเกิดการเรียนรูรและบรรลุ
พฤติกรรมตามเปำาหมายแลรว จะท าอย่างไร
ต่อไปกับ ผูรเรียนกลุ่มนี้  

-  แนวทางการสะทรอนการจัดการเรียนรูร /

กิจกรรม/นวัตกรรม  1 ( ประเด็นดรานผูรเรียน 

   3  ( ประเด็นดรานกิจกรรม 2  ( ประเด็นดราน
ครู 

   4  ( ประเด็นส่ือการสอน  5  ( ประเด็นดราน
บรรยากาศ 

   6 ( จุดแข็งจุดอ่อนของการสอน 

6.2 Model Teacher  

      6.2.1 สรุปผลการจัดการเรียนรูร ท่ีตอบ

-  สรุปผลจากการน า
แผนการจัดการเรียนรูร
ไปใชรและจากการ
สะทรอนผลของสมาชิก 

-  ครูไดรมีการ
แลกเปล่ียนรูรเรียนรูร
ร่วมกันท าใหรครูไดรรับ
การพัฒนาซึง่กันและกัน 

 

 - รายงานการ
ประชุม 

- สรุปผลการ
สะทรอนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรูร 

- อื่นอท่ี
เกี่ยวขรอง 

  (PLC 005 -

006) 

 

 

 

ประเมินผล / 

สะท้อนการ

จัดการเรียนรู้/

กิจกรรม/

นวัตกรรม 

 



กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

ค าถามท้ัง 4 ประเด็น เช่น 

- ขรอมูลรายงานสรุปผลการวัดและประเมินผล
ผูรเรียน 

-  ขรอมูลผูรเรียนมีผลการประเมินเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

- แนวทางแกรปัญหาผูรเรียนท่ีไม่ผ่านตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

- แนวทางพัฒนาพัฒนาผูรเรียนตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

รวมถึงส่ิงท่ีเป็นแนวการปฏิบัติท่ีดีและส่ิงท่ีเป็น
จุดอ่อนท่ีควรไดรรับการปรับปรุงใน โอกาส
ต่อไป   

       6.2.2 สรุปรูปแบบ /วิธีการ/กิจกรรม  

              การสรุปมี 3 แนวทาง  ดังนี้ 

 กรณีท่ีกิจกรรมท่ีน าไปใชรไม่สามารถ
แกรปัญหาไดรตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไวร 
ตรองปรับปรุงตามมติของกลุ่ม PLC 

แลรวไปใชรปฏิบัติการสอนในรอบใหม่  
 กรณีท่ีกิจกรรมท่ีน าไปทดลองใชรแลรว 

บรรลุตามวัตถุประสงค์ต้ังไวร  สมารถ
น ามาทดลองใชรในรอบท่ี และ 3 แลรว
จึงน า ไปเผยแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Model Teacher น าผลสรุปที่ไดร
รวบรวม บันทึกเขียนเป็นรายงานผล ใหรสมาชิกไดรร่วม
เรียนรูร 

การบันทึกมีอย่างนรอย 2 เปำาหมาย คือ  

    1  ( บันทึกไวรเพ่ือสะทรอนการพัฒนาการของการ
จัดการเรียนรูร สู่ เปำ าหมายที่ ไดรก าหนดไวรร่วมกัน 

)Goal) หรือ เพ่ือสะทรอนว่ากว่าจะสามารถพัฒนา

-  ขรอมูลรายงานผลการ
การพัฒนาการจัดการ
เรียนรูร สู่เปำาหมายท่ีไดร
ก า ห น ด ไ วร ร่ ว ม กั น 
)Goal) 

- ครูไดรมีการแลกเปล่ียน
รูรเรียนรูรร่วมกัน 

- รายงานการ
ประชุมกลุ่ม 
PLC 

- สรุปผลหลัง
การสอนของ 

Model 

Teacher 



กระบวนการ กิจกรรม ผลผลิต /สิ่งที่เกิดจาก
กิจกรรม 

หลักฐาน 

ผูรเรียนใหรบรรลุตามพฤติกรรมเปำาหมายไดรน้ัน มี
บทเรียนที่ไดรเรียนรูรร่วมกันอย่างไรบราง ส่วนน้ีจะเป็น
ขรอมูลส าคัญที่มีคุณค่าอย่างย่ิง และถือเป็นงานวิจัยใน
ชั้นเรียนที่มีคุณภาพมาก ถราผลยังไม่บรรลุเปำาหมาย 
สามารถร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุและปรับปรุง
แผนการจัดการเรียนรูร  /กิจกรรม /นวัตกรรม และ
ด าเนินการตามกระบวนการจนกว่าจะบรรลุเปำาหมาย 
เป็นวงรอบต่ออไป 

     3 ( เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการจัดการเรียนรูรรอบ
ใหม่ซึ่งจะท าใหรหมั่นใจว่า มีความแม่นตรงและมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  

7.2 น าผลสรุปในทุก อ วงรอบ มารรอยเรื่องอย่าง
เป็นระบบจะกลายเป็นพัฒนาการเรื่ องเล่าการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูรที่มีความเฉพาะเจาะจงของ
ผูรเรียนในสถานศึกษาน้ัน อ ไดรอย่างชัดเจน  

7.2 สรุปเผยแพร่แผนการจัดการเรียนรูร  /กิจกรรม/
นวัตกรรมต่อไป  

-  เกิดความเขรมแข็งของ
กลุ่มเรียนรูรวิชาชีพมาก
ยิ่ งขึ้น และจะมีความ
เป็น “ครูมืออาชีพ” มาก
ขึ้น 

 

 

- รายงานผล
การแกรปัญหา
หรือการพัฒนา
ผูรเรียนผ่าน
กระบวนการ 
PLC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการ

จัดการ

เรียนรู้/

กิจกรรม/

นวัตกรรม 

และเผยแพร่ 



 
 
 
 

 
 

แบบการเขียน 

การด าเนินการ PLC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

แบบคําร้องขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพ (PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

    วันท่ี....................................... 
เรื่อง ขอจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ (PLC)  ประจ าภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๒ 
เรียน    ประธานคณะกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ (PLC) 
 ดรวยขราพเจรา...........................................ต าแหน่ง    ครู   ........................................ 
มีความประสงค์ขอจดทะเบียนจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพ (PLC) ประจ าภาคเรียนท่ี ....../........มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพ     ระดับช้ัน................................................................. 
๒. สมาชิกกลุ่ม 

๒.๑ ......................................................................................................................... 
๒.๒......................................................................................................................... 
๒.๓......................................................................................................................... 
๒.๔.......................................................................................................................... 

๓. ผูรเช่ียวชาญประจ ากลุ่ม............................................................... 
๔. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   หรอง......................อาคาร......................... 
๕. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน..........................เวลา........................... รวม.........ช่ัวโมง 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา 
        (.....................................) 

 ต าแหน่ง........................................... 
                                   ผูรอ านวยความสะดวกกลุ่ม PLC 

 
(ลงช่ือ) ผูรตรวจสอบ (ลงช่ือ)     ผูรตรวจสอบ 
            (นายกมลพงษ์   ทองดีนอก)                             (นายวรวุฒิ   อันปัญญา) 
     รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 

(ลงช่ือ) ผูรรับรอง 
( นายบุญธรรม   โบราณมูล ) 

ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
                           ประธานคณะกรรมการด าเนินงานขับเคล่ือนชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพ 

 
 
 
 

PLC 001 



 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 

เรื่อง การจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพ (PLC) 
กลุ่มท่ี....................     

ระดับช้ัน.................  ประจ าภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------ 

 ดรวยคณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ (PLC) ระดับสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ไดรรับจดทะเบียนการจัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพไวรแลรว โรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม  จึง
ออกประกาศใหรทราบดังนี้ 

๑. กลุ่มชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพล าดับท่ี ................  ประจ าภาคเรียนท่ี ............/............ 
๒. กลุ่มชุมชนการเรียนรูรวิชาชีพ     ระดับช้ัน ................................................................. 
๓. สมาชิกกลุ่ม 

๓.๑……………………………………………………………………………………….......................... 
๓.๒……………………………………………………………………………………….......................... 
๓.๓……………………………………………………………………………………….......................... 
๓.๔……………………………………………………………………………………….......................... 

๔. ผูรเช่ียวชาญประจ ากลุ่ม............................................................................................. 
๕. ผูรบริหาร................................................................................................................... 
๖. สถานท่ีประชุมกลุ่ม   หรอง..................................อาคาร........................................... 
๗. วันเวลาประชุมกลุ่ม วัน.....................................เวลา............................................. 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

 ประกาศ ณ วันท่ี........................................... 
      
               (นายบุญธรรม  โบราณมูล) 

                                                            ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP) 

 
ชื่อกลุ่ม..........................................................................โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 

1. ชื่อ-นามสกุล (Model teacher) ……………………………………………………………………….…………. 
2. ระดับชั้น........................... …………………………………….……………. .……………………………………  
3. รายชื่อสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครูรุ่นพ่ี (Senior teacher)/ ผูรอ านวยการ/รองผูรอ านวยการ ผูรเชี่ยวชาญ (Expert) 

ปราชญ์ทรองถ่ิน.(ถรามี) 
............................................................................................................................. .....................  
ประเด็นปัญหาที่เลือกน ามาเป็นเปำาหมาย................................................................................  
แผนปฏิบัติการ ครั้งที่ (วงรอบ).......... (_____/_____/_____ - _____/_____/_____) 
 

ล าดับ กิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี 
1 ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหาเปำาหมาย และ

ร่วมกันหาแนวทางในการแกปัญหา 
สมาชิกในกลุ่ม _____/_____/_____ 

(ประมาณ 60 นาที) 
2 จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ 

(PLC) 
Model teacher 
ร่วมกับสมาชิกในกลุ่ม 

_____/_____/_____ 
(ประมาณ 30 นาที) 

3 ออกแบบกิจกรรมการแกรปัญหา 
(แผนการสอน/แบบฝัก/กิจกรรม) 

Model teacher และ
สมาชิกในกลุ่ม 

_____/_____/_____ 
(ประมาณ 120 นาที) 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ สะทรอน 
แผนจัดกิจกรรมหรือแผนการสอน 

สมาชิกในทีม และ
สมาชิกในกลุ่ม 

_____/_____/_____ 
 (ประมาณ 30 นาที) 

5 สรุป สังเคราะหผ์ลการวิพากษ์ สะทรอนคิดและ
ปรับปรุงแผนการสอน/แบบฝัก/กิจกรรม ฉบับใหม่ 

Model teacher _____/_____/_____ 
 (ประมาณ 30 นาที) 

