
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนสารวิทยา  

ท่ี  -     วันท่ี  ………  เดือน.................พ.ศ. ............. 
เร่ือง ขออนุญาตจัดต้ังกลุ่ม PLC  
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 

 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ โดยหลักเกณฑ์ 
ข้อ 2 ผู้ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.2 คือ มีช่ัวโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ครู หรือตำแหน่งครูในวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นคำขอ และข้อ 
2.2.1 ,ข้อ 2.2.2 ในชัวโมงการปฏิบัติงานต้องช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่
น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง   
 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม PLC บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ   ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้……………………..ระดับชั้น.............จึงขออนุญาตจัดตั้งกิจกรรมกลุ่ม PLC ชื่อ...........................โดยมี
สมาชิกกลุ่มกิจกรรมรวมจำนวน...............คน ดังนี้ 
 1. ………………………………………………………… หัวหน้ากลุ่มสาระ...........และท่ีปรึกษากลุ่มกิจกรรม PLC 
 2. ………………………………………………………….หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม 
 3. ………………………………………………………….สมาชิกกลุ่ม 
 4. ………………………………………………………….สมาชิกกลุ่ม 
 5. ………………………………………………………….สมาชิกกลุ่ม 

6. ………………………………………………………….เลขานุการกลุ่ม 
7. ………………………………………………………….ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

           หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม 
                                (………………………………………..) 
                                                     ครู……………ระบุวิทยฐานะ(ถ้ามี)   

 

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

        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน................... 
 
 
 

 

 
         

PLC_01 



 

 

 

 
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม ............................................................................................................................... 

ชื่อหัวหน้ากลุ่มกิจกรรม : ............................................. 

ชื่อที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ : ............................  รวมสมาชิกจำนวน..........คน 

ชื่อกิจกรรม : ...................................................................................................................................  

คร้ังที ่ 1   ภาคเรียนที่   1    วัน/เดือน/ปี ......................... 

เร่ิมดำเนินการเวลา ..............น.   เสร็จสิ้นเวลา………………. น.     รวม.........ชั่วโมง (ให้สอดคล้องกับ
ตารางสอนของสมาชิก ถ้าหากเป็นการประชุมควรจะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน !!!!!!) 

สถานท่ี ช่วงการระบาดของโควิท-19 จะเป็นการประชุม Online (อย่าลืมบันทึกภาพแต่ละครั้งประกอบ) 

กิจกรรมคร้ังนี้อยู่ความความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) 

       ✓  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan)  

  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการณ์เรียนรู้ (Do & See) 

  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign) 

จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรรม PLC …… คน  โดยมีรายช่ือและบทบาทต่อกิจกรรมดังนี ้

ท่ี ชื่อ – นามสกุล บทบาท ลงชื่อ 

1   model teacher        buddy teacher        mentor       expert  

2      model teacher    buddy teacher       mentor         expert  

3       model teacher        buddy teacher   mentor        expert  

4      model teacher        buddy teacher        mentor    expert  

 

 

 

ประเด็นปัญหา/ประเด็นการพัฒนา 

 (เป็นการบันทึกในลักษณะการประชุม มีประเด็นปัญหา มีการหารือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา) 

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

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

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

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

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

 

ตำแหน่ง/บทบาทหน้าท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได้ในแต่ละการประชุม 
(เมื่อมีการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา) 

PLC _02 

แบบบันทึกการมีส่วนร่วมการพัฒนาผู้เรียนโดยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



สาเหตุของปัญหา 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ความรู้หรือหลักการที่นำมาประยุกต์ใช้/การออกแบบกิจกรรม / เคร่ืองมือ / แนวทางการแก้ปัญหา
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา / พัฒนา 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
กิจกรรมที่ได้ร่วมทำ 

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

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ผลลัพธ์ที่ได้จากกิจกรรม 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
แนวทางการนำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

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

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

.............................................................................................................................................................................. 
ลงช่ือ..................................    
 (.......................................)      
ผู้สอนหลัก-model teacher        

 
ลงช่ือ.................................. 
(........................................) 
    หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม 
 

 
 

 (แต่ละกจิกรรม PLC ทำให้ครบทั้ง 3 ขัน้ตอน จึงรายงานผล 1 คร้ัง ใช้แบบPLC_03) 



 
 

 

 

 

 

  

หลักฐาน / ร่องรอย / ภาพประกอบ 

 

 

 

รูปประกอบ 1-2 รูป 

PLC _02(1) 



แบบรายงานการดำเนินงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ............... 
 

