
 

            �����ื�����ื�����ื�����ื
�	
��	����	��	
��	����	��	
��	����	��	
��	����	�

(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;

�����ื�����ื�����ื�����ื        
�	
��	����	��	
��	����	��	
��	����	��	
��	����	�    $$$$%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-

(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;
.�
/�0123	�4�ึ6	.�
/�0123	�4�ึ6	.�
/�0123	�4�ึ6	.�
/�0123	�4�ึ6	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
�
�
�
....8)
-�69 '2�2�:8�;8)
-�69 '2�2�:8�;8)
-�69 '2�2�:8�;8)
-�69 '2�2�:8�;
<
�
)*�(����	��	,�:*	��<
�
)*�(����	��	,�:*	��<
�
)*�(����	��	,�:*	��<
�
)*�(����	��	,�:*	��

2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 

หน้า 1 

%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-%&�%�'(���	

)*�
�+,�%	%)-AAAA    
(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;(Professional Learning Community;    PLC)PLC)PLC)PLC)    

.�
/�0123	�4�ึ6	.�
/�0123	�4�ึ6	.�
/�0123	�4�ึ6	.�
/�0123	�4�ึ6	    

8)
-�69 '2�2�:8�;8)
-�69 '2�2�:8�;8)
-�69 '2�2�:8�;8)
-�69 '2�2�:8�;    
<
�
)*�(����	��	,�:*	��<
�
)*�(����	��	,�:*	��<
�
)*�(����	��	,�:*	��<
�
)*�(����	��	,�:*	��    

2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 2�	�0��	�=>-ื?�:)@�	
4�ึ6	�08*�4�ึ6	 => 25252525    



หน้า 1 
 

คํานํา 
 
 

คู่มือ การดําเนินงาน “ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ” (Professional Learning 
Community; PLC) ในระดับสถานศึกษา ฉบับนี้ เป็นเอกสารบทความ ท่ีกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ของโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ได้จัดทําขึ้น เพื่อเผยแพร่แก่เพื่อนครูในโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม หรือผู้ท่ีสนใจ 
โดยเป็นการสนองต่อนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีให้
ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) สู่
สถานศึกษา ท้ังนี้ก็เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทางการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 
ท้ังด้านวิชาชีพ และผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 
 หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เอกสารฉบับนี้คงจะมีประโยชน์แก่เพื่อนครูหรือผู้เกี่ยวข้องตาม
สมควร หากเอกสารฉบับนี้มีข้อบกพร่องประการใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อเสนอแนะไว้ด้วย
ความยินดี เพื่อนําไปปรับปรุงให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 ดร.ธีรพงษ์ แสงสิทธ์ิ 
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
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องค์ประกอบและตัวชี้วัดของ องค์ประกอบและตัวชี้วัดของ PLC มีอะไรบ้าง
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มีอะไรบ้าง 
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นิยามศัพทข์องตัวชีว้ัด PLC 
 

องค์ประกอบ ตัวช้ีวัด นิยาม 

กา
รมี
ค่า
นิย
มแ
ละ
วิสั
ยทั
ศน

์ร่ว
ม การมีค่านิยมและ

วิสัยทัศน์เพ่ือการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

การสร้างค่านิยมและวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
การเรียนของนักเรียนให้เกิดข้ึนจริง  

การมีค่านิยมและ
วิสัยทัศน์เพ่ือการทํางาน
ร่วมกันของบุคลากร 

การกําหนดค่านิยมและวิสัยทัศน์เพ่ือการทํางานร่วมกันของ
บุคลากรไปสู่ความสําเร็จ วางแผน สร้างข้อตกลง ตัดสินใจ 
แนวปฏิบัติ การประเมิน และการรับผิดชอบร่วมกัน                 
จากสถานการณ์ท่ีทํางานจริง  

กา
รแ
ลก
เป
ลี่ย
นก
าร
ปฏ

ิบัต
ิงา
น 

ระ
หว่
าง
บุค

คล
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แนวปฏิบัติท่ีด ี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน อย่างไม่เป็นทางการ 
ด้วยความสบายใจ เช่น การพูดคุยปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา 
ร่วมแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงหรือความรู้ท่ี
ตนมีให้กับสมาชิกด้วยความเต็มใจ 

การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติเพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้และวิชาชีพ 

การทบทวนและสะท้อนผลการปฏิบัตงิาน เพ่ือพัฒนา       
การเรียนรู้และวิชาชีพร่วมกันด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น 
สะท้อนการเรียนรู้ สุนทรียสนทนา การสืบเสาะแสวงหา    
การริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การสร้างองค์ความรู้ 
การจัดการความรู้ เป็นต้น 

กา
รส
นับ

สน
ุน 

แล
ะก
าร
มีภ

าว
ะผ
ู้นํา
ร่ว
มก
ัน การแบ่งปันอํานาจและ 

การมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

การเสริมเพ่ิมพลังอํานาจให้ครูและมีภาวะผู้นําแบบกระจาย 
สร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ แนวความคิด   
และความรู้สึก ต่องานหรือกิจกรรมในโรงเรียน 

การส่งเสริมการพัฒนา 
ภาวะผู้นํา 

การส่งเสริมสนับสนุน และสร้างสรรค์ความเป็นผู้นําร่วมของ
คร ูโดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วม                               
การกระจายอํานาจ และสร้างแรงบันดาลใจ  

ทีม
ร่ว
มแ
รง
ร่ว
มใ
จ การทํางานร่วมกัน 

เป็นทีม 

การเสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เช่น การตัดสินใจร่วม ความเข้าใจร่วม ภารกิจร่วม        
ความรับผิดชอบร่วม ข้อตกลงร่วม พันธะร่วมกัน เป็นต้น 

การเป็นชุมชน
กัลยาณมิตร 

การเสริมสร้างสภาวการณ์ท่ีปลอดการใช้อํานาจกดดัน                
บนพ้ืนฐานความไว้วางใจ ความเคารพ และจริยธรรม                
แห่งความเอ้ืออาทร  
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หลักการดําเนินงาน PLC ทําอย่างไร 
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แผนการขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560  
 โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม 

 

 

แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC 
ประกอบด้วย 
1. ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
2. รองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/หัวหน้าสายชั้น 
4. ครู                     

พ.ค. – มิ.ย. 60 

2. กําหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC             
ระดับสถานศึกษา 

จัดทําแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สร้างทีมงาน PLC ท่ีสอดคล้องกับบริบท             

ของสถานศึกษา 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง                

การปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา               
(พาด ูพาคิด และพาทํา)  

3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร และระดับหน่วยงาน) 

4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

มิ.ย. – ก.ค. 60 
 

มิ.ย. 60 
 
 

มิ.ย. 60 
 

ก.ค. – ต.ค. 60 
มิ.ย. 60 – มี.ค. 61 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบัติ 

1. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ 
พร้อมท้ังบันทึกลงใน Log Book ตามลําดับ
ดังนี้ (1) ปัญหา/สิ่งท่ีควรพัฒนา (2) แนวทาง 
การแก้ไข (3) การนําไปประยุกต์ใช ้(4) สิ่งท่ีได้
เรียนรู ้และ (5) สิ่งท่ีประทับใจ 

2. สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

มิ.ย. – ก.ย. 60 
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แนวทางการดําเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

4. กํากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผล 

1. จัดทําแผนและเครื่องมือ กํากับ ติดตาม นิเทศ 
และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ดําเนินการ
กํากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล        
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

3. เร่งรดั ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ประสบความสําเร็จ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC                       
สู่สถานศึกษา 

มิ.ย. – ต.ค. 60 
 

5. สรุปรายงานผลการดําเนิน            
การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC  

 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผลการดําเนินการตามกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา พร้อม Logbook           
เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สรุปและรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ต่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

มิ.ย. – ธ.ค. 60 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน และยกย่อง          
เชิดชูเกียรติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

2. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีกระบวนการดําเนินการท่ีดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้  
และเผยแพร่ 

 

ก.พ. – มี.ค. 61 
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 บรรณานุกรม 
 
 
 

ธีรพงษ์ แสงสิทธ์ิ. (2560 ก). โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ข้ันพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

________. (2560 ข). ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC). สืบค้นเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560, จาก 
http://182.93.168.52/webinfo25/abstract/theerapong03.pdf 
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โรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
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แบบนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

 
 

ชื่อสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน.................................................................................................................. 
ขนาดของสถานศึกษา � เล็ก   � กลาง   � ใหญ ่ � ใหญพิ่เศษ 
วันท่ีรับการประเมิน..................................................................................................................................... 
 