6 ลงมือปฏิบัติการสอน/ฝัก/จัดกิจกรรม Model teacher _____/_____/_____ 
 (ประมาณ 120 นาที) 

7 สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
 

สมาชิกในทีม _____/_____/_____ 
 (ประมาณ 120 นาที) 

8 ประชุมสะทรอนผลต่อการสังเกตชั้นเรียน 
 

สมาชิกในทีม _____/_____/_____ 
 (ประมาณ 120 นาที) 

9 สรุป สังเคราะห์การเรียนรูรจากสมาชิกในทีม 
จุดอ่อน จุดเด่นของการด าเนินการ 

Model teacher _____/_____/_____ 
 (ประมาณ 30 นาที) 

10  สรุป รูปแบบที่ปรับปรุงจากบทเรียนที่ไดรทดลองใชร
แลรว แลรวลองปฏิบัติการสอนในรอบใหม่ 

Model teacher _____/_____/_____ 
 (ประมาณ 30 นาที) 

 
หมายเหตุ  ด าเนินการปรับปรุง วนซ้ า ปฏิบัติจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงน าออกเผยแพร่ โดยขั้นตอนตามกระบวนการ และระยะเวลาดังกล่าว สามารถ
ยืดหยุ่นไดรตามบริบท แต่ควรค านึงถึงการร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรูร การสังเกต และการสะทรอน 

ลงชื่อ………………………………………………………..….. 
(…………………………………………………………) 

ต าแหน่ง....................................................................... 
                    ผูรบันทึกกลุ่ม PLC 

 
 
 



 

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 

 

 
 
 
 

 
  

ภาพการจัดกิจกรรม PLC กลุ่ม....................................  
การด าเนินการขอจัดต้ังกลุ่ม PLC และก าหนดแผนปฏิบัติการฯ 

โดยด าเนินการในวันท่ี ............................. เวลา ................................. สถานท่ี......................     



 
 
 

แบบบันทึกการค้นหาปัญหา /ที่ต้องการพัฒนา 
 

วันท่ี……………………………………………………..สถานท่ี...............................................เวลาเริ่ม………………………………..น. เวลาส้ินสุด…………………………………..น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  …………………………………………………จ านวนผูรเขราร่วม………………………..คน   รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู
รุ่นพี่  (Senior teacher)/ ผูรอ านวยการ/รองผูรอ านวยการ/ ผูร เ ช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ทรองถิ่น           
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   . 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา สาเหตุของปัญหา/สาเหตุต้องการพัฒนา 
ลําดับความสําคัญของปัญหา/ที่

ต้องการพัฒนา 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

สรุปปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่มคัดเลือก 
สรุปปัญหา  :   ............................................................................................................................................. 
สิ่งที่ต้องการพัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน :  ............................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 
 ลงช่ือ………………………………………………………..….. 

                 (...............................................)) 
                             ต าแหน่ง.....................           
                    ผูรบันทึกกลุ่ม PLC 

 

 

PLC 002-1 



 
 

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม ................................................................................................................................................................ 
คร้ังที ่2  ภาคเรียนท่ี 2/2562 วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมดําเนินการเวลา ……….. น.   เสร็จสิ้นเวลา …………. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ……………………………….. นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ………………  คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นายวรวุฒิ   อันปัญญา รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3  ครูร่วมเรียนรูร  

4  ครูร่วมเรียนรูร  

5  ครูร่วมเรียนรูร  

6  ครูร่วมเรียนรูร  
7  ครูร่วมเรียนรูร  
8  ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

 
1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา  ……………………………………………………………………………………………………… 
2.  งาน/กิจกรรม    .................................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มนําเสนอปัญหา 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 
4.  สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะนํามาแก้ไขร่วมกัน จํานวน 1 ปัญหา 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
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 6.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 .............................................................................................................................................................. 
 

เลิกประชุมเวลา ………………. น. 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
                                              (………………………………………..) 

 
 
 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นายสังคม   กัณหา)                 (นายวรวุฒิ   อันปัญญา ) 

   หัวหนราฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม   รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรรับรอง 
       (นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 

  ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพการจัดกิจกรรม PLC ของกลุ่ม ........................... 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan) 

โดยด าเนินการในวันท่ี ............................. เวลา ................................. สถานท่ี......................     
 



บันทึกแนวทางแก้ปัญหา/ที่ต้องการพัฒนา 
วันท่ี……………………………………………………..สถานท่ี...............................................เวลาเริ่ม………………………………..น. เวลาส้ินสุด…………………………………..น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  …………………………………………………จ านวนผูรเขราร่วม………………………..คน   รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู
รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูรอ านวยการ/รองผูรอ านวยการ/ผูรเช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ทรองถิ่น    
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................         

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา........................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
แนวทางการดําเนินงาน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
การวัดและประเมินผล 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ประโยชน์ที่จะได้รับ ................................................................................................................................................. 
เจ้าของปัญหา (Model Teacher) 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 ลงช่ือ………………………………………………………..…..  

                 (....................................................) 
                             ต าแหน่ง..........................           
                      ผูรบันทึกกลุ่ม PLC 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม ................................................................................................................................................................ 
คร้ังที ่3  ภาคเรียนท่ี 2/2562 วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมดําเนินการเวลา ……….. น.   เสร็จสิ้นเวลา …………. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ……………………………….. นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ………………  คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี ้

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นายวรวุฒิ   อันปัญญา รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3  ครูร่วมเรียนรูร  

4  ครูร่วมเรียนรูร  

5  ครูร่วมเรียนรูร  

6  ครูร่วมเรียนรูร  
7  ครูร่วมเรียนรูร  
8  ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ............................................................................................................................................. 
2.  งาน/กิจกรรม .......................................................................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
4.  สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................



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

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................ 
 5.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

เลิกประชุมเวลา 17.00 
 

ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
                                              (………………………………………..) 

 
 
 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นายสังคม   กัณหา)                 (นายวรวุฒิ   อันปัญญา ) 

   หัวหนราฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม   รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรรับรอง 
       (นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 

  ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โรงเรียน..................................... 

ชื่อกลุ่ม “We dare to dream.” 
คร้ังที ่1 ภาคเรียนท่ี 1/2562 วัน/เดือน/ปี : 4 มิถุนายม 2562  
เร่ิมดําเนินการเวลา 15.40 น.   เสร็จสิ้นเวลา 17.00 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายวินัย   รุมฉิมพลี ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นางสาวบัวไข  บุญอนันต์ รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3 นางจันทรง  แก่นโสม ครูร่วมเรียนรูร  
4 นางสุธิดา  สกุลเจริญ ครูร่วมเรียนรูร  
5 นางสายยนต์  สิงหศรี ครูร่วมเรียนรูร  
6 JESSICA  CLARKE ครูร่วมเรียนรูร  

7 นางกัญญาณัฐ  นาคนชม ครูร่วมเรียนรูร  
8 นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์ ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ปัญหานักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์ 
2.  งาน/กิจกรรม แนวทางแกรไขปัญหา และ การออกแบบกิจกรรม 
3.  สมาชิกในกลุ่มนําเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 1) ใหรนักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูร ฝักการคิด ใหรนักเรียนไดรเล่น โดยหาส่ือท่ีเหมาะกับวัยของนักเรียน 
 2) น าหลักการของการจัดการเรียนรูรท่ีเนรนผูรเรียนเป็นส าคัญ มาประยุกต์ใชร 
 3) น าหลักการของการจัดการเรียนรูรมาประยุกต์ใชร และสรรางแรงจูงใจใหรนั กเรียนอยากจะเรียนในส่ิงท่ีครูจะ
สอน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียน 
 4) ครูควรพัฒนาส่ือการสอน ใหรทันสมัยยิ่งขึ้น ดูน่าสนใจ สะดวกกับการสอน รวมถึงแบบฝักหัดดรวย และควรมี
เกมส์เล็กอ ค่ันระหว่างการสอน เพื่อไม่ใหรการเรียนดูน่าเบ่ือจนเกินไป 
4.  สมาชิกร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการแก้ไขปัญหา 
 ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบต่างอ เช่น Learning by doing, PBL, Active Learning, วินัยเชิงบวก   
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารและการส่ือความหมายในรูปแบบต่างอตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา 
กลุ่มสาระการเรียนรูรภาษาไทย             กิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารโดยการเขียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูรภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารโดยใชรสถานการณ์และการน าเสนอ 
กลุ่มสาระการเรียนรูรสังคมศึกษา  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารในการน าเสนอ การพูดและการสนทนา 
กลุ่มสาระการเรียนรูรวิทยาศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารโดยใชรกระบวนการกลุ่ม การน าเสนองาน 

และ HIP  (High impact practices)  
กลุ่มสาระการเรียนรูรคณิตศาสตร์  กิจกรรมส่งเสริมทักษะการส่ือสารโดยใชรกระบวกการกลุ่มและการส่ือสาร 

รายบุคคลและรายกลุ่ม ร่วมกับ 5 Pratice 
 



 5.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
       1) มีการปรึกษาหารือในการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูรของนักเรียน 
       2) ออกแบบการจัดการเรียนรูรรูปแบบต่างอท่ีเหมาะสมกับเนื้อหากลุ่มสาระร่วมกัน 
       3)วิเคราะห์ผูรเรียนรายบุคคลเพื่อหาแนวทางในการเลือกกลุ่มตัวอย่างในการพัฒนาร่วมกันในระดับช้ันเรียน 
 
 

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 

ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
        (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ภาพการจัดกิจกรรม PLC เรื่อง .................................................................... 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan) 

โดยด าเนินการในวันท่ี ............................. เวลา ................................. สถานท่ี......................   

 



การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
วันท่ี……………………………………………………..สถานท่ี...............................................เวลาเริ่ม………………………………..น. เวลาส้ินสุด…………………………………..น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  …………………………………………………จ านวนผูรเขราร่วม………………………..คน   รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู
รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูรอ านวยการ/รองผูรอ านวยการ/ผูรเช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ทรองถิ่น    
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................         

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา........................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
แนวทางการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
ก าหนดระยะเวลาในการส่งแผนการจัดการเรียนรูร........................................................................................................... 
 

ลงช่ือ………………………………………………………..…..  