       ตามที่ครูผู้สอนวิชา……………….ได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรม PLC ชื่อ “.....................ระดับชั้น........... ” สำหรับ
การรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็น
การรวมกลุ่มเพื่อระดมความคิด และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ ้น ซึ่ง
ครูผู้สอนวิชา………………. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม PLC ของภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา 2564 กรณีศึกษา เรื่อง 
...........................โดยเริ่มดำเนินการต้ังแต่วันท่ี...... เดือน................พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี.....เดือน..............พ.ศ.2564 
รวมจำนวน...............ช่ัวโมง ตามรายละเอียดการดำเนินการตามเอกสาร PLC_01 และ PLC_02 ท่ีแนบท้าย สรุป
การดำเนินการ ดังนี้ 
 

ประเด็นปัญหาที่แก้ไข/พัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

สาเหตุของปัญหา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

แนวทางแก้ปัญหา/นวัตกรรมที่ใช้/กิจกรรมที่ใช้แก้ไขและพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
ผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/การส่งเสริมพัฒนา 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
           (.........................................) 
          หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม PLC  

 

PLC_03 



 
 
ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       ลงช่ือ....................................ผู้ขับเคล่ือน PLC 
                       (นางทยิดา  ต้ังตระกูล) 
                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         ลงช่ือ..................................... ผู้รับรอง 
                           (นายนโรดม นรินทร์รัมย์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC_03 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนสารวิทยา  

ท่ี  -     วันท่ี  ………  เดือน.................พ.ศ. ............. 
เร่ือง รายงานการมีส่วนร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 
 

 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ โดยหลักเกณฑ์ 
ข้อ 2 ผู้ขอมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.2 คือ มีช่ัวโมงการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
ครู หรือตำแหน่งครูในวิทยฐานะท่ีดำรงอยู่ปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปี นับถึงวันท่ียื่นคำขอ และข้อ 
2.2.1 ,ข้อ 2.2.2 ในชัวโมงการปฏิบัติงานต้องช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่
น้อยกว่า 50 ช่ัวโมง  ทราบแล้วนั้น  

        ครูผู้สอนวิชา……………….ได้จัดตั้งกลุ่มกิจกรรม PLC ชื่อ “.....................ระดับชั้น........... ” สำหรับการ
รวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยรวมกลุ่ม
เพื่อระดมความคิดและจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ครูผู้สอนวิชา………………. 
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม PLC ของภาคเรียนที่..... ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด......กรณีศึกษา โดยเริ่มดำเนินการ
ต้ังแต่วันท่ี...... เดือน................พ.ศ.2564 ถึงวันท่ี.....เดือน..............พ.ศ.2564 ตามรายละเอียดการดำเนินการตาม
เอกสาร PLC_01 และ PLC_02 ท่ีแนบท้าย 
 

บัดนี้ การดำเนินกิจกรรม PLC ได้เสร็จสิ ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายรายงานจำนวนชั่วโมง 
ดังต่อไปนี้ 
ท่ี กรณีศึกษา/กิจกรรม ครูผู้สอน(Model Teacher)   จำนวนชั่วโมง 
1    

2    
3    
4    
5    

6    

รวมจำนวนชั่วโมง  
 
 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณารับรองช่ัวโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

            ลงช่ือ............................................ 
        (.........................................)    
        หัวหน้ากลุ่มกิจกรรม PLC   
 
 
 
 

PLC_04 



 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................  
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
          ลงช่ือ............................................ 
                    (.................................................) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้............... 
 
 

ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       ลงช่ือ....................................ผู้ขับเคล่ือน PLC 
                       (นางทยิดา  ต้ังตระกูล) 
                     รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ความคิดเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
         ลงช่ือ..................................... ผู้รับรอง 
                           (นายนโรดม นรินทร์รัมย์) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 

PLC_04 