คําช้ีแจง :   ให้ท่านทําเครื่องหมาย � ล้อมรอบตัวเลขในช่องระดับคะแนน ท่ีตรงกับร่องรอยหลักฐาน    

ท่ีสอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในสถานศึกษา มากท่ีสุด 
 

องค์ประกอบและตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคะแนน 

1.  การวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

1.1 การจัดทําแผนงาน โครงการ 
และคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC               
ในสถานศึกษา 

 2  หมายถึง มีแผนงาน โครงการ และ
คําสั่ง 

1  หมายถึง มีแผนงาน โครงการ หรือ
คําสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

0  หมายถึง ไม่มี 

1.2 การกําหนดบทบาทหน้าท่ี
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  

 2  หมายถึง มีการกําหนดบทบาท
หน้าท่ีคณะกรรมการท่ีแยกบทบาท
ตามโครงสร้าง PLC ท่ีสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาชัดเจน 

1  หมายถึง มีการกําหนดบทบาท
หน้าท่ีคณะกรรมการ แต่ไม่ชัดเจน 

0  หมายถึง ไม่มี 

1.3 การจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ใน
สถานศึกษา 

 2  หมายถึง มีการจัดทําปฏิทิน             
การดําเนินงานขับเคลื่อน PLC  
เป็นระยะชดัเจน 

1  หมายถึง มีการจัดทําปฏิทินการ
ดําเนินงานขับเคลื่อน PLC               
ในภาพรวม 

0  หมายถึง ไม่มี 
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคะแนน 

1.  การวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

1.4 การกําหนดชั่วโมงใน             
การเรียนรู้กระบวนการ 
PLC ร่วมกันในสถานศึกษา  

 2  หมายถึง มี ไม่ต่ํากว่า 50 ชม./ป ีและ
กําหนดกิจกรรมในแต่ละชั่วโมง 

1  หมายถึง มี แต่อาจไม่ครบ 50              
ชม./ป ี

0  หมายถึง ไม่ม ี

1.5 การสร้างความตระหนัก 
PLC ให้กับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  

 2  หมายถึง มีการประชุมและบนัทึก
วิธีการสร้างความตระหนักให้บคุลากร
ในโรงเรียน อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

1  หมายถึง มีการประชุมเพื่อสร้าง          
ความตระหนักให้บุคลากรในโรงเรียน 

0  หมายถึง ไม่ม ี
 

2.  การดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

2.1 การสร้างทีมงาน PLC             
ในสถานศึกษา 

 2  หมายถึง มีการสร้างทีมงาน PLC           
ทุกกลุ่มสาระฯ และช่วงชัน้/ระดับชัน้ 

1  หมายถึง มีการสร้างทีมงาน PLC         
บางกลุ่มสาระฯ หรือบางช่วงชัน้/
ระดับชัน้ 

0  หมายถึง ไม่ม ี

2.2 การสร้างเครือข่าย PLC  
กับหน่วยงานอ่ืน  

 2  หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืน พร้อมระบุรายละเอียด
การเข้ามาสนบัสนุนทีช่ัดเจน 

1  หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานอ่ืน แต่มรีายละเอียดการเข้า
มาสนบัสนุนทีย่ังไมช่ัดเจน 

0  หมายถึง ไม่ม ี

2.3 การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
และแนวทางการปฏิบัติ 
PLC ให้กับบุคลากร           
ในสถานศึกษา  

 2  หมายถึง มีการจัดอบรม หรือส่งครู 
เข้าร่วมประชุมปฏบิัติการ PLC ทุกคน 

1  หมายถึง มีการจัดอบรม หรือส่งครูเข้า
ร่วมประชุมปฏบิัติการ PLC บางส่วน 

0  หมายถึง ไม่ม ี
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคะแนน 

2.  การดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

2.4 การกําหนดปัญหา หรือ 
เป้าหมายในการจัด              
การเรียนรู้ร่วมกัน  

 2  หมายถึง มีบันทึกประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ หรือ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันทีห่ลากหลายและชัดเจน 