                 (....................................................) 
                             ต าแหน่ง..........................           
                      ผูรบันทึกกลุ่ม PLC 

PLC  003 



บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม ................................................................................................................................................................ 
คร้ังที ่4  ภาคเรียนท่ี 2/2562 วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมดําเนินการเวลา ……….. น.   เสร็จสิ้นเวลา …………. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ……………………………….. นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ………………  คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นายวรวุฒิ   อันปัญญา รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3  ครูร่วมเรียนรูร  

4  ครูร่วมเรียนรูร  

5  ครูร่วมเรียนรูร  

6  ครูร่วมเรียนรูร  
7  ครูร่วมเรียนรูร  
8  ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

 
1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ...............................................................................................................................................  
2.  งาน/กิจกรรม  จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ 
 .......................................................................................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพดังนี้ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
4.ก าหนดปฏิทินในการสังเกตช้ันเรียนและสมาชิกผูรร่วมสังเกตช้ันเรียนดังนี้ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
      

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 



5.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

เลิกประชุมเวลา 17.00 
 

ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
                                              (………………………………………..) 

 
 
 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นายสังคม   กัณหา)                 (นายวรวุฒิ   อันปัญญา ) 

   หัวหนราฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม   รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรรับรอง 
       (นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 

  ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                PLC 003 การออกแบบแผนการสอน 
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม “กลุ่ม วัยใส ” 
คร้ังที ่1 ภาคเรียนท่ี 1/2562 วัน/เดือน/ปี : 10  มิถุนายม 2562  
เร่ิมดําเนินการเวลา 15.40 น.   เสร็จสิ้นเวลา 17.00 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 20 นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
  ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายวินัย   รุมฉิมพลี ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นางสาวบัวไข  บุญอนันต์ รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3 นางจันทรง  แก่นโสม หัวหนรากลุ่มสาระฯ  
4 นางสุธิดา  สกุลเจริญ ครูร่วมเรียนรูร  
5 นางสายยนต์  สิงหศรี ครูร่วมเรียนรูร  
6 JESSICA  CLARKE ครูร่วมเรียนรูร  

7 นางกัญญาณัฐ  นาคนชม ครูร่วมเรียนรูร  
8 นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ ์ ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

 
1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา นักเรียนขาดการคิดวิเคราะห์  
2.  งาน/กิจกรรม  จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ 
 -วางแผนการด าเนินงานการจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ กลุ่มวัยใส 
3.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพดังนี้ 
 1. Model Teacher เลือกแผนการจัดการเรียนรูรในรายวิชาท่ีรับผิดชอบมาออกแบบโดยสอดแทรก วิธีการ/
กิจกรรม ตามมติท่ีประชุมกลุ่ม PLC ท่ีร่วมกันสรุปผลการวิเคราะห์ปัญหา/เรื่องท่ีตรองการท าร่วมกันพรรอมท้ังแนว
ทางแกรไข/พัฒนา 
 2. Model Teacher น าแผนการเรียนรูรที่ออกแบบในขั้นตอนท่ี 3 เขราร่วมกลุ่ม PLC เพื่อใหร Buddy Teacher 
ร่วมกันสะทรอน วิพากษ์ แลกเปล่ียนเรียนรูร 
 3.ก าหนดปฏิทินในการสังเกตช้ันเรียนและสมาชิกผูรร่วมสังเกตช้ันเรียนดังนี ้
 วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2  Model Teacher ครูกัญญาณัฐ  ผูรสังเกตช้ันเรียน 
ครูจันทรง  , ครูชมพูนุท , ครูสุธิดา 

วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2  Model Teacher  ครูจันทรง ผูรสังเกตช้ันเรียน ครู
กัญญาณัฐ , ครูชมพูนุท  , ครูสุธิดา 

วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2  Model Teacher  ครูสุธิดา ผูรสังเกตช้ันเรียน ครู
กัญญาณัฐ , ครชูมพูนุท  , ครูจันทรง 

วันพฤหัสบดีท่ี 20  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2  Model Teacher  ครูสายยนต์ ผูรสังเกตช้ัน
เรียน ครูสุธิดา, ครชูมพูนุท  , ครูจันทรง 



วันศุกร์ท่ี 21  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 3 ช้ัน ม .1/2  Model Teacher  ครูชมพูนุท  ผูรสังเกตช้ันเรียน ครู
สุธิดา, ครสูายยนต์  , ครูจันทรง 

สรุปผูรสังเกตช้ันเรียน 
 ครูจันทรง  แก่นโสม สังเกตช้ันเรียน    วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2   

 วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2 
 วันพฤหัสบดีท่ี 20  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2 
 วันศุกร์ท่ี 21  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 3 ช้ัน ม .1/2   

ครูสายยนต์  สิงหศรี       สังเกตช้ันเรียน  วันศุกร์ท่ี 21  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 3 ช้ัน ม .1/2   
ครูกัญญาณัฐ  นาคนชม  สังเกตช้ันเรียน   วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2   

 วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2   
ครูสุธิดา  สกุลเจริญ     สังเกตช้ันเรียน วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2 

วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2 
วันพฤหัสบดีท่ี 20  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2   

ครูชมพูนุท  โนนทนวงษ์  สังเกตช้ันเรียน   วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2 
วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2 
วันพุธท่ี 19 มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 6 ช้ัน ม .1/2 
วันพฤหัสบดีท่ี 20  มิถุนายน 2562 คาบเรียนท่ี 2 ช้ัน ม .1/2   
 

      
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

 
ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
        (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์) 

 
 

 
 

*** ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อวิพากษ์แผนฯว่า ตอบโจทย์ในการ
แก้ไขปัญหาหรือตรงประเด็นในการพัฒนาหรือไม่ *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community Action Plan: PLC-AP2) 

แผนปฏิบัติการครั้งท่ี (วงรอบ)....1...... (1 มิ.ย. 2562- 30 มิ.ย. 2562) 
 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี การนับ
ชั่วโมง 

ร่องรอย 

1 ท าความเขราใจร่วมกัน 
 

- ขอจัดต้ังกลุ่ม /ประกาศจัดต้ังกลุ่ม 
- ประชุมเพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูร
และท าความเขราใจการท างานตาม
กระบวนการ PLC 

สมาชิกใน
กลุ่ม PLC 

 
4 มิ.ย.2562 

 

 
……1….… 

- รายงานการประชุม
และใบลงชื่อการเขราร่วม
กิจกรรม 
 

2 ก าหนดปัญหา/สิ่งที่
ตรองการพัฒนาร่วมกัน 

- ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกปัญหา/สิ่งที่
ตรองการพัฒนา เปำาหมาย และร่วมกันหา
แนวทางการแกรปัญหา/สิ่งที่ตรองการพัฒนา 
- จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทาง
วิชาชีพ 

สมาชิกใน
กลุ่ม PLC 

 
4 มิ.ย.2562 

 

 
….…1…… 

สรุปผลการวิเคราะห์
ปัญหา/เร่ืองที่ตรองการ
ท าร่วมกันพรรอมทั้งแนว
ทางแกรไข/พัฒนา 
 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกรปัญหา/สิงที่ตรองการ
พัฒนา 
 

Model Teacherเลือกแผนการจัดการ
เรียนรูรในรายวิชาที่รับผิดชอบมาออกแบบ
โดยสอดแทรก วิธีการ/กิจกรรม ตามมติที่
ประชุมกลุ่ม PLC ที่ร่วมกันสรุปผลการ
วิเคราะห์ปัญหา/เร่ืองที่ตรองการท าร่วมกัน
พรรอมทั้งแนวทางแกรไข/พัฒนา 

Model 
teacher  

 
5-10 มิ.ย.2562 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูร/
แผนการสอนที่
ปรับปรุง/พัฒนาที่ใชรใน
การแกรปัญหา/ที่พัฒนา
ผูรเรียน 
 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
สะทรอนแผนการ
จัดการเรียนรูร/แบบฝัก
ปฏิบัติ/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนการเรียนรูรที่
ออกแบบในขั้นตอนที่ 3 เขราร่วมกลุ่ม PLC 
เพื่อใหร Buddy Teacher ร่วมกันสะทรอน 
วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรูร 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
11/มิ.ย./2562 

 

 
…….1…… 

- แผนการจัดการ
เรียนรูร/แผนการสอนที่
ปรับปรุง/พัฒนาที่ใชรใน
การแกรปัญหา/ที่พัฒนา
ผูรเรียน 
- ภาพการพูดคุย 
ปรึกษากับ Buddy 
Teacher 
 

 สรุป สังเคราะห์ผลการ
วิพากษ์ สะทรอนคิด
และปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบฝัก/กิจกรรม 
ฉบับใหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากษ์ 
สะทรอนคิดและปรับปรุงแผนการสอน/แบบ
ฝัก/กิจกรรม ฉบับใหม ่

Model 
teacher 

 
12-14 มิ.ย. 2562 

 

  
 

5 ลงมือปฏิบัติการสอน/
ฝักปฏิบัติ/จัดกิจกรรม 

Model teacher Model 
teacher  

17-21 มิ.ย. 2562 
 

……1….… - ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สังเกตการสอนในชั้น
เรียน 

Buddy Teacher Buddy 
Teacher 

17-21 มิ.ย. 2562 
 

….…1……. -แบบสงัเกตการสอน 
 

6 ประชุมสะทรอนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอนใหร 
Buddy Teacher สมาชิกในกลุ่ม PLC รับฟัง 
- Buddy Teacher (รวมถึงผูรบริหารหรือ
ผูรเชี่ยวชาญ หากเป็นไปไดร) สะทรอนผลการ
สอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
วันเดียวกันกับที่ 

Model Teacher 
สอน 

 
……1…..… 

- สรุปผลการสะทรอนคิด
ของ Buddy Teacher 
หลังจากสังเกตการสอน 
 

 
7 

สรุป สังเคราะห์การ
เรียนรูรจาก จุดอ่อน 
จุดเด่นของการ
ด าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอนพรรอม
ขรอเสนอแนะของ Buddy Teacher ลงใน
บันทึกผลหลังสอน  

Model 
teacher 

 
25 มิ.ย.2562 

 

 
…1….. 

