
 

 

 

 

แบบบันทึกการปฏิบัติกิจกรรม  
“การพัฒนาการปฏิบัติงานผ่านกระบวนการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

(Professional Learning Community : PLC)” 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อกลุ่ม ...................................................................... 

 

 
 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  

สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

ตาราง PLC กลุ่ม ……………………………………………………….. 

กลุ่มสาระการเรียนรู้…………………………………………ระดับชั้น…….. ภาคเรียนที่…….ปีการศึกษา…….. 

 
สัปดาห์ที ่ วัน เดือน ป ี รายละเอียด เอกสาร จ านวนชั่วโมง 

1 
7 มิ.ย. 2564 ครูที่มีปัญหาเดียวกันประมาณ 9 คน รวมกลุ่มกันตั้งชื่อกลุ่ม 

PLC และก าหนดบทบาทสมาชกิในกลุ่ม 
แบบ PLC 01 2 

2 14 มิ.ย. 2564 แนวทางแก้ไขปญัหา และการออกแบบกิจกรรม แบบ PLC 02 2 

3 21 มิ.ย. 2564 
การวางแผนกิจกรรม แบบ PLC 03 

2 

4 28 มิ.ย. 2564 2 

5 5 - 9 ก.ค. 2564 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม แบบ PLC 04 5 

6 12 ก.ค. 2564 สะท้อนการทดลองปฏบิัติกิจกรรม แบบ PLC 05 2 

7 19-23 ม.ค. 2564 การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกจิกรรมของสมาชิก แบบ PLC 06 3 

8 2 ส.ค. 2564 สะท้อนการทดลองปฏบิัติกิจกรรมของสมาชิก แบบ PLC 07 2 

9 9 ส.ค. 2564 สรุปรายงานผล แบบ PLC 08 2 

10 16 ส.ค. 2564 

การเขียนรายงานนวัตกรรม 
แบบ PLC 09 
แบบ PLC 10 

2 

11 23 ส.ค. 2564 2 

12 30 ส.ค. 2564 2 

13 6 ก.ย. 2564 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Show & Share) - 2 

รวมจ านวนชั่วโมง PLC 30 

 

ชื่อสมาชิก      บทบาท   ลงชื่อสมาชกิ 

………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 

………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 

………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 

………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 

………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 

………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 

………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 

………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 

………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

 

 

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

             (นายสุพัฒน์ อัตจริต)      (นายวิสิทธ์ิ  ใจเถิง) 

    รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ          ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)                                                         



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  

คร้ังท่ี : วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :   
ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา :  จ านวนเวลา :                      ชั่วโมง              นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 
 

1. น าเสนอประเด็นปัญหาที่จะ
พัฒนา (เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

 
 
 

2. เลือกปัญหาที่จะน ามาแก้ไข
ร่วมกัน จ านวน 1 ปัญหา 

 
 
 

3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 

 
 
 

4. ประธานมอบหมายสมาชิก ไปศึกษาแนวทางการแก้ไขปญัหา จากงานวิจัย รูปแบบที่มีผูพ้ัฒนาแล้ว เป็นต้น 
แล้วน ามาร่วมประชุมครั้งต่อไป 

 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

แบบ PLC 01 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
แนวทางแก้ไขปัญหา และออกแบบกิจกรรม 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  

กิจกรรม PLC เร่ือง  

คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  
ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา :  จ านวนเวลา :                      ชั่วโมง       -       นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้..................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. น าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

 
 
 

2. ออกแบบกิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหา 

 
 
 

3. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

 
 
 

 

 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

แบบ PLC 02 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
การวางแผนกิจกรรม 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  

คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  
ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                    ชั่วโมง       -       นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

 
1. สมาชิก กลุ่ม PLC : …………………………………………………….. ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการประชุมครั้งนี้ 
2. สมาชิกร่วมกันจดัท าแผนกิจกรรม 
 ด าเนินแผนกจิกรรมโดยน าใบงานไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้แล้วด าเนินการตามตารางกลุ่ม PLC   

สัปดาห์ที ่ วัน เดือน ป ี รายละเอียด เอกสาร จ านวนชั่วโมง 

5 5 - 9 ก.ค. 2564 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม แบบ PLC 04 5 

6 12 ก.ค. 2564 สะท้อนการทดลองปฏบิัติกิจกรรม แบบ PLC 05 2 

7 19-23 ม.ค. 2564 การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกจิกรรมของสมาชิก แบบ PLC 06 3 

8 2 ส.ค. 2564 สะท้อนการทดลองปฏบิัติกิจกรรมของสมาชิก แบบ PLC 07 2 

9 9 ส.ค. 2564 สรุปรายงานผล แบบ PLC 08 2 

10 16 ส.ค. 2564 

การเขียนรายงานนวัตกรรม 
แบบ PLC 09 
แบบ PLC 10 

2 

11 23 ส.ค. 2564 2 

12 30 ส.ค. 2564 2 

13 6 ก.ย. 2564 กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ (Show & Share) - 2 

 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

แบบ PLC 03 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
การทดลองของ Model Teacher 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  
1.1 Model Teacher  ………………………………………  1.2 Observer ครูร่วมเรียนรู้ทุกท่าน 
คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  

ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                     ชั่วโมง      -        นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. สมาชิก กลุ่ม PLC …………………………………… ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม 

2. ผลการสังเกต :  2.1 ข้อดี .......................................................................................................................................................... 