1  หมายถึง มีบันทึกประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้ หรือ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

0  หมายถึง ไม่มี 

2.5 การกําหนดนวัตกรรม              
ในการแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน  

 2  หมายถึง มีบันทึกวธิีการ หรือนวัตกรรม
ที่สถานศึกษาหรือครนูํามาใช ้         
ในการแกไ้ขปัญหา ในทุกปญัหาหรือ 
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว ้

1  หมายถึง มีบันทึกวธิีการ หรือนวัตกรรม
ที่สถานศึกษาหรือครนูํามาใช ้          
ในการแกไ้ขปัญหา บางสว่น 

0  หมายถึง ไม่มี 

3.  การตรวจสอบคุณลักษณะของ PLC ในสถานศึกษา 

3.1 การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์
เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 2  หมายถึง มีการสร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์รว่มกันในการพัฒนาคณุภาพ
ของผูเ้รียนให้เกิดขึ้นได้จริง 

1  หมายถึง มีการสร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคณุภาพ               
ของผูเ้รียน 

0  หมายถึง ไม่มี 

3.2 การมีค่านิยมและวิสัยทัศน์
เพ่ือการทํางานร่วมกัน             
ของบุคลากร 

 2  หมายถึง มีการสร้างค่านิยมและ 
วิสัยทัศน์เพือ่การทํางานรว่มกันของ
บุคลากรไปสู่ความสําเร็จโดยการวางแผน 
สร้างข้อตกลง ตัดสินใจ และรับผดิชอบ
ร่วมกันจากการปฏิบัติงานจรงิ 

1  หมายถึง มีการสร้างค่านิยมและ
วิสัยทัศน์เพือ่การทํางานของบุคลากร 

0  หมายถึง ไม่มี 
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคะแนน 

3.  การตรวจสอบคุณลักษณะของ PLC ในสถานศึกษา 

3.3 การกระจายอํานาจ               
และการมีส่วนร่วม              
ในการบริหารจัดการ 

 2  หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
ให้ครูโดยยึดหลักแนวทางบริหารแบบ          
มีส่วนร่วม การกระจายอํานาจเพื่อสร้าง
โอกาสการมีส่วนรว่มในการเสนอแนะ 
แนวความคิด และความรู้สึกพงึพอใจ 
ต่องานหรือกิจกรรมในโรงเรียน 

1  หมายถึง มีการเสริมสร้างพลังอํานาจ 
ให้ครูเพื่อสร้างโอกาสการมีส่วนรว่ม
ทํางานหรือกิจกรรมในโรงเรียน 

0  หมายถึง ไม่มี 

3.4 การเสริมสร้างภาวะผู้นํา  2  หมายถึง มีการสร้างแรงบันดาลใจ          
การยอมรับ และการรับรู้ถงึ
ความสามารถของครู ในศกัยภาพ         
ด้านวิชาการและสมรรถนะการเป็นผู้นํา 

1  หมายถึง มีการยอมรับและรับรู้ถึง
ความสามารถของครู  

0  หมายถึง ไม่มี 

3.5 การทํางานร่วมกันเป็นทีม  2  หมายถึง มีการเสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน                
ที่ชัดเจน  

1  หมายถึง มีการเสริมสร้างความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

0  หมายถึง ไม่มี 

3.6 การเป็นชุมชนกัลยาณมิตร  2  หมายถึง มีการกําหนดวธิีการทํางาน
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข            
ในวิชาชีพของตนเอง บนพื้นฐาน          
ความไว้วางใจ ความเคารพ และ
จริยธรรมแห่งความเอือ้อาทร 

1  หมายถึง มีการทํางานและอยู่ร่วมกัน           
ในสภาวการณ์ที่ค่อนข้างปลอดการใช้
อํานาจกดดัน 

0  หมายถึง ไม่มี 
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคะแนน 

4.  การทบทวนการดําเนินงาน PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
4.1 การนิเทศ กํากับ และ

ติดตามการนํากระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา  

 2  หมายถึง มีบันทึกผล หรือประเด็น
การนิเทศภายในเกี่ยวกับ PLC          
ท่ีชัดเจนและต่อเน่ืองสม่ําเสมอ 

1  หมายถึง มีบันทึกผล หรือประเด็น
การนิเทศภายในเกี่ยวกับ PLC 

0  หมายถึง ไม่ม ี 

4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้          
แนวปฏิบัติท่ีด ี

 2  หมายถึง มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน ท้ังเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ 

1  หมายถึง มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากการปฏิบัติงาน อย่างไม่เป็น
ทางการ  

0  หมายถึง ไม่ม ี

4.3 การสะท้อนผลการปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้            
และวิชาชีพ 

 2  หมายถึง มีการทบทวนและสะท้อน
ผลการปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุง/
พัฒนาการเรียนรู้และวิชาชีพรว่มกัน
ท่ีใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  

1  หมายถึง มีการทบทวนและ          
การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน              
เพื่อนําไปปรับปรุง/พัฒนาการเรียนรู ้            
และวิชาชีพ 

0  หมายถึง ไม่ม ี

4.4 การบันทึก Log Book  2  หมายถึง มีรูปแบบการบันทึก Log 
Book ท่ีครอบคลุมการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 
60 และมีการจัดเก็บท่ีเป็นระบบ
ระเบียบ 

1  หมายถึง มีการบันทึก Log Book  
แต่ไมค่รอบคลุมหรือยังไม่ชัดเจน 

0  หมายถึง ไม่ม ี
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องค์ประกอบและตัวช้ีวัด หลักฐาน/ร่องรอย ระดับคะแนน 

5.  การพัฒนาต่อยอด PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาท่ีย่ังยืน 

5.1 การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้           
หรือการบริหารจัดการ 

 2  หมายถึง มีการปฏิบัติที่ด/ีนวตักรรม
ด้านการจัดการเรียนรู้ หรือการบริหาร
จัดการ ที่สามารถแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณ 
และคุณภาพ 

1  หมายถึง มีการปฏิบัติที่ด/ีนวตักรรม
ด้านดา้นการจัดการเรียนรู้ หรือ        
การบริหารจัดการ ที่สามารถแก้ปัญหา
หรือพัฒนาได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

0  หมายถึง ไม่ม ี

5.2 การปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม 
ด้านการนํา PLC ไปปฏิบัติ
ในสถานศึกษา และสามารถ
เป็นแบบอย่างได้ 

 2  หมายถึง มกีารปฏิบัติที่ด/ีนวตักรรม
ด้านการนํา PLC ที่นําไปใช้ใน
สถานการณ์จริงไดจ้ริง เกิดผลแก่
เป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดเจน และมี
หลักฐานนา่เชื่อถือว่าเคยใช้ได้ผลดี
มาแล้ว สามารถประยุกต์ใช้ในวงกว้าง
อย่างทั่วถึง 

1  หมายถึง มกีารปฏิบัติที่ด/ีนวตักรรม
ด้านการนํา PLC ที่นําไปใช้ใน
สถานการณ์จริงไดจ้ริง เกิดผลแก่
เป้าหมายอย่างเห็นได้ชัดเจน 

0  หมายถึง ไม่ม ี

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
(จุดเด่น หรืออุปสรรค จากการดําเนินงาน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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สรุปคะแนน 
 

องประกอบของการประเมิน 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได ้

1.  การวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 10  

2.  การดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 10  

3.  การตรวจสอบคุณลักษณะของ PLC ในสถานศึกษา 12  

4.  การทบทวนการดําเนินงาน PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 8  

5.  การพัฒนาต่อยอด PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาท่ียั่งยืน 4  

รวม 44  

ระดับการประเมิน  

 
ลงชื่อ.......................................ผู้ประเมิน 
ตําแหน่ง............................................ 

วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ.................. 