- แบบบันทึกหลังสอน  
 

 สรุป รูปแบบที่
ปรับปรุงจากบทเรียนที่
ไดรทดลองใชรแลรว แลรว
ลองปฏิบัติการสอนใน
รอบใหม ่

Model Teacher รายงานผลการด าเนินการ 
PLC ในวงรอบที่ 1 ใหรสมาชิกกลุ่ม PLC 
เรียนรูรร่วมกัน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
25-30 มิ.ย.2562 

 

 
1 

สรุปผลการสอนและ
ขรอเสนอแนะของวงรอบ
ที่ 1 
- อ่ืนอ ที่เก่ียวขรองใน
การด าเนินกิจกรรม
ไดรแก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC 



ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี การนับ
ชั่วโมง 

ร่องรอย 

และผูรเขราร่วมประชุม ใน
แต่ละคร้ัง 
 

 

แผนปฏิบัติการครั้งท่ี (วงรอบ)....2...... (2 ก.ค.2562-31ก.ค.2562) 
ล าดับ

ที่ 
กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี การนับ

ชั่วโมง 
ร่องรอย 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกรปัญหา/สิงที่ตรองการ
พัฒนา 
 

Model Teacherเลือกแผนการจัดการ
เรียนรูรในรายวิชาที่รับผิดชอบออกแบบมา
ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของกลุ่มที่
ไดรสรุปผลในวงรอบที่ผ่านมา 

Model 
teacher  

 
2 ก.ค.2562 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูร/
แผนการสอนที่
ปรับปรุง/พัฒนาที่ใชรใน
การแกรปัญหา/ที่พัฒนา
ผูรเรียน 
 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
สะทรอนแผนการ
จัดการเรียนรูร/แบบฝัก
ปฏิบัติ/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนการเรียนรูรที่
ออกแบบในขั้นตอนที่ 3 เขราร่วมกลุ่ม 
PLC เพื่อใหร Buddy Teacher ร่วมกัน
สะทรอน วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรูร 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

 
2 ก.ค.2562 

 
 

 
……1…….. 

- แผนการจัดการเรียนรูร/
แผนการสอนที่ปรับปรุง/
พัฒนาที่ใชรในการ
แกรปัญหา/ที่พัฒนาผูรเรียน 
- ภาพการพูดคุย ปรึกษา
กับ Buddy Teacher 
 

 สรุป สังเคราะห์ผลการ
วิพากษ์ สะทรอนคิด
และปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบฝัก/กิจกรรม 
ฉบับใหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากษ์ 
สะทรอนคิดและปรับปรุงแผนการสอน/
แบบฝัก/กิจกรรม ฉบับใหม ่

Model 
teacher 

 
2-6ก.ค.2562 

 

  
 
 
 

 
 

5 
ลงมือปฏิบัติการสอน/
ฝักปฏิบัติ/จัดกิจกรรม 

Model teacher Model 
teacher  

8-12ก.ค.2562 
 

……1…….. - ภาพกิจกรรมการสอน 

 สังเกตการสอนในชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
 

Buddy 
Teacher 

วันเดียวกันกับที่ 
Model Teacher 
สอน 

……1…….. 
 

-แบบสงัเกตการสอน 
 

6 ประชุมสะทรอนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอนใหร 
Buddy Teacher สมาชิกในกลุ่ม PLC  
รับฟัง 
- Buddy Teacher (รวมถึงผูรบริหารหรือ
ผูรเชี่ยวชาญ หากเป็นไปไดร) สะทรอนผล
การสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

16 ก.ค.2562 
 
 
 

 
 

 
……1…….. 

- สรุปผลการสะทรอนคิด
ของ Buddy Teacher 
หลังจากสังเกตการสอน 
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สรุป สังเคราะห์การ
เรียนรูรจาก จุดอ่อน 
จุดเด่นของการ
ด าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอนพรรอม
ขรอเสนอแนะของ Buddy Teacher ลง
ในบันทึกผลหลงัสอน  

Model 
teacher 

 
16-19ก.ค.2562 

 

 - แบบบันทึกหลังสอน  
 

 สรุป รูปแบบที่
ปรับปรุงจากบทเรียนที่
ไดรทดลองใชรแลรว แลรว
ลองปฏิบัติการสอนใน
รอบใหม ่

Model Teacher รายงานผลการ
ด าเนินการ PLC ในวงรอบที่ 2 ใหรสมาชิก
กลุ่ม PLC เรียนรูรร่วมกัน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

 
23 ก.ค.2562 

 
……1…….. 

สรุปผลการสอนและ
ขรอเสนอแนะของวงรอบ
ที่ 1 
- อ่ืนอ ที่เก่ียวขรองใน
การด าเนินกิจกรรม
ไดรแก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC 
และผูรเขราร่วมประชุม ใน
แต่ละคร้ัง 
 

 

 
แผนปฏิบัติการครั้งท่ี (วงรอบ)....3.....(30 ก.ค.2562-30 ส.ค.2562) 
 



ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม  การด าเนินกิจกรรม บทบาท วัน เดือน ปี การนับ
ชั่วโมง 

ร่องรอย 

3 ออกแบบกิจกรรมการ
แกรปัญหา/สิงที่
ตรองการพัฒนา 
 

Model Teacherเลือกแผนการจัดการ
เรียนรูรในรายวิชาที่รับผิดชอบออกแบบ
มาปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของ
กลุ่มที่ไดรสรุปผลในวงรอบที่ผ่านมา 

Model 
teacher  

 
30ก.ค.2562 

 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูร/
แผนการสอนที่
ปรับปรุง/พัฒนาที่ใชรใน
การแกรปัญหา/ที่พัฒนา
ผูรเรียน 
 

4 แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
สะทรอนแผนการ
จัดการเรียนรูร/แบบฝัก
ปฏิบัติ/กิจกรรม 

Model Teacher น าแผนการเรียนรูรที่
ออกแบบในขั้นตอนที่ 3 เขราร่วมกลุ่ม 
PLC เพื่อใหร Buddy Teacher ร่วมกัน
สะทรอน วิพากษ์ แลกเปลี่ยนเรียนรูร 

Model 
teacher 
และ Buddy 
Teacher 

30 ก.ค.2562 
 

 
 
 

 

……1…….. - แผนการจัดการ
เรียนรูร/แผนการสอนที่
ปรับปรุง/พัฒนาที่ใชรใน
การแกรปัญหา/ที่พัฒนา
ผูรเรียน 
- ภาพการพูดคุย 
ปรึกษากับ Buddy 
Teacher 
 

 สรุป สังเคราะห์ผลการ
วิพากษ์ สะทรอนคิด
และปรับปรุงแผนการ
สอน/แบบฝัก/
กิจกรรม ฉบับใหม ่

Model Teacher สรุปผลการวิพากษ์ 
สะทรอนคิดและปรับปรุงแผนการสอน/
แบบฝัก/กิจกรรม ฉบับใหม ่

Model 
teacher 

30 ก.ค.2562 
- 

2 ส.ค.2562 
 

  
 
 
 

 
5 ลงมือปฏิบัติการสอน/

ฝักปฏิบัติ/จัดกิจกรรม 
Model teacher 
 

Model 
teacher  

5-9 ส.ค.2562 
 

……1…….. - ภาพกิจกรรมการสอน 
 

 สังเกตการสอนในชั้น
เรียน 

Buddy Teacher 
 

Buddy 
Teacher 

วันเดียวกันกับที่ 
Model Teacher 

สอน 

………1……. -แบบสงัเกตการสอน 
 

6 ประชุมสะทรอนผลต่อ
การสังเกตชั้นเรียน 
 

- Model teacher สรุปผลการสอนใหร 
Buddy Teacher สมาชิกในกลุ่ม PLC 
รับฟัง 
- Buddy Teacher (รวมถึงผูรบริหารหรือ
ผูรเชี่ยวชาญ หากเป็นไปไดร) สะทรอนผล
การสอน 

Model 
teacher 
และ 
Buddy 
Teacher 

13ส.ค.2562 
 

……1…….. - สรุปผลการสะทรอนคิด
ของ Buddy Teacher 
หลังจากสังเกตการสอน 
 

 
7 

สรุป สังเคราะห์การ
เรียนรูรจาก จุดอ่อน 
จุดเด่นของการ
ด าเนินการ 

Model Teacher สรุปผลการสอนพรรอม
ขรอเสนอแนะของ Buddy Teacher ใหร
สมาชิกกลุ่ม PLC เรียนรูรร่วมกันเพื่อ
จัดท ารายงาน PLC 

Model 
teacher 

20ส.ค.2562 
 

................ - แบบบันทึกหลังสอน  
 

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามวงรอบ PLC 1-3 

 Model Teacher จัดท ารายงานผลการ
พัฒนา วงรอบ 1 – 3 เผยแพร่ 
แผนการจัดการเรียนรูร/กิจกรรม/
นวัตกรรม  
 

Model 
teacher 
 

27ส.ค.2562 
 

 สรุปผลการสอนและ
ขรอเสนอแนะของ
วงรอบที่ 1 
- อ่ืนอ ที่เก่ียวขรองใน
การด าเนินกิจกรรม
ไดรแก่ หลักฐานรายงาน
การประชุมกลุ่ม PLC 
และผูรเขราร่วมประชุม 
ในแต่ละคร้ัง 
 

      
      เลิกประชุมเวลา  17.00 น 

 
                                         ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 

                             (.......................................................) 
 



 

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม PLC เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรูร 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan) 
โดยด าเนินการในวันท่ี .....................................เวลา.......................สถานท่ี........................ 



 
 

แผนการสอนหลงัการสงัเคราะห์จากการวพิากษแ์ละแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรูร วิชา................................................................ รหัสวิชา............................ 
ช่ือหน่วยการเรียนรูร.......................................... เรื่อง.................................................................... 
เวลา.........คาบ  วัน เดือน ปีท่ีสอน..........................................ครูผูรสอน...................................... 

1. สาระส าคัญ .............................................................  

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

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

2. มาตรฐาน /ตัวชี้วัด  

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

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

3. เนื้อหา /สาระการเรียนรูร  

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

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

4. ช้ินงาน /ภาระงาน  

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

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

5. เครื่องมือการคิด 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLC T31 

ตวัอย่างแผน 



6. กิจกรรมการเรียนรูร 

ขั้นตอนกิจกรรม 7.ส่ือ 8.วิธีวัดและประเมินผล 

  

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

 

 

 

 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

…………………………………… 

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

…………………………………… 

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

…………………………………… 

 



ผลการสอน ปัญหาการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                  ลงช่ือ ............................................. ครูผูรสอน 

                                                       (................................................) 

ความคิดเห็นหัวหนรากลุ่มสาระฯ 

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



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

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

                                                  ลงช่ือ.............................................หัวหนรากลุ่มสาระ 

                                                         (................................................) 

 

ขรอเสนอแนะงานหลักสูตร /การสอน  

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

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

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

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

 

ลงช่ือ .............................................  

(............................................) 

ขรอเสนอแนะหัวหนราฝ่ายวิชาการ 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ ...............................................  

ขรอเสนอแนะผูรอ านวยการโรงเรียน 

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

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

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

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

 

ลงช่ือ............................................. 

 )................................... (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพ่ือการน าเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 

วันท่ี……………………………………………………..สถานท่ี...............................................เวลาเริ่ม………………………………..น. เวลาส้ินสุด…………………………………..น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  …………………………………………………จ านวนผูรเขราร่วม………………………..คน   รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู
รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูรอ านวยการ/รองผูรอ านวยการ/ผูรเช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ทรองถิ่น    
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................         

