
กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกดั สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี  2  

กระบวนการ วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้นำ PLC 
1.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
 

7 พ.ย.62 
เวลา 15.30-16.30 น. 

- ประชุมสร้างความเข้าใจในการดำเนิน
โครงการ 

ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาลินี   สุขศิริ 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

2. ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

12 พ.ย.62 
เวลา 15.30 – 16.30 น. 

- เสนอหัวขอ PLC  
- ขออนุมัติดำเนินการจัดกิจกรรม 

ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาลินี   สุขศิริ 
นายอนุวัตร ธิระมาร 

3.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

 ตลอดปีการศึกษา   
เริ่ม14 พ.ย.62 

เวลา 12.15-12.30 น. 

พ่อแม่บุญธรรม ส่งเสริมการอ่าน-การเขียน ลานอเนกประสงค์ นางสาวรวงทอง มาตผล 
 

4.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

19 และ 21 พ.ย.62 
เวลา 15.30-16.30 น 

การนำหลอดมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร 

5.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

26 และ 28 พ.ย.62 
เวลา 15.30-16.30 น 

แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนท่ีมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

ลานอเนกประสงค์ นางสาวพินทุสร แสงเนตร 

 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.............................................ผู้รับรอง      
                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ตำแหน่ง ครู                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยม้พร้อมอุปถัมภ์) 



กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกดั สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี  2  

กระบวนการ วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้นำ PLC 
6.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

3 และ 12 ธ.ค.62 
เวลา 15.30-16.30 น 

การจัดการขยะ โดยยึดหลัก 3R ศาลาท่าน้ำ นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

7.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

17 และ 19 ธ.ค.62 
เวลา 15.30-16.30 น 

หนูน้อยวัยใส ใส่ใจคุณธรรม ห้องประชุมเกียรติยศ นางพะเยาว์ เรืองอ่อน 
นางสุมาลี เกสรมาลา 
นางกัญจนา บัวพุ่ม 

นางมณีรัตน์ นารถพินิจ 
8. ด้านคุณภาพผู้เรียน 24 และ 26 ธ.ค.62 

เวลา 15.30-16.30 น 
พฤติกรรมความเส่ียงและผลกระทบท่ีเกิดจากการ
เล่นเกมส์ของนักเรียน 

ห้องช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 

นางสาวแก้วใจ จำปาทอง 

9. ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

2 และ 7 ม.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

การเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยการนัง่
สมาธิก่อนเรียน   

ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาวธนันพัชร์ โพธิง์ามพุ่ม 

10.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

9 ม.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

ทักษะการเขียนร่างโครงการ ห้องประชุมเกียรติยศ 
 

นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 

11.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

14 และ 16 ม.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนในการท้ิงขยะ การ
คัดแยกขยะภายในโรงเรียน 

ห้องช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
2 

นางสาวปาณิสรา คำมูล 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.............................................ผู้รับรอง      

                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   



                                       ตำแหน่ง ครู                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยม้พร้อมอุปถัมภ์) 

กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกดั สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี  2  

กระบวนการ วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้นำ PLC 
12.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

21 และ 23 ม.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

มารยาทในการพูดและการฟังท่ีถูกต้อง ห้องช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 นางสาวชฎาพร เสาร์คำ 

13.ด้านคุณภาพผู้เรียน 28 และ 30 ม.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

พฤติกรรมเส่ียงของนักเรียนท่ีเกิดผลกระทบจาก

ครอบครัว  

 

ห้องประชุมเกียรติยศ นางยุวดี  ทองคำ 

14.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

4 และ 6 ก.พ.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

การคัดกรองนักเรียนท่ีมีปัญหาทางสายตาผิดปกติ ห้องอนุบาล 2 นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 

15.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

11 และ 13 ก.พ.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

มารยาทในการไหว้และการทักทายท่ีถูกต้อง ห้องช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์ 

 
ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.............................................ผู้รับรอง      

                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ตำแหน่ง ครู                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยม้พร้อมอุปถัมภ์) 



กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกดั สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนท่ี  2 

กระบวนการ วัน เดือน ป ี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้นำ PLC 
16ด้านคุณภาพผู้เรียน 18 และ 20 ก.พ.63 

เวลา 15.30-16.30 น 
การแก้ไขปัญหานักเรียนรับประทานอาหารกลางวนั

ไม่หมด 

ห้องประชุมเกียรติยศ นายอนุวัตร ธิระมาร 

17.ด้านคุณภาพผู้เรียน 25 และ 27 ก.พ.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

การกราบแบบถูกต้อง เหมาะสม แบบไทย 

 

ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 

17.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

3 และ 5 มี.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

นิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินกิจกรรม PLC ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาลินี   สุขศิริ 
 

18.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

10 และ 12 มี.ค.63 
เวลา 15.30-16.30 น 

คัดเลือก Best Practice  PLC  ของโรงเรียน ห้องประชุมเกียรติยศ นางสาลินี   สุขศิริ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

19.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

19 มี.ค.63 
เวลา 09.30-16.30 น 

ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ห้องประชุมเกียรติยศ ผู้บริหาร คณะครูทุกคน 
 

ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงช่ือ.............................................ผู้รับรอง      
                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ตำแหน่ง ครู                        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยม้พร้อมอุปถัมภ์) 