  
หมายเหต ุ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสอบถาม สัมภาษณ์ สังเกต พูดคุย ศึกษาเอกสาร และ

หลักฐานประกอบกับบุคลากรในสถานศึกษา ตามประเด็นในแบบติดตามฯ ได้แก่ 
o ผู้อํานวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อํานวยการสถานศึกษา 
o หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
o ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 
o ครูผู้สอน ( ท่ีมีการนํากระบวนการ PLC ไปใช้ในห้องเรียนจริง ) 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 34 – 44   คะแนน (ร้อยละ 76 – 100) อยู่ในระดับ ดมีาก 
 23 – 33  คะแนน (ร้อยละ 51 – 75) อยู่ในระดับ ด ี
 12 – 22  คะแนน (ร้อยละ 26 – 50) อยู่ในระดับ พอใช้ 
  0 – 11  คะแนน (ร้อยละ 0 – 25) อยู่ในระดับ ปรับปรุง 
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คําสั่งโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม 
ท่ี 126 / 2560 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
       

     ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
(Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานของโรงเรียนหนองนาคํา
วิทยาคม สนองต่อนโยบายและบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 39        
(1-6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตราท่ี 27          
(1-6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพ่ือแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ในโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ดังนี ้

 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
1)  นายวสันต์   ลาจันทึก     ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2)  นายคมเดช  ราชเหนือ รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธาน 
3)  นายสารัช  ศรีบุญวงษ์       ครู ค.ศ. 3 รองประธาน 
4)  ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ์  ครู ค.ศ. 3 กรรมการ   
5)  นางภาสินี   ศรีบุญวงษ์  ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
6)  นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ    ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
7)  นายคคนปกรณ์  อินศร ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
8)  ดร.ธีรพงษ์  แสงสิทธิ ์ ครู ค.ศ. 3 กรรมการและเลขานุการ 