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา........................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
การสะท้อนผล/การแลกเปลี่ยน 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
แนวทางการแก้ไข/เพิ่มเติมแผนการจัดการเรียนรู้ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
ประโยชน์ที่จะได้รับ ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 ลงช่ือ………………………………………………………..…..  

                 (....................................................) 
                             ต าแหน่ง..........................           
                      ผูรบันทึกกลุ่ม PLC 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม ................................................................................................................................................................ 
คร้ังที ่....  ภาคเรียนท่ี 2/2562 วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมดําเนินการเวลา ……….. น.   เสร็จสิ้นเวลา …………. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ……………………………….. นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ………………  คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี ้

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นายวรวุฒิ   อันปัญญา รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3  ครูร่วมเรียนรูร  

4  ครูร่วมเรียนรูร  

5  ครูร่วมเรียนรูร  

6  ครูร่วมเรียนรูร  
7  ครูร่วมเรียนรูร  
8  ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ............................................................................................................................................. 
2.  งาน/กิจกรรม .......................................................................................................................................................... 
3.  สมาชิกในกลุ่มนําเสนอการวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนร็ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 



 4.แนวทางในการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
 5.  ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 
                                                                                เลิกประชุมเวลา ................. 

 
ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 

                                              (………………………………………..) 
 
 
 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นายสังคม   กัณหา)                 (นายวรวุฒิ   อันปัญญา ) 

   หัวหนราฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม   รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรรับรอง 
       (นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 

  ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 

 
 
 
 



ตัวอย่างแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนําเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน 

 1) ความสอดคลรอง ครอบคลุมของวัตถุประสงค์  
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 2) กิจกรรมนักเรียนมีความเหมาะสม เป็นไปไดร และความสอดคลรองวัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
      3) กิจกรรมครูมีความเหมาะสม เป็นไปไดร และความสอดคลรองวัตถุประสงค์ 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 4) เทคโนโลยีและส่ือการสอนมีความเหมาะสม และความสอดคลรองวัตถุประสงค์   
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
      5) การวัดและประเมินผลมีความถูกตรอง เหมาะสม และชัดเจนสอดคลรองวัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
     6) กิจกรรมขั้นน า มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นไปไดร 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
     7) กิจกรรมขั้นสอน มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นไปไดร  
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
    8) กิจกรรมขั้นสรุป มีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ เป็นไปไดร 
............................................................................................................................ .......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
          9)กิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูรที่สามารถแกรปัญหา/แนวทางการพัฒนาท่ีต้ังขึ้น 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
 10) ขรอเสนอแนะเพิ่มเติม 
............................................................................................................................. ......................... 
...................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ......................... 
 

 
 
 



 

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม PLC เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนร็ 

ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan) 
โดยด าเนินการในวันท่ี .....................................เวลา.......................สถานท่ี........................ 



. 
 

เป้าหมายการเปิดชั้นเรียนและผู้เข้าร่วมเปิดชั้นเรียน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 

หรองเรียนวิชา........................................................ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี........................... 

ครูผูรสอน......................................................................................... 

วันท่ีสอน.............................................คาบเรียนท่ี.......................... 

1. ผู้ร่วมสังเกตห้องเรียน (Members of Studying Group) 

ลําดับ บทบาท ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 

1 ครูผูรสอน   

2 ผูรด าเนินการประชุม   

3 ผูรบันทึกการประชุม   

4 ทีมวางแผนการสอน   

5 ผูรสังเกตกลุ่ม..........   

6 ผูรสังเกตกลุ่ม..........   

7 ผูรสังเกตกลุ่ม..........   

8 ผูรสังเกตกลุ่ม..........   

9 ผูรสังเกตกลุ่ม..........   

10 ผูรสังเกตกลุ่ม..........   

11 ผูรบันทึกภาพ   

12 ผูรบันทึกเวลา   

13 ศึกษานิเทศก์   

14 ผูรบริหารสถานศึกษา   

15 ผูรบริหารสถานศึกษา   
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2. เป้าหมายการศึกษาห้องเรียน (Study Goals) 

หน่วยการเรียนรูร เรื่อง (Lesson Unit, Module):  ______________________________________________ 

แผนการจัดการเรียนรูรเรื่อง : ___________________________ ระดับช้ัน : _________________________ 

2.1 เป้าหมายเชิงวิชาชีพครู (Professional Development Goals): 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

2.2 เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning Goals): 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

 

 

 

 
(ลงช่ือ) ผูรบันทึก   (ลงช่ือ)     ผูรตรวจสอบ 
            (                                   )                          (                                   ) 
     .........................              .................................. 
(ลงช่ือ) ผูรตรวจสอบ (ลงช่ือ)     ผูรตรวจสอบ 
            (นายกมลพงษ์   ทองดีนอก)                             (นายวรวุฒิ   อันปัญญา) 
รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม  รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 

(ลงช่ือ) ผูรรับรอง 
( นายบุญธรรม   โบราณมูล ) 

ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 

 
 
 
 



 
 

แบบบันทึกการศึกษาชั้นเรียน (Open Class) 

หรองเรียนวิชา........................................................ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี........................... 

ครูผูรสอน......................................................................................... 

วันท่ีสอน.............................................คาบเรียนท่ี.......................... 

ผูรสังเกตช้ันเรียน.............................................................................. 

 
1. เป้าหมายการศึกษาห้องเรียน (Study Goals) 

หน่วยการเรียนรูร เรื่อง (Lesson Unit, Module):  ______________________________________________ 

แผนการจัดการเรียนรูรเรื่อง : ___________________________ ระดับช้ัน : __________________________ 

1.1 เป้าหมายเชิงวิชาชีพครู (Professional Development Goals): 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 

1.2 เป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning Goals): 

1) ____________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________ 
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2. การสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q1) มุ่งเนรนพฤติกรรมการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การอภิปรายผล   ความ
สนใจในบทเรียน ความร่วมมือในการท ากิจกรรมกลุ่ม ความพยายามในการคิด ความมุ่งมั่นในการท างาน ความสามารถใน
การตอบค าถามส าคัญ ความกลราแสดงออก และประเด็นอื่นอท่ีผูรสังเกตพบเห็นจริงในช้ันเรียน 
 

a. บันทึกการสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มที่......................... 
 

b. บันทึกการสังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนในภาพรวม 

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

ลําดับ ชื่อนักเรียน 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน การบรรลุเป้าหมาย 

ด้านเนื้อหา 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน 

กระบวนการ
กลุ่ม 

1  

 

 

 

 

     

2  

 

 

 

 

     

3  

 

 

 

 

     

4  

 

 

 

 

     

5  

 

 

 

 

     

       



3. เวลาและสัดส่วนบทบาทของครูผู้สอนและผู้เรียน 

ขั้น 

เวลาที่กําหนด 

(นาที) 

เวลาที่ใช้จริง 

(นาที) 

บทบาทครู บทบาท
นักเรียน 

1. เตรียมความพรรอม   50% 50% 

2. น าเขราสู่บทเรียน    70% 30% 

3. สอนเนื้อหา    30% 70% 

4. อภิปรายและสรุป   50% 50% 

5. ประเมินความเขราใจ    10% 90% 

รวม     

 

4. สิ่งที่ครูผู้สอนและทีมผู้พัฒนาแผนทําได้ดี (Q2) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สิ่งที่ครูผู้สอนและทีมผู้พัฒนาแผนควรปรับปรุง/เพิ่มเติม (Q3) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทางการพัฒนาแผนฯเพือ่เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Q4) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



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

 
(ลงช่ือ) .................................................................. ผูรสังเกตช้ันเรียน 

     (.....................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบบันทึกการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ (Reflection Form) 

หรองเรียนวิชา...................................................... ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี..................................... 
ครูผูรสอน......................................................................................... 

วันท่ีสอน.............................................คาบเรียนท่ี.......................... 
 

1. สรุปเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละข้ัน 

ขั้น 

เวลาที่กําหนด 

(นาที) 

เวลาที่ใช้จริง 

(นาที) 
หมายเหตุ 

1. เตรียมความพร้อม     

2. นําเข้าสู่บทเรียน     

3. สอนเนื้อหา     

4. อภิปรายและสรุป    

5. ประเมินความเข้าใจ    

เวลารวม    

 
2. สรุปผลจากการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยทีมพัฒนาแผนฯและผู้บนัทึกการประชุม 

ท าการสรุปประเด็นส าคัญจากการเขราสังเกตหรองเรียนและจากแบบบันทึกการสะทรอนผลการจัดการเรียนรูร (Reflection 
Form) โดยใชรค าถามหลักส าคัญดังต่อไปนี้ 

คําถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 

Q1. การเรียนรูรของนักเรียนท่ีสังเกตไดร
จากคาบเรียนนี้ 
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คําถาม ข้อสรุปความคิดเห็น 

Q2. ส่ิงท่ีครูผูรสอนและทีมผูรพัฒนาแผน
ท าไดรดี  

 

 

 

 

 

 

 

Q3. ส่ิงท่ีครูผูรสอนและทีมผูรพัฒนาแผน
ควรปรับปรุง/เพิ่มเติม  

 

 

 

 

 

 

 

 

Q4. แนวทางการพัฒนาแผนฯเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรูรของผูรเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

    
(ลงช่ือ) ผูรบันทึก   (ลงช่ือ)     ผูรตรวจสอบ 
            (                                   )                          (                                   ) 
     .........................              .................................. 
(ลงช่ือ) ผูรตรวจสอบ (ลงช่ือ)     ผูรตรวจสอบ 
            (นายกมลพงษ์   ทองดีนอก)                             (นายวรวุฒิ   อันปัญญา) 
รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม  รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 

(ลงช่ือ) ผูรรับรอง 
( นายบุญธรรม   โบราณมูล ) 

ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 



 
 

บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม ................................................................................................................................................................ 
คร้ังที ่....  ภาคเรียนท่ี 2/2562 วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมดําเนินการเวลา ……….. น.   เสร็จสิ้นเวลา …………. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ……………………………….. นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ………………  คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี ้

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นายวรวุฒิ   อันปัญญา รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3  ครูร่วมเรียนรูร  

4  ครูร่วมเรียนรูร  

5  ครูร่วมเรียนรูร  

6  ครูร่วมเรียนรูร  
7  ครูร่วมเรียนรูร  
8  ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

 
1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา    ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  งาน/กิจกรรม  จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................................. 
3.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันศึกษาช้ันเรียนดังนี้ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
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4.ผลท่ีไดรจากการจัดกิจกรรม 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
      

เลิกประชุมเวลา ........... น. 
 
 

ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
                                              (………………………………………..) 

