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ขั้นตอนการด าเนินงาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
 

ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
 

ผู้ปฏิบัติ เครื่องมือ 

1 PLAN 1. สร้างความตระหนัก ความร่วมมือ 
ร่วมใจ 

วิทยากรและคุณครู 
ทุกคน 

- Youtube เกี่ยวกับ 
PLC 
- Powerpoint PLC 

  2. จัดตั้งกลุ่มหาสมาชิก คุณครูทุกคน -แบบการจัดตั้งกลุ่ม 
PLC กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ฯ 

  2.1 Model Teacher ครูที่ต้องการใช้ PLC 
พัฒนาการเรียนการ
สอน 

 

  2.2 Buddy Teacher ครูสนิทกับ Model 
Teacher 

 

  2.3 Expert ครูผู้มีประสบการณ์/
ความเชี่ยวชาญ 

 

  2.4 Mentor หัวหน้า/รองหัวหน้า
กลุ่มสาระ 

 

  2.5 Administrator ฝ่ายบริหาร 
ผอ./รองผอ./ผช.รอง 

 

  3. เสนอรายชื่อตั้งคณะกรรมการ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

กลุ่มวิชาการ -ค าสั่งโรงเรียนจัดตั้ง
คณะกรรมการ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

  4. ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ -ปฏิทินการด าเนินงาน 

  5. ด าเนินงานตามปฏิทิน คณะกรรมการ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

-คณะกรรมการ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 

  5.1 เสนอปัญหา/สิ่งที่ต้องการพัฒนา Model Teacher -แบบบันทึกปัญหา/ 
สิ่งที่ต้องการพัฒนา 

  5.2 แนวทางการแก้ปัญหา/ 
แนวทางการพัฒนา 

-Buddy Teacher 
-Expert -Mentor 
-Administrator 

-แบบบันทึกแนว
ทางการแกป้ัญหา/
แนวทางการพัฒนา 

  5.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

Model Teacher -แผนการจัดการเรียนรู้ 

  5.4 วิพากย์แผนการจัดการเรียนรู้ -Buddy Teacher 
-Expert -Mentor 
-Administrator 

-แบบวิพากย์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

  



ที ่ รายการ วัตถุประสงค์ 
 

ผู้ปฏิบัติ เครื่องมือ 

2 DO 5.5 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และเยี่ยม
ชั้นเรียน 

Model Teacher/ 
Buddy/ 
Expert/Mentor/ 
Administrator 

-แผนการจัดการเรียนรู้
ที่ปรับปรุงแล้ว 
-แบบสังเกตชั้นเรียน 

3 SEE(REFLECT) 5.6 สะท้อนผล Model Teacher/ 
Buddy/ 
Expert/Mentor/ 
Administrator 

-แบบบันทึกการ
สะท้อนผล 

  5.7 จัดเก็บร่องรอยเอกสารหลักฐาน ครูทุกคน -แฟ้ม PLC รายบุคคล 
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