       มีหน้าท่ี  ให้คําปรึกษา อํานวยความสะดวก ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ นิเทศ ติดตาม และดูแล
การดําเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
 2.1  กลุ่มบริหารงานสถานศึกษา 
            1) นายวสันต์  ลาจันทึก     ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2) นายคมเดช  ราชเหนือ รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธาน 
  3) นายสารัช  ศรีบุญวงษ์ รษก.รองผู้อํานวยการโรงเรียน รองประธาน 
  4)  ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ์  หน.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
  5)  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์  หน.กลุ่มบริหารงานท่ัวไป กรรมการ 
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  6)  นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ        หน.กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กรรมการ 
  7)  นายคคนปกรณ์  อินศร หน.กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
  8)  ดร.ธีรพงษ์  แสงสิทธิ ์ หน.กลุ่มบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
 2.2  กลุ่มบริหารงานหลักสูตรสถานศึกษา (ระดับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู)้ 
            1) ดร.ธีรพงษ์  แสงสิทธิ ์ ครู ค.ศ. 3 ประธานกรรมการ 
  2)  นายสารัช  ศรีบุญวงษ์ ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  3)  ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ์  ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  4)  นางรัชนีกร  สอนศรี ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
            5)  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์  ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  6)  นายคคนปกรณ์  อินศร ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  7)  นายพงษ์พัฒน์  สมณะคีรี ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  8)  นายสมควร  ฐานะ ครู ค.ศ. 2 กรรมการ 
  9)  นางสาวปัญชลิดา  โสหา ครู ค.ศ. 2 กรรมการและเลขานุการ 
 2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1)  นายพงษ์พัฒน์   สมณะคีรี ครู ค.ศ. 1 ประธานกรรมการ 
  2) นางพิศมัย  อุปดิษฐ ์ ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  3)  นางสาวจุฑารัตน์  ภูมีศรี ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  4)  นางสาวพุชณารินทร์  ศิรินุภาสกุล  ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  5)  นายศิริศักดิ์  แสงปาก พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
  1) ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ์ ครู ค.ศ. 3 ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวจันทนา  ฉายจรุง ครู ค.ศ. 2 กรรมการ 
  3)  นางสาวนันทพร  บุตรเวียงพันธ ์ ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  4)  นางนิภาพร   ฉันสิมา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
 2.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
  1)  ดร.ธีรพงษ์  แสงสิทธิ ์ ครู ค.ศ. 3 ประธานกรรมการ 
  2)  นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  3)  นางสาวปัญชลิดา  โสหา ครู ค.ศ. 2 กรรมการ 
  4)  นางสาวภัทรียา  ทวีจิตร ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  5)  นางสาวแคทรียา  มุขมาลี ครผูู้ช่วย กรรมการ 
  6)  นายวิทยา  วงศ์วิชา ครผูู้ช่วย กรรมการ 
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 2.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1)  นางรัชนีกร  สอนศรี ครู ค.ศ. 3 ประธานกรรมการ 
  2)  นายอลงกต  เปานาเรียง ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  3)  นางสาวนัฐนภัสสร  โสดา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  4)  นายตฤณวัฒน์  พลเยี่ยม ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  5)  ว่าท่ี ร.ต.ชัชวาล  เหลืองคํา พนักงานราชการ กรรมการ 
  6)  นางสาวมานิตา  ลาจันทึก ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 
  1)  นายสารัช  ศรีบุญวงษ์ ครู ค.ศ. 3 ประธานกรรมการ 
  2)  นายสายันต์  สิมมา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  3)  นายทนงศักดิ์   อุยะวาปี ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 2.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1)  นายคคนปกรณ์   อินศร ครู ค.ศ. 1 ประธานกรรมการ 
  2)  นางสาวพัชรีภรณ์  อรัญมาลา ครผูู้ช่วย กรรมการ 
  3)  นางเทียมจันทร์   ตรีระพงษ์ ครผูู้ทรงคุณค่า กรรมการ 
 2.9 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
  1)  นายสมควร  ฐานะ ครู ค.ศ. 2 ประธานกรรมการ 
  2)  นางวิลัดดา  บุตรโพธิ์ศร ี ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  3)  นายวัฒนพงษ์   พรนิคม ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  4)  นายภัทร์ภูมิ  เหมบุรุษ ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  5)  นายศักดรินทร์  ขามธาตุ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
  6)  นายทัดเทพ   ลาภบรรจบ ครผูู้ช่วย กรรมการ 
  7)  นายศิวะ  จวบสมบัต ิ พนักงานราชการ กรรมการ 
 2.10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1)  นางภาสินี  ศรีบุญวงษ์ ครู ค.ศ. 3 ประธานกรรมการ 
  2)  นางรัชดานุศร  สุพร ครู ค.ศ. 3 กรรมการ 
  3)  นายกิตติวัฒน์  อาจญาจารย์ ครู ค.ศ. 2 กรรมการ 
  4)  นางอัญชลี  บรรทัดเรียน ครู ค.ศ. 2 กรรมการ 
  5)  นางนันทนา  ภาโนชิต ครู ค.ศ. 2 กรรมการ 
  6)  นายภูวดล  บรรทัดเรียน ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  7)  นางสาวอินทร์แปลง  อบอุ่น ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
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  8)  นางสาวสุธารัตน์  ระวิน ู ครผูู้ช่วย กรรมการ 
  9)  Mr.Emmanuel Mbain Kenu ครอัูตราจ้าง กรรมการ 
  10) นางสาวกฤตยา   คลอดสีเพ็ง นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
  11) นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีประพันธ ์ นักศึกษาฝึกสอน กรรมการ 
 2.11 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  1)  นายสมควร  ฐานะ ครู ค.ศ. 2 ประธานกรรมการ 
  2)  นายพงษ์พัฒน์   สมณะคีรี ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  3)  นายวัฒนพงษ์   พรนิคม ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  4)   นายสายันต์  สิมมา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
  5)   นางสาวนัฐนภัสสร  โสดา ครู ค.ศ. 1 กรรมการ 
          มีหน้าท่ี   
 -  ร่วมวางแผนการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
   -  ประสานความร่วมมือ PLC ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  -  ดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
  -  ศึกษาและร่วมประเมินผลการดําเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
  -  สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
  -  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ง ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือกําหนดภารกิจมอบหมาย
หน้าท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน และดําเนินการตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให ้      
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ของโรงเรียนหนองนาคํา
วิทยาคม มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 สั่ง  ณ  วันท่ี  17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 

 
 

        (ลงชื่อ)          
                                                (นายวสันต์   ลาจันทึก) 
                   ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองนาคําวิทยาคม 


