
แบบบันทึกกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(PLC) 
ของ นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล 

โรงเรียนดอนพุดวิทยา อ าเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 
 

1. สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
คนที่ 1 นางสาวปฐมา อ่ิมสมัย 
คนที่ 2 นางขนิษฐา โพธิเวชกุล 
คนที่ 3 นายบดินทร์ โพธิเวชกุล  
คนที่ 4 นายประยุทธ ไทยกลาง 
2. ประเด็นที่สนใจ / ปัญหา 

ประเด็นที่สนใจ : ลดจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ 
ปัญหา : มีนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ เป็นจ านวนมาก (คิดเป็นร้อยละ 34.39 จากจ านวน

นักเรียนทั้งหมด 314 คน) 
3. แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
 เป้าหมายส่วนตัว (Personal Goal) จ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2560 ลดลงจากภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 5 
 

 

ที ่ วันที่ กิจกรรม ผลลัพธ์(หลักฐาน/ร่องรอย) จ านวนชั่วโมง 

1 16 ตุลาคม 2560 

09.00 น. – 12.00 น. 
13.00 น. – 16.00 น. 

ชี้แจงปัญหา และร่วมเสนอแนะ
ในการวางแผน  การด าเนินงาน 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลด 0, 
ร, มส และ มผ  

6 ชั่วโมง 

2 17 ตุลาคม 2560 

09.00 น. – 12.00 น. 
13.00 น. – 16.00 น. 

จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน และ
แบบฟอร์มการส ารวจนักเรียนที่
คาดว่าจะติด 0, ร, มส และ มผ 

ปฏิทินการด าเนินงานและ
แบบฟอร์มต่างๆ 

6 ชั่วโมง 

3 18 ตุลาคม 2560 

09.00 น. – 12.00 น. 
13.00 น. – 16.00 น. 

จัดท าแบบฟอร์มการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และ 
แผนการสอน Course  
Syllabus 

แบบฟอร์มการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้และ แผนการ
สอน Course  Syllabus 

6 ชั่วโมง 

4 30 ตุลาคม 2560 

09.00 น. – 12.00 น. 
ประชุมครูเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 เพ่ือชี้แจง
แนวปฏิบัติในการลด 0, ร, มส 
และ มผ 

บันทึกการประชุม 3 ชั่วโมง 

5 3 พฤศจิกายน 2560 
16.30 น. - 18.30 น. 

เผยแพร่แผนการจัดการเรียนรู้
และ แผนการสอน Course  
Syllabus ของคุณครูทุกท่าน
ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน 

แผนการจัดการเรียนรู้และ 
แผนการสอน Course  
Syllabus ถูกเผยแพร่ 

2 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 



ที ่ วันที่ กิจกรรม ผลลัพธ์(หลักฐาน/ร่องรอย) จ านวนชั่วโมง 

6 8 พฤศจิกายน 2560 
16.30 น. - 18.30 น. 

จัดท าแบบฟอร์มการนิเทศตนเอง
ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการสอน Course  
Syllabus 

แบบฟอร์มการนิเทศตนเองใน
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการสอน Course  
Syllabus 

2 
 

7 
 
 

 

9 พฤศจิกายน 2560 
16.30 น. - 18.30 น. 

จัดท าแบบฟอร์มการนิเทศตนเอง
ในการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการสอน Course  
Syllabus 

แบบฟอร์มการนิเทศตนเองใน
การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
และแผนการสอน Course  
Syllabus 

2 
 

8 
 
 

 

17 พฤศจิกายน 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

9 24 พฤศจิกายน 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

10 1 ธันวาคม 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

11 8 ธันวาคม 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

12 15 ธันวาคม 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

13 22 ธันวาคม 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

14 29 ธันวาคม 2560 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

 
 



ที ่ วันที่ กิจกรรม ผลลัพธ์(หลักฐาน/ร่องรอย) จ านวนชั่วโมง 

15 5 มกราคม 2561 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

16 12 มกราคม 2561 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

17 19 มกราคม 2561 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

18 26 มกราคม 2561 
16.30 น. - 17.30 น. 

อภิปรายผลการนิเทศตนเองของ
คุณครูในการใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตรงกับแผนการจัดการ
เรียนรู้ และแผนการสอน 
Course  Syllabus 

1 

19 31 มกราคม 2561 
16.30 น. - 18.30 น. 

สรุปจ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะ
ได้ผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ 

จ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะ
ได้ผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ 

2 

20 1 กุมภาพันธ์ 2561 
16.30 น. - 18.30 น. 

สรุปจ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะ
ได้ผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ 

จ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะ
ได้ผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ 

2 

21 2 กุมภาพันธ์ 2561 
16.30 น. - 18.30 น. 

วางแผน ด าเนินการเพื่อ
เตรียมการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการ
เรียน 0, ร, มส และ มผ 

หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการ
เรียน 0, ร, มส และ มผ 

2 

22 7 กุมภาพันธ์ 2561 
09.00 น. - 12.00 น. 

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่
คาดว่าจะได้ผลการเรียน 0, ร, 
มส และ มผ เพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขก่อนการ
ตัดสินผลการเรียน 

แบบลงทะเบียนผู้ปกครอง
นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการ
เรียน 0, ร, มส และ มผ 

3 

23 16 กุมภาพันธ์ 2561 
16.30 น. - 18.30 น. 

อภิปรายผลการติดตามการแก้ไข
ผลการเรียน  และสรุปจ านวน
นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการ
เรียน 0, ร, มส และ มผ 
หลังจากท่ีให้ด าเนินการแก้ไข 

จ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะ
ได้ผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ มีจ านวนลดลง 

2 

 
 



 

ที ่ วันที่ กิจกรรม ผลลัพธ์(หลักฐาน/ร่องรอย) จ านวนชั่วโมง 

24 23 กุมภาพันธ์ 2561 
16.30 น. - 18.30 น. 

