แบบบันทึกกิจกรรม PLC
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community)

กลุ่มสาระการเรียนรู้................. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ภาคเรียน ที่ ............... ปีการศึกษา 2562
************************************
1. ครั้งที่ .............. วันที่ ........... เดือน .................... พ.ศ. .......................
2. เวลาเริ่มตั้งแต่ ................ ถึง ..................... น. จำนวน .....................ชั่วโมง
3. สถานที่ ห้อง ................... อาคาร ..........................
4. ชื่อกลุ่ม ............................... ระดับชั้น...............................................
5. จำนวนสมาชิกในกลุ่ม จำนวน ............. คน
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง
Administrator ผู้นำ/ประธาน
Model Teacher ผู้นำเสนอ
Mentor ผู้ให้คำแนะนำเบื้องต้น
Expert ผู้เชี่ยวชาญ
Buddy ครูผู้ร่วมเรียนรู้
Secretary เลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

*สมาชิกมากกว่า 6 ขึ้นไปให้เพิ่มในตำแหน่ง Buddy ครูผู้ร่วมเรียนรู้*
6. จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ………… คน
7. จำนวนสมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ …………. คน
8. ประเด็นปัญหา / สิ่งที่ต้องการพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. สาเหตุของปัญหา
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. ความรู้/หลักการที่นำมาใช้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. กิจกรรมที่ทำ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
12. ผลที่ได้จากกิจกรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. การนำผลที่ได้ไปใช้ (ผลที่เกิดกับองค์กร)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. อื่น ๆ / สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………..……………..……………………
(..............................)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
.../...................../..2562...
ผู้รับผิดชอบปัญหา (Model Teacher)

ลงชื่อ………………………..……………..……
(.....................................)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
....../....................../..2562...
ผู้บันทึก

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ...........................................................
(............................................)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.............................
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

การตรวจสอบก่อนรับรอง
[ ] ถูกต้อง ครบถ้วน ควรรับรองผลการดำเนินการ จำนวน ....... ชั่วโมง

[ ] ไม่รับรอง

ลงชื่อ...........................................................
(นางเพ็ญศรี นิสโร)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
การรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
[ ] รับรองผลการดำเนินการ จำนวน ....... ชัว่ โมง
[ ] ไม่รับรอง
ความคิดเห็น .....................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................
(นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ตัวอย่าง

ภาคผนวก
ประกอบด้วย
1. ....................................................................................
2. รูปภาพประกอบการดำเนินการตามกระบวนการ PLC

ตัวอย่าง
ปฏิทินการดำเนินการกิจกรรม PLC

ทินการดำเนิ
จกรรม
ยนทีLearning
่ 2 ปีการศึCommunity)
กษา 2562
ชุปฏิมชนแห่
งการเรีนยการกิ
นรู้ทางวิ
ชาชีPLC
พครู ประจำภาคเรี
(Professional

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ทำ

จำนวนชั่วโมง

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวิตรี แสงงาม
และคณะ PLC
นายทวีศักดิ์ ยังรอด
และคณะ PLC
นายสมยศ สิทธิ์
และคณะ PLC
นายสมยศ สิทธิ์
และคณะ PLC
นางสาวรุ้งศิริ ไพโรจน์
และคณะ PLC
นางสาวรุ้งศิริ ไพโรจน์
และคณะ PLC
นายทวีศักดิ์ ยังรอด
และคณะ PLC
นายทวีศักดิ์ ยังรอด
และคณะ PLC
ว่าที่ ร.ต. หญิงภนิตา ทวรัตน์

และคณะ PLC
ว่าที่ ร.ต. หญิงภนิตา ทวรัตน์

และคณะ PLC
ว่าที่ ร.ต. หญิงภนิตา ทวรัตน์

และคณะ PLC
นางสาวิตรี แสงงาม
และคณะ PLC
นางสาวิตรี แสงงาม
และคณะ PLC
นางสาวิตรี แสงงาม
และคณะ PLC
นางสาวิตรี แสงงาม
และคณะ PLC

ปฏิทินการดำเนินการกิจกรรม PLC (ต่อ)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional Learning Community)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ที่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมที่ทำ

จำนวนชั่วโมง

16
17
18
19
20
21
22
23
รวมจำนวนชั่วโมง

ผู้รับรอง
( นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน )
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

ผู้รับผิดชอบ
นางโชติมา แก้วอินทร์
และคณะ PLC
นางโชติมา แก้วอินทร์
และคณะ PLC
นางโชติมา แก้วอินทร์
และคณะ PLC
นางโชติมา แก้วอินทร์
และคณะ PLC
นายสมยศ สิทธิ์
และคณะ PLC
นายสมยศ สิทธิ์
และคณะ PLC
นายทวีศักดิ์ ยังรอด
และคณะ PLC
นายทวีศักดิ์ ยังรอด
และคณะ PLC

ตัวอย่าง
รูปภาพประกอบการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1

ผู้รับรอง
( นายโชคชัย แก้วเพิ่มพูน )
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