 
 
 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นายสังคม   กัณหา)                 (นายวรวุฒิ   อันปัญญา ) 

   หัวหนราฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม   รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรรับรอง 
       (นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 

  ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม “กลุ่ม วัยใส ” 
คร้ังที ่1 ภาคเรียนท่ี 1/2562 วัน/เดือน/ปี :   24  มิถุนายน  2562  
เร่ิมดําเนินการเวลา 15.40 น.   เสร็จสิ้นเวลา 17.30 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ช่ัวโมง 50 นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
          ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
  ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายวินัย   รุมฉิมพลี ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นางสาวบัวไข  บุญอนันต์ รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3 นางจันทรง  แก่นโสม หัวหนรากลุ่มสาระฯ  
4 นางสุธิดา  สกุลเจริญ ครูร่วมเรียนรูร  
5 นางสายยนต์  สิงหศรี ครูร่วมเรียนรูร  
6 JESSICA  CLARKE ครูร่วมเรียนรูร  

7 นางกัญญาณัฐ  นาคนชม ครูร่วมเรียนรูร  
8 นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ ์ ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  

 
1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา    นักเรียนขาดทักษะการส่ือสารและการส่ือความหมาย 
2.  งาน/กิจกรรม  จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพ 
 - การน าสู่การปฏิบัติและการสะทรอนผล  
3.  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรูรทางวิชาชีพดังนี้ 
  3.1.ผลจากการสังเกตการณ์การสอนของ “ครูจันทรง  แก่นโสม” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร รายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน   พบว่า ครูมีการใชรใบกิจกรรม ,แบบฝักทักษะในการส่งเสริมการเรียนรูรของนักเรียน และมีการ
ตรวจสอบความรูรของนักเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากการซักถามปัญหาในระหว่างการจัดกิจกรรม ,มีการจัดล าดับการ
เขียนในการสังเกตการณ์เขียนเพื่อยกตัวอย่างการเขียนบนกระดาน  
       หลังจากท่ีอภิปรายการสังเกตช้ันเรียน พบจุดเด่นในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร คือ ครูใส่ใจในการ
เขียนของนักเรียน มีการเดินตรวจสอบการเรียนรูรของนักเรียน อย่างต่อเนื่องจุดท่ีตรองพัฒนาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรูรใหรนักเรียนใชรกระบวนการกลุ่มมากขึ้น 
  3.2 .ผลจากการสังเกตการณ์การสอนของ “ครูสุธิดา  สกุลเจริญ ” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร รายวิชา
สังคมศึกษา   พบว่า  ครูมีส่ืออุปกรณ์ในการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อการส่ือสาร มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนรูร ,
ไม่มีส่ิงรบกวนในขณะด าเนินกิจกรรม  มีส่ือเป็นภาพและใหรนักเรียนสรรางส่ือการเรียนรูรเพิ่มเติม , ครูมีการเสริมแรงดรวย
การช่ืนชมนักเรียนท่ีสามารถตอบค าถามไดร แต่กับนักเรียนท่ีไม่ตอบสนองครูจะพยายามใหรค าแนะน า 
        หลังจากท่ีอภิปรายการสังเกตช้ันเรียน จุดเด่นในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร ครูมีการใชรส่ือการ
สอนโดการแสดงบทบาทสมมุติ มีการเสริมแรงและยกตัวอย่างประกอบ  จุดท่ีตรองพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร 
ควรมีแบบบันทึกการจัดกิจกรรมเป็นรายบุคคลเพื่อตรวจสอบและมีร่องรอยการบันทึกการเรียนรูรของนักเรียน 
  3.3 .ผลจากการสังเกตการณ์การสอนของ “ครูสายยนต์  สิงห์ศรี” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร รายวิชา 



เหมาะสม มีการเรียนรูรโดยใชรกระบวนการกลุ่มอละ 5 กลุ่ม นักเรียนมีการช่วยเหลือ ปรึกษาและส่งตัวแทนเสนองาน
ตามท่ีมอบหมายแต่ยังไม่นิ่งนัก แมรใหรความร่วมมือดรวยดีก็ตาม  
         หลังจากท่ีอภิปรายการสังเกตช้ันเรียน จุดเด่นในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูร มีการก ากับช้ันเรียน 
ใหรค าแนะน าและเสริมแรงในการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนท่ีบกพร่องจุดท่ีตรองพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร ขั้นตอน
การน าเสนอยังไม่เป็นไปตามระเบียบการน าเสนองาน ซึ่งจะด าเนินการในการล าดับการน าเสนอต่อไป 
  3.4 .ผลจากการสังเกตการณ์การสอนของ “ครูกัญญาณัฐ    นาคนชม” ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ   พบว่า มีการจัดหรองเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูร ครูมีการใชรเกมมากระตุรนความสนใจใหรกับนักเรียน
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างดี มีการใชรส่ือและสถานการณ์ในชีวิตประจ าวันมาประกอบการอธิบายความเขราใจ 
นักเรียนมีการส่ือสารกันอย่างเป็นธรรมชาติ      หลังจากท่ีอภิปรายการสังเกตช้ันเรียน จุดเด่นในการจัดกิจกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูร การใชรส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของนักเรียน การใชรค าถามท่ีส่งเสริมการอภิปรายส าหรับ
นักเรียน จุดท่ีตรองพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูร การตรวจสอบความเขราใจของนักเรียนผ่านช้ินงานและสรราง
เกณฑ์ในการประเมินผล 
  3.5. ผลจากการสังเกตการณ์การสอนของ “ครูชมพูนุท  โนนทนวงษ”์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร รายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน   พบว่า มีการจัดหรองเรียนไดรเรียบรรอย เป็นหมวดหมู่(กลุ่มอ)พรรอมท่ีจะสอน มีความเป็นกันเอง สด
ช่ืนแจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนดีมาก การจัดการเรียนรูรตามแผน นักเรียนใหรความร่วมมือดีมาก แย่งกันแข่งขันตอบ
ค าถาม  นักเรียนทุกคนไดรมีโอกาสไดรแสดงความสามารถออกมาน าเสนอและช่วยเพื่อนดรวยความกระตือรือรรน ,ครูแสดง
ความช่ืนชมและการเสริมแรงดรวยการการเพิ่มคะแนน ส่วนคนท่ียังไม่สามารถเรียนรูรกับเพื่อน ครูใชรวิธีเรียกช่ือบัดด้ีคู่คิด 
จุดเด่นในการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูรในการช่วยในการเรียนรูร  หลังจากท่ีอภิปรายการสังเกตช้ันเรียน ใน
ภาพรวมนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการจัดหรองเรียนเพื่อการส่งเสริมการเรียนรูร และมีล าดับข้ันตอนในการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูร , ครูมีเทคนิคการสอนท่ีท าใหรเด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร 
จุดท่ีตรองพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูร ควรมีการเปล่ียนกลุ่มนักเรียนในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยหมุน
เรียน เพื่อใหรนักเรียนเกิดการเรียนรูรไม่ผูกขาดกับกลุ่มเดิม 
 
4.ผลท่ีไดรจากการจัดกิจกรรม 
 -น าผลจากการสังเกตช้ันเรียนมาวางแผนในการปรับปรุงการจัดกิจกรรทเพื่อส่งเสริมทักษะการส่ือสารและการ
ส่ือความหมายในครั้งถัดไป  
      

เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
 

ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
        (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาพการปฏิบัติกิจกรรม PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ภาพการจัดกิจกรรม PLC เรื่อง ............................................................................ 

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
โดยด าเนินการในวันท่ี ...........................เวลา................สถานท่ี...............................     



PLC 006   บันทึกหลังการสอน 

บันทกึหลงัการสอน 

            สัปดาห์ที่................. 
 

ช่ือวชิา....................................................................................................................................รหสัวชิา........................ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ....................................... วนัที่สอน............................................. หน่วยที่ …..…............    
รายการสอน……………………………....................................................................…. จ  านวน ….......….. ชัว่โมง  
ภาคเรียนที่.................ปีการศึกษา...........................เรื่อง................................................................................ 
จ านวนผูเ้รียน  ชั้น......................กลุ่ม................จ านวน............คน เขา้เรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 

        ชั้น......................กลุ่ม................จ านวน............คน เขา้เรียน..........คน ขาดเรียน..........คน 
 

1. เน้ือหาทีส่อน (สาระส าคญั) 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
2. ผลการสอน 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
3. ปัญหา อปุสรรค ที่เกดิขึน้ในระหว่างการเรียนการสอน 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
4. แนวทางการแก้ปัญหาของครูผู้สอน (แนวทางการท าวิจัย) 
……………………………………………………………….....................................................................................................................
……………………………………………………………….....................................................................................................................
………………………………………………………………..................................................................................................................... 
 
                              ลงช่ือ................................................ผูส้อน (Model teacher) 
                               (................................................) 
                                 .........../.........……/............... 



 
ตัวอย่างแบบบันทึกผลหลังแผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรูรคณิตศาสตร์    รายวิชาคณิตศาสตร์ (ค21101)   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หน่วยการเรียนรูรที่          5   เรื่อง  รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ          เวลา  9  ช่ัวโมง 
แผนการจัดการเรียนรูรที่  2 เรื่อง  ภาพดรานหนรา ดรานขรางและดรานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติเวลา  2  ช่ัวโมง 
ผูรสอนนางสาวชมพูนุท     โนนทนวงษ์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา   ภาคเรียนท่ี 1/2562 

............................................................................................................ 
1.การเรียนรูรของนักเรียนที่สังเกตไดรจากคาบเรียนนี้ 

- ดรานเนื้อหา นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็น 83.33% (บรรลุ 20 คนจาก 24 คน) 
- ดรานการอ่าน นักเรียนส่วนใหญ่อ่านไดรคล่อง 
- ดรานการคิดวิเคราะห์ สังเกตจากการท ากิจกรรม นักเรียนส่วนใหญ่วิเคราะห์ไดร แต่ยังมีบางคนท่ียังสับสนในการ

มองภาพในแต่ละดราน 
- ดรานการเขียน นักเรียนส่วนใหญ่เขียนไดรดี มีบางคนท่ีเขียนผิดค ายากอ เช่น จัตุรัส ลูกบาศก์ 
- ดรานกระบวนการกลุ่ม นักเรียนท างานกลุ่มร่วมกันไดรดี แบ่งหนราท่ีกันไดรดี มีการอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม มีการ

สรรางโมเดลจากภาพตัวอย่างและน ามาอภิปรายซักถามภายในกลุ่ม 
- นักเรียนต้ังใจท ากิจกรรมไดรดี 
- นักเรียนมีความกระตือรือรรนในการเรียน 
- นักเรียนสามารถจ าแนกประเภทของรูปเรขาคณิตไดร 