อภิปรายผลการติดตามการแก้ไข
ผลการเรียน  และสรุปจ านวน
นักเรียนที่คาดว่าจะได้ผลการ
เรียน 0, ร, มส และ มผ 
หลังจากท่ีให้ด าเนินการแก้ไข 

จ านวนนักเรียนที่คาดว่าจะ
ได้ผลการเรียน 0, ร, มส และ 
มผ มีจ านวนลดลง 

2 

25 9 มีนาคม 2561 
09.00 น. – 10.00 น. 

สรุปจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, 
มส และ มผ 

บันทึกข้อความขอเปิดสอบ 
แก้ตัวครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 

1 

26 12 มีนาคม 2561 
09.00 น. – 11.00 น. 

เผยแพร่กิจกรรมการสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ที่
เว็บไซต์โรงเรียนดอนพุดวิทยา 

เว็บไซต์โรงเรียนดอนพุดวิทยา 2 

รวมจ านวนชั่วโมง PLC 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมตามวิธีการ / รูปแบบการปฏิบัติ 

กิจกรรมที่ 1 ชี้แจงปัญหา และร่วมเสนอแนะในการวางแผน  การด าเนินงาน วันที ่16 ตุลาคม 2560 
ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น., 13.00 น. – 16.00 น.   จ านวน     6  ชั่วโมง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คนที่ 1 นางสาวปฐมา  อ่ิมสมัย 

ร่วมคิดหาวิธีการแก้ปัญหาโดยเสนอให้น าแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลด 0, ร, มส และ มผ แจ้งให้ครูทุก
คนทราบ 
คนที่ 2 นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล 
 แจ้งจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจ านวน 107 
คน พร้อมทั้งชี้แจงประเด็นที่สนใจ/ปัญหาในการท า PLC นี้ 
คนที่ 3  นายบดินทร์  โพธิเวชกุล 
 ร่วมคิดหาวิธีแก้ปัญหาโดยเสนอให้น าเอกสารที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อให้
นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าไปดูได้ 
คนที่ 4 นายประยุทธ  ไทยกลาง 
 แจ้งจ านวนนักเรียนทั้งหมดในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจ านวน 314 คน พร้อมร่วมคิด
หาวิธีแก้ปัญหา 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลดจ านวน 0, ร, มส และ มผ (นางสาวปฐมา อ่ิมสมัย เป็นผู้จัดท า) 
รายงานผลการพัฒนา / แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้   
ปัญหา : ครูหลายๆท่านไม่ทราบแนวปฏิบัติในการลด 0, ร, มส และ มผ 
กระบวนการแก้ปัญหา : จัดท าแนวปฏิบัติพร้อมแจ้งให้ครูทุกท่านทราบ 
ผลการแก้ปัญหา : ครูทุกคนทราบแนวปฏิบัติในการลด 0, ร, มส และ มผ 
 

 นัดหมายการประชุม ครั้งต่อไป วันที ่17 ตุลาคม 2560  ตั้งแต่เวลา  09.00 น. – 16.00 น. 
มีเป้าหมายเพื่อ จัดท าปฏิทินด าเนินงานและแบบฟอร์มต่างๆ 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   
 
 

 

 

(ลงชื่อ)........................................ 
       ( นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย ) 

 

(ลงชื่อ).............................................. 
         ( นายประยุทธ  ไทยกลาง ) 

 

(ลงชื่อ).......................................... 
          ( นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล ) 

 

(ลงชื่อ)........................................ 
        ( นายบดินทร์  โพธิเวชกุล ) 

 

                      ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 

 (ลงชื่อ)...................................................... 
( นายพิษณุ  เดชใด ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา 



5. สรุปรายงานผลการด าเนนิงาน 
 5.1  ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

- มีจ านวนนักเรียนที่ ติด 0, ร, มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
คิดเป็นร้อยละ 13.38  จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 314 คน 

- จ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ลดลงจาก      
ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2560  คิดเป็นร้อยละ 21.01 

 5.2  ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
ช่วงเวลาในการให้นักเรียนที่คาดว่าจะติด 0, ร, มส และ มผ ด าเนินการแก้ไขก่อนการตัดสิน

ผลการเรียนเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนและคุณครูผู้สอนท าการเรียนการสอนปกติ ท าให้มีความ
ยากล าบากในการด าเนินการเพราะครูผู้สอนมีภาระงานสอนและนักเรียนก็มีภาระการเรียนใน 
ชั้นเรียน ส่งผลให้มีเวลาในการด าเนินการแก้ไขน้อยเกินไป 

 5.3  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ควรก าหนดตารางเวลาในการด าเนินการแก้ไขส าหรับนักเรียนที่คาดว่าจะติด 0, ร, มส และ 

มผ ให้ชัดเจนและมีเวลาที่เพียงพอ 
 5.4  เครื่องมือ/วิธีการ/นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
  วิธีการลดจ านวนนักเรียนที่ติด 0, ร, มส และ มผ 
 

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)........................................ 
       ( นางสาวปฐมา  อิ่มสมัย ) 

 (ลงชื่อ).............................................. 
        ( นายประยุทธ  ไทยกลาง ) 

 

(ลงชื่อ).......................................... 
          ( นางขนิษฐา  โพธิเวชกุล ) 

 
 (ลงชื่อ)........................................ 

         ( นายบดินทร์  โพธิเวชกุล ) 
 

                         ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 

 (ลงชื่อ)...................................................... 
( นายพิษณุ  เดชใด ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา 