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

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

2.2 ข้อควรปรับปรุง (เขียนในเชิงบวก) ............................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

แบบ PLC 04 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
สะท้อนการทดลองปฏิบัติกจิกรรมของ Model Teacher 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  
1.1 Model Teacher …………………………………………..      1.2 Observer ครูร่วมเรียนรู้ทุกท่าน 
คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  

ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                     ชั่วโมง       -       นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. สมาชิก กลุ่ม PLC : …………………………… ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม 

2. ครูต้นแบบ (Model Teacher) แสดงความรู้สึก/ความเห็น :  
 
3. ร่วมกันสะท้อนผลการทดลองของ Model Teacher 

3.1 ข้อดี  

 

3.2 ข้อควรปรับปรุง (เขียนในเชิงบวก)  

 

4. สมาชิกร่วมกันปรับรูปแบบ ข้ันตอนกิจกรรม และปรับปรุงแผนกจิกรรม :  
 
5. สมาชิกนัดหมายน าแผนกิจกรรมท่ีปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

แบบ PLC 05 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมของสมาชิก 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  

คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  
ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                   ชั่วโมง        -      นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้..................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. สมาชิก กลุ่ม PLC ……………………………………… ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม 

 1.1 สมาชิกที่ทดลองปฏิบัติกิจกรรม ……………………………………………………………………………….. 

1.2 Observer …………………………………………………………………………………………. 

2. ผลการสังเกต :  2.1 ข้อดี  
 
 

2.2 ข้อควรปรับปรุง (เขียนในเชิงบวก)  
 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

แบบ PLC 06 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
สะท้อนการทดลองปฏิบัติกจิกรรมของสมาชิก 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  

คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  
ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                   ชั่วโมง       -       นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. สมาชิก กลุ่ม PLC …………………………………… ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม 

2. สมาชิกที่น ากิจกรรมไปทดลองใช้ แสดงความรู้สึก/ความเห็น  
 
3. สมาชิกร่วมกันสะท้อนผลการทดลองของสมาชิกที่น ากิจกรรมไปทดลองใช้ 

3.1 ข้อดี  

 

3.2 ข้อควรปรับปรุง (เขียนในเชิงบวก)  
 

4. สมาชิกร่วมกันปรับรูปแบบ ข้ันตอนกิจกรรม และปรับปรุงแผนกจิกรรม :   
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

แบบ PLC 07 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
สรุปรายงานผล 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  
 
คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม :  สถานที่ :  

ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                       ชั่วโมง              นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. สมาชิก กลุ่ม PLC …………………………………………..ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการประชมุคร้ังนี้ 

2. สมาชิกแต่ละคนเสนอผลการสอน / การจัดกิจกรรมตามแบบ และแผนกิจกรรม 

 
 
  
3. สมาชิกร่วมกันอภิปรายและสรุปผล 
  

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

 

 

 

 

แบบ PLC 08 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

บันทึกประวัติการปฏิบัตงิานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครู 
การเขียนรายงานนวัตกรรม 

 

ชื่อกลุม่กจิกรรม :  
กิจกรรม PLC เร่ือง  

คร้ังท่ี :  วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : สถานที่ :  
ภาคเรียนที่ :  ปีการศึกษา : จ านวนเวลา :                     ชั่วโมง      -        นาที 

จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้...................คน 
ชื่อสมาชิก     บทบาท    ลงชื่อสมาชกิ 
………………………………………..   ครูผูส้อน (Model Teacher)  ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) ………………………………………….. 
………………………………………..   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)  ………………………………………….. 
………………………………………..   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)  ……………………….…………………. 

1. สมาชิก กลุ่ม PLC ……………………………………………… ก าหนดบทบาทสมาชิก ในการประชุมคร้ังนี้ 

2. สมาชิกร่วมกันเขียนรายงานนวัตกรรม (กรณีที่ใบงานที่ 8 สรุปผลวา่พัฒนานักเรียนส าเร็จ) 

  
 
 
 
 

3. น าผลการประชุมไปจัดท ารายงานนวัตกรรม ตามแบบรายงานนวัตกรรม 
 
 
 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

 

แบบ PLC 09 



 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สงิหเสนี) 

                 แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC 

 

1. ช่ือนวัตกรรมการเรียนการสอน ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. ช่ือผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ช่ือ ……………………….    สกุล  ………………………. 
 ต าแหน่ง  …………….   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
 โทรศัพท ์02-538-3964   มือถือ …………………………   E-Mail ………………………………….. 
 
3. แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรยีนการสอน 
                 แนวทางที่ 1 แสวงหานวัตกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งต่างๆ ที่เคยมีผูส้รา้งหรือท าไว้แล้ว 

น ามาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม ่
                 แนวทางที่ 2 การสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนขึ้นใหม่ 
 
4. ประเภทของนวัตกรรมการเรียนการสอน 
         สื่อการเรียนการสอน  เทคนิควิธีสอน   อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................. 
5. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุม่ตัวอย่าง นักเรียนช้ัน …………. ภาคเรียนท่ี ……………..  ปีการศึกษา …………………. 
 
8. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน (โครงสร้างของนวัตกรรม) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10. วิธีด าเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

แบบ PLC 10 



 

 

 

11. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอน (สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในข้อ 6) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

12. การเผยแพร่นวตักรรมการเรียนการสอน เช่น ระหว่างครูในเครอืข่าย ครูต่างเครือข่าย ครูในโรงเรยีนด้วยกัน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

ลงชื่อ...............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้น า PLC               ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 

        (………………..……………………)                                                                       (นายสุพัฒน์ อัตจริต) 

                 ต าแหน่ง  ครู                                       รองผู้อ านวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ 

ลงชื่อ................................................. 

(นายวิสิทธิ์  ใจเถิง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 