2.  ส่ิงที่ครูผูรสอนและทีมผูรพัฒนาแผนควรปรับปรุง/เพิ่มเติม 
- กิจกรรมท่ีใหรนักเรียนสรรางโมเดล ควรจะปรับใหรเป็นการสรรางโมเดลเดียวกัน เพื่อใหรสะดวกในการสรุปการมอง

ภาพไดรเหมือนกัน 
- ลดกิจกรรมใหรเหมาะกับนักเรียนช้ันม.1  
- เพิ่มเติมการอธิบายการมองภาพอย่างชรา อ ในแต่ละดราน เพื่อใหรนักเรียนมองเห็นไดรชัดเจนก่อน 
- เพิ่มเติมการอธิบายเกี่ยวกับบทนิยาม/ชนิดของรูปเรขาคณิต 
- ค าท่ีนักเรียนเขียนผิด ครูควรเขียนใหรนักเรียนดูเป็นตัวอย่างบนกระดาน 
- ปลูกฝังใหรนักเรียนใชรอุปกรณ์ในการสรรางมากกว่าใชรมือลาก 

3.  แนวทางการพัฒนาแผนฯเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรียนรูรของผูรเรียน 
- มีการปรับบทบาทหนราท่ีของนักเรียนใหรไดรช่วยเหลือกันทุกคน 
- เมื่อเจอปัญหาแนะน าใหรแกรทันที ท้ังการอ่านและการเขียน 
- การน าเสนอแต่ละกลุ่ม ใหรน าเสนอ 1-2 คน เพราะถราออกไปทุกคนอาจจะมองไม่เห็นกระดาน 
- การใชรขรอสอบ O-NET ท่ีเพิ่มความซับซรอนขึ้นเพื่อใหรเกิดความทราทายกับนักเรียน 
- น าค าท่ีนักเรียนเขียนผิดมาฝักเขียนก่อนเรียนครั้งถัดไปลง 

 
 
 
 
 



แบบสรุปผลการประเมินผลการทดสอบยอ่ยจากใบกิจกรรมและ Exit  Ticket 
คร้ังที่ 2 เรื่อง  ภาพดรานหนรา ดรานขรางและดรานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 
เลข
ท่ี 

 
คะแนนใบกิจกรรมและ 

Exit  Ticket 
10 คะแนน 

การประเมิน 
(เกณฑ์ร้อยละ 70) 

 
เลขที ่

 
คะแนนใบกิจกรรม
และ Exit  Ticket 

10 คะแนน 

การประเมิน
(เกณฑ์ร้อยละ 70) 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 8    13 8    

2 9    14 9    

3 10    15 6    
4 8    16 10    

5 7    17 9    

6 9    18 8    

7 6    19 9    

8 9    20 5    
9 8    21 6    
10 9    22 7    

11 8    23 9    

12 10    24 8    

ค่าเฉลี่ยของคะแนนนักเรียนทั้งหมด  8.13 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.33 

   
สรุปการประเมิน จ านวน (คน) คิดเป็นรรอยละ 

นักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน 20 83.33 
นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 4 -16.67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบสรุปการประเมินด้านทักษะ/กระบวนการขณะร่วมกิจกรรม  

จากแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 2 เรื่อง  ภาพดรานหนรา ดรานขรางและดรานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
 

เลขที ่
 

ความสามารถ
ในการ

แกรปัญหา 

 

การใหร
เหตุผล 

 

การสื่อสาร
และ

น าเสนอ 

 

การ
เชื่อมโยง
เน้ือหา 

 

ความคิด
ริเริ่ม

สรรางสรรค ์

 

รวม 

 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการปะ
เมิน 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1 3 2 3 3 2 13 2.6    

2 2 2 2 2 2 10 2    

3 2 2 2 2 2 10 2    

4 3 2 2 2 3 12 2.4    

5 3 3 3 3 3 15 3    

6 3 3 3 3 3 15 3    

7 2 2 2 2 2 10 2    

8 3 3 3 3 3 15 3    

9 3 3 3 3 3 15 3    

10 2 2 3 3 3 13 2.6    

11 2 3 2 2 2 11 2.2    

12 2 3 2 2 3 12 2.4    

13 3 2 2 3 2 12 2.4    

14 2 3 2 3 3 13 2.6    

15 2 2 2 2 2 10 2    

16 2 2 3 3 2 12 2.4    

17 2 2 3 3 2 12 2.4    

18 3 3 2 2 2 12 2.4    

19 3 3 3 3 3 15 3    

20 2 2 3 3 2 12 2.4    

21 2 2 3 3 2 12 2.4    

22 3 3 3 3 3 15 3    

23 
3 3 3 3 3 15 

3 
 

   

 

เลขที ่
 

ความสามารถ
ในการ

 

การใหร
เหตุผล 

 

การสื่อสาร
และ

 

การ
เชื่อมโยง

 

ความคิด
ริเริ่ม

 

รวม 

 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

ผ่าน ไม่



แกรปัญหา น าเสนอ เน้ือหา สรรางสรรค ์ ผ่าน 

24 3 2 2 3 3 13 2.6    

รวม 60 59 61 64 60 304 60.8  

เฉล่ีย 2.50 2.46 2.54 2.67 2.50 12.67 2.53 

S.D. 0.50 0.50 0.50 0.47 0.50 1.75 0.35 

 

คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนนระดับ  3 เท่ากับ ดี 
 คะแนนระดับ  2 เท่ากับ พอใชร 
 คะแนนระดับ  1 เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินผล 
 คะแนนระดับคุณภาพเฉล่ีย       2.00 – 3.00           คะแนน         ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
  คะแนนระดับคุณภาพเฉล่ีย       0 – 1.99      คะแนน ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

สรุปการประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน 24 คน คิดเป็นรรอยละ   100 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน - คน คิดเป็นรรอยละ - 
 

 
 
 

ลงช่ือ............................................. ผูรสอน 
       (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ)์ 

               วันท่ี 19 เดือน กันยายน  พ. ศ.2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบสรุปการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ขณะร่วมกิจกรรม 
 จากแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  2 เรื่อง  ภาพดรานหนรา ดรานขรางและดรานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

 
เลขที่ 

 
การวางแผน
การท างาน

อย่างเป็นระบบ 

ความ
รับผิดชอบ
ในงานที่

มอบหมาย 

 
ความ

สามัคคีใน
กลุ่ม 

 
การมีส่วน
ร่วมในการ

ท างาน 

 
การมีน้ าใจ

ช่วยเหลือกัน 

 
รวม 

 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการปะเมิน 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1 2 2 2 2 2 10 2    
2 2 2 2 2 2 10 2    
3 2 3 3 3 3 14 2.8    
4 3 3 2 2 2 12 2.4    
5 2 3 3 3 3 14 2.8    
6 2 3 3 3 3 14 2.8    
7 2 2 2 3 2 11 2.2    

8 3 3 3 3 3 15 3    
9 2 2 2 2 2 10 2    
10 2 2 2 2 2 10 2    
11 2 2 2 2 3 11 2.2    
12 3 3 2 2 2 12 2.4    
13 3 3 2 2 2 12 2.4    
14 3 3 3 3 3 15 3    
15 2 2 2 2 3 11 2.2    
16 2 2 2 2 3 11 2.2    
17 3 2 3 3 3 14 2.8    
18 2 2 2 2 2 10 2    
19 3 3 3 3 3 15 3    
20 2 3 2 2 3 12 2.4    
21 2 2 2 2 2 10 2    
22 3 2 3 3 3 14 2.8    
23 2 3 2 2 2 11 2.2    
24 2 3 3 3 2 13 2.6    

รวม 56 60 57 58 60 291 58.2  

เฉล่ีย 2.33 2.50 2.38 2.42 2.50 12.13 2.43 

รรอยละ 0.47 0.50 0.48 0.49 0.50 1.79 0.36 

 



 

คะแนนระดับคุณภาพ 
 คะแนนระดับ  3 เท่ากับ ดี 
 คะแนนระดับ  2 เท่ากับ พอใชร 
 คะแนนระดับ  1 เท่ากับ ปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินผล 
 คะแนนระดับคุณภาพเฉล่ีย    2.00 – 3.00  คะแนน  ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
  คะแนนระดับคุณภาพเฉล่ีย       0 – 1.99  คะแนน ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน 

สรุปการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน  24 คน คิดเป็นรรอยละ   100 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  จ านวน -        คน คิดเป็นรรอยละ   - 
 

 

ลงช่ือ............................................. ผูรสอน 
       (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ)์ 

               วันท่ี 19  เดือน กันยายน  พ. ศ.2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบบันทึกคะแนนประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 

แผนการจัดการเรียนรูรที่ 2 เรื่อง  ภาพดรานหนรา ดรานขรางและดรานบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ 

เลขท่ี คะแนน (k) กระบวนการ 
(P) 
 (3) 

คุณลักษณะ  
อันพึงประสงค ์(A) 

(3) 

คะแนนรวม 
(26) รายบุคคล 

(10) 
กลุ่ม 
(10) 

รวม 
(20) 

1 8 9 17 2.6 2 21.6 

2 9 10 19 2 2 23 

3 10 10 20 2 2.8 24.8 

4 8 10 18 2.4 2.4 22.8 

5 7 9 16 3 2.8 21.8 

6 9 9 18 3 2.8 23.8 

7 6 9 15 2 2.2 19.2 

8 9 8 17 3 3 23 

9 8 9 17 3 2 22 

10 9 9 18 2.6 2 22.6 

11 8 8 16 2.2 2.2 20.4 

12 10 9 19 2.4 2.4 23.8 

13 8 9 17 2.4 2.4 21.8 

14 9 8 17 2.6 3 22.6 

15 6 9 15 2 2.2 19.2 

16 10 10 20 2.4 2.2 24.6 

17 9 10 19 2.4 2.8 24.2 

18 8 10 18 2.4 2 22.4 

19 9 8 17 3 3 23 

20 5 9 14 2.4 2.4 18.8 

21 6 9 15 2.4 2 19.4 

22 9 8 17 3 3 23 



23 7 8 15 3 2.8 20.8 

24 8 8 16 2.6 2.6 21.2 

รวม 195 215 410 60.8 59 529.8 

เฉล่ีย 8.13 9.00 17.13 2.53 2.45 22.11 

รรอยละ 81.30 90.00 85.65 84.35 81.74 85.05 

S.D. 1.36 0.72 1.62 0.36 0.38 1.72 

 

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี  2 คะแนนรวม   529.80   คะแนน 
           คะแนนเฉล่ีย   22.11  คะแนน 
            คิดเป็นรรอยละ  85.05 

 
 

ลงช่ือ............................................. ผูรสอน 
       (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ)์ 

               วันท่ี 19   เดือน กันยายน  พ. ศ.2562 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสะทอ้นความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
วันท่ี……………………………………………………..สถานท่ี...............................................เวลาเริ่ม………………………………..น. เวลาส้ินสุด…………………………………..น.  
ช่ือกลุ่ม PLC  …………………………………………………จ านวนผูรเขราร่วม………………………..คน   รายช่ือสมาชิกกลุ่ม PLC (Buddy teacher /ครู
รุ่นพี่ (Senior teacher)/ ผูรอ านวยการ/รองผูรอ านวยการ/ผูรเช่ียวชาญ (Expert) ปราชญ์ทรองถิ่น    
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................         

ปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่กลุ่ม PLC คัดเลือก 
ชื่อปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา........................................................................................................................................... 
แนวทางการแก้ปัญหา/แนวทางการพัฒนา 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
สรุปสังเคราะห์การเรียนรูรจากสมาชิกในกลุ่ม จุดเด่น จุดดรอย ในการด าเนินการ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 

 ลงช่ือ………………………………………………………..…..  

                 (....................................................) 
                             ต าแหน่ง..........................           
                      ผูรบันทึกกลุ่ม PLC 

PLC 007 



 
บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม ................................................................................................................................................................ 
คร้ังที ่....  ภาคเรียนท่ี 2/2562 วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………………………………………… 
เร่ิมดําเนินการเวลา ……….. น.   เสร็จสิ้นเวลา …………. น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ……………………………….. นาที 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
 ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
 ขั้นที่ 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ………………  คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายบุญธรรม  โบราณมูล ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นายวรวุฒิ   อันปัญญา รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3  ครูร่วมเรียนรูร  

4  ครูร่วมเรียนรูร  

5  ครูร่วมเรียนรูร  

6  ครูร่วมเรียนรูร  
7  ครูร่วมเรียนรูร  
8  ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  
    

1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา ............................................................................................................................................. 
2.  งาน/กิจกรรม .......................................................................................................................................................... 
3.  สมาชิกแต่ละคนเสนอผลการสอน/การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้และสรุปผล 
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                                                                                เลิกประชุมเวลา ................. 

 
ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 

                                              (………………………………………..) 
 
 
 
 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 
        (นายสังคม   กัณหา)                 (นายวรวุฒิ   อันปัญญา ) 

   หัวหนราฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม   รองผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 
 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผูรรับรอง 
       (นายบุญธรรม  โบราณมูล ) 

  ผูรอ านวยการโรงเรียนเทศบาลบรานสามเหล่ียม 
 



 
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลีย่ม 

ชื่อกลุ่ม “กลุ่ม วัยใส ” 
คร้ังที ่1 ภาคเรียนท่ี 1/2562 วัน/เดือน/ปี :   2 กรกฏาคม  2562  
เร่ิมดําเนินการเวลา 15.10 น.   เสร็จสิ้นเวลา 17.10 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 2  ช่ัวโมง 
กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(Lesson study)  (ท าเครื่องหมาย ลงในช่อง ) 
          ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรูร (Analyze & Plan)      
 ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการเรียนรูร (Do& See) 
  ขัน้ท่ี 3 สะทรอนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign)  
จํานวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 7 คนโดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี้ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล  บทบาทหน้าที ่ ลายมือชื่อ 
1 นายวินัย   รุมฉิมพลี ผูรอ านวยการโรงเรียน  
2 นางสาวบัวไข  บุญอนันต์ รองผูรอ านวยการโรงเรียน  
3 นางจันทรง  แก่นโสม หัวหนรากลุ่มสาระฯ  
4 นางสุธิดา  สกุลเจริญ ครูร่วมเรียนรูร  
5 นางสายยนต์  สิงหศรี ครูร่วมเรียนรูร  
6 JESSICA  CLARKE ครูร่วมเรียนรูร  

7 นางกัญญาณัฐ  นาคนชม ครูร่วมเรียนรูร  
8 นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ ์ ครูร่วมเรียนรูร/เลขานุการ  

 
1.  สภาพหรือกลุ่มปัญหา    นักเรียนขาดทักษะการส่ือสารและการส่ือความหมาย 
2.  งาน/กิจกรรม  สรุปรายงานผล ครั้งท่ี 1 (อภิปรายและสรุปผล) 
3.  สมาชิกแต่ละคนเสนอผลการสอน/การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูรและสรุปผล 
 3.1ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากกระบวนการ 
  1)มีองค์ความรูร นวัตกรรมและประเด็นความรูรท่ีเกิดขึ้นในการแลกเปล่ียนเรียนรูรในกลุ่มท่ีเป็นประโยชน์
กับนักเรียนและนักเรียนสามารถต่อยอดความรูรในการใชรประโยชน์ไดรอย่างดี 
  2) มีร่องรอยการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อน ามาพิจารณาและวิพากษ์ขรอดี ขรอเสียและ
แนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูรร่วมกนั 
  3)นักเรียนไดรรับความรูร และเกิดความเขราใจในกระบวนการคิดและการส่ือความหมายมากขึ้น 
 3.2 ผลลัพธ์ท่ีเกิดกับผูรเรียน / ครูสมาชิกท่ีเขราร่วมเครือข่าย PLC 
  1)นักเรียนไดรเรียนรูรผ่านกระบวนการท่ีชัดเจนมีการเตรียมความพรรอมอย่างเหมาะสม 
  2)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเนือ่งจากนักเรียนมีความสนในในการเรียนรูรและพยายาม
ในการครนหาความหมาย 
  3)นักเรียนส่ือสารและส่ือความหมายตามเนื้อหามากขึ้นส่งผลต่อการวัดประเมินความรูรความเขราใจ 
  4)กิจกรรมทุกกิจกรรมของสมาชิกในกลุ่ม ส่งผลใหรนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรูร มีพฤติกรรม
ในเชิงบวกมากข้ึน 
  5)สมาชิกทุกคนเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูร หัดสังเกตพฤติกรรมและใส่ใจในการวิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคลมากขึ้น 
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 3.3 คุณค่าต่อวงการศึกษา 
  1)ร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรูรของนักเรียน ใหรผลการเรียนรูรที่ตรองการในการส่งเสริมการส่ือสาร
และการส่ือความหมายของนักเรียนร่วมกนั 
4.สมาชิกร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 
 เป็นกระบวนการท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแกรไขและการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนรายบุคคลผ่านการ
ใชรเครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรูร เมื่อนักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียน เห็น
ความส าคัญในการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารโดยการพูด  การเขียน การอ่านมากขึ้นนักเรียนจะเกิดทักษะการเรียนรูร
และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้นตามไปดรวย  
5.  สรุปสังเคราะห์การเรียนรูรจากสมาชิกในกลุ่ม จุดเด่น จุดดรอนในการด าเนินการ 
 5.1 ประเด็นดรานผูรเรียน 
    พฤติกรรมของนักเรียนเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้นจากการสังเกตช้ันเรียนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรูรที่เนรน
ทักษะการส่ือสารและการส่ือความหมาย และการแกรปัญหา และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในช้ันเรียน แสดงใหรเห็นถึง
ดรานความรูร ความเขราใจ กระบวนการและพัฒนาการการช่วยเหลือและการท างานกลุ่ม 
 5.2 ประเด็นดรานกิจกรรม 
 -ลักษณะความเหมาะสม ประสิทธิภาพของกิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมและวิธีการสอนประกอบการใชร
เทคนิคต่างอมีประสิทธิภาพ 
 - กิจกรรมมีล าดับขั้นตอนและมีความต่อเนื่อง 
 - กิจกรรมมีความเหมาะสม สอดคลรองกับจุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรูรและการวัดประเมินผล 
 -การบริหารจัดการช้ันเรียน มีวิธีการควบคุมช้ันเรียนในแต่ละหรองอย่างเหมาะสม ใชรเวลาในการด าเนินงาน
อย่างเหมาะสมตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 -ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 -กิจกรรมการเรียนรูรน าไปสู่ความสามารถในการพัฒนาของผูรเรียน 
 -การก าหนดเวลาและโครงสรรางเหมาะสมกับเนื้อหา  บทเรียนและระดับความสามารถของนักเรียน 
 5.3 ประเด็นดรานครู 
  - ครูมีการใชรค าถามกระตุรนการอภิปรายในช้ันเรียน 
  - ครูมีการเลือกล าดับการน าเสนอในหรองเรียนจากความสมบูรณ์ของช้ินงาน 
  -ครูมีการกระตุรนและเสริมแรงขณะท ากิจกรรม 
 5.4 ประเด็นเรื่องส่ือการสอน 
  - ส่ือกิจกรรมมีความเหมาะสมกับธรรมชาติของผูรเรียน 
  -ส่ือการสอนมีความเพียงพอและเหมาะสม 
 5.5 ประเด็นดรานบรรยากาศ 
  -มีการจัดสภาพแวดลรอมในหรองเรียนอย่างเหมาะสมต่อการส่งเสริมการเรียนรูร 
  -บรรยากาศในช้ันเรียนเป็นหรองเรียนเชิงบวก ครูและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 5.6 จุดเนรนท่ีเป็นแนวทางในการพัฒนาในครั้งต่อไป 

- การสรรางเงื่อนไขใหรกับนักเรียนในการท ากิจกรรมมากขึ้น 
  - การสรรางเครื่องมือท่ีใชรวัดทักษะการส่ือสารและการส่ือความหมายท่ีชัดเจนในแต่ละกลุ่มสาระ 
  -การตั้งค าถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรูรใหรกับนักเรียนอย่างเหมาะสมตามระดับความรูรและส่ิงท่ีตรองการ 
6.แนวทางในการพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูรในรอบการพัฒนาถัดไป 
 1)การสรรางเงื่อนไขใหรกับนักเรียนในการท ากิจกรรมมากขึ้น 
 2)การสรรางเครื่องมือท่ีใชรวัดทักษะการส่ือสารและการส่ือความหมายท่ีชัดเจนในแต่ละกลุ่มสาระ 
 3)การตั้งค าถามเพื่อส่งเสริมการเรียนรูรใหรกับนักเรียนอย่างเหมาะสมตามระดับความรูรและส่ิงท่ีตรองการวัด 



 4.3 พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นตามขรอตกลง 
7.ร่องรอย/หลักฐาน 
 5.1 แผนการจัดการเรียนรูร 
 5.2ภาพการประชุมในแต่ละล ากับข้ันตอน 
 5.3 ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.4 แบบสังเกตการณ์สอน 
 5.5 ภาพการนิเทศการสอน 
 

                                                       เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 

 
ลงช่ือ..........................................................  ผูรบันทึก 
        (นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


