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ค ำน ำ 

 
แผนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร  PLC ( Professional Learning Community) ชุมชนกำรเรียนรู้ทำง

วิชำชีพ โรงเรียนอนุบำลตำก  เกิดจำกกำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหำร ครูผู้สอน และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน โดยกำรค้นหำปัญหำ สำเหตุ และแนวทำงแก้ไข 
ของบุคลำกรที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   กระบวนกำร PLC คือ เครื่องมือส ำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็น ชุมชน 
(community) ท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน ระดับ 
“ปฏิรูป” กำรเรียนรู้ และ PLC ยังเป็นเครื่องมือให้ครูเป็น ผู้ลง มือกระท ำ (actor) เป็น “ประธำน” เพ่ือสร้ำงกำร
เปลี่ยนแปลงให้กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ที่เน้นกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ วิชำชีพครูโดยเน้นกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นหัวใจส ำคัญ  

แผนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร  PLC ของโรงเรียนอนุบำลตำก ประกอบด้วย ควำมเป็นมำของกำร
ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC กลยุทธ์กำรบริหำรงำนสถำนศึกษำ  แนวทำงด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำ     
โดยใช้กระบวนกำร PLC  กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดจนแนวทำงกำรนิทศติดตำม  

 โรงเรียนอนุบำลตำก หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ แผนกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้กระบวนกำร PLC 
ของโรงเรียนอนุบำลตำก คงเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ร่วมพัฒนำกำรศึกษำต่อไป 

 

       โรงเรียนอนุบำลตำก 

         กันยำยน ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
 
 

เร่ือง  หน้า 
ค าน า   
สารบัญ   
ส่วนที่ ๑ บทน า 

     -  ควำมเป็นมำ 
     -  วัตถุประสงค์ 

๑ 

ส่วนที ่๒ กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 
     -  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ค่ำนิยม  เป้ำหมำย อัตลักษณ์ 
     -  กลยุทธ์ 
     -  แนวทำงกำรพัฒนำ 

๒ – ๖ 
๒ 
๒ 
๖ 

ส่วนที่ ๓ การด าเนินงาน 
     -  กรอบกำรด ำเนินงำน 
     -  แผนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (ปฐมวัย) 
     -  แผนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (ระดับประถมศึกษำ) 
     -  ตำรำงด ำเนินกิจกรรม ระดับปฐมวัย 
     -  ตำรำงด ำเนินกิจกรรมชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ 
     -  กำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำ 

๗ – ๒๑ 
๗ 
๘ 
๑๐ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๙ 

ภาคผนวก ค ำสั่งโรงเรียน  
 แบบฟอร์ม Log book  
 ภำพกิจกรรม  
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

ความเป็นมา  

กำรศึกษำได้รับกำรคำดหมำยให้ท ำหน้ำที่ต่ำงๆ มำกมำยทั้งในทำงสังคม กำรเมือง และ เศรษฐกิจ 
นับตั้งแต่กำรช่วยให้ประชำชนอ่ำนออกเขียนได้และคิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและควำมเป็นพลเมือง ตลอดจน 
พัฒนำทักษะทำงเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยเพิ่มควำมเท่ำเทียมในสังคมในระยะยำว จำกบทบำทหน้ำที่ที่ส ำคัญ  
หลำยประกำรดังกล่ำว กำรศึกษำที่ไม่มีคุณภำพจึงก่อให้เกิด ปัญหำร้ำยแรงต่อประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน 
ศตวรรษท่ี ๒๑  ซึ่งประชำชนต้องกำรทักษะกำรคิด  และกำรด ำรงชีวิตที่แตกต่ำงจำกอดีตที่ผ่ำนมำอย่ำงมี   
นัยส ำคัญ  

ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๒๑st Century Skills) หัวใจของกำรเปลี่ยนแปลงคือ เปลี่ยนจำกเรียนรู้จำกฟัง   
ครูสอน (Learning by Attending Lecture/Teaching) มำเป็นเรียนรู้จำกกำรลงมือท ำ  (Learning by Doing) 
ทั้งหมดนี้ เป็นกำรเปลี่ยนแปลงโรงเรียนและวงกำรศึกษำโดยสิ้นเชิง เป็นกำรเปลี่ยนแปลงในระดับจิตส ำนึก  
ระดับรำกฐำน และระดับโครงสร้ำง จึงต้องมี  “กำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง”  (Change Management)  
อย่ำงจริงจังและเป็นระบบ มองจำกมุมหนึ่ง PLC คือ เครื่องมือส ำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็น ชุมชน (community) 
ท ำหน้ำที่เป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงใน ระดับ “ปฏิรูป” กำรเรียนรู้ 
เป็นกำรปฏิรูปที่ “เกิดจำกภำยใน” คือ ครูร่วมกันด ำเนินกำร เพ่ือให้กำรปฏิรูป กำรเรียนรู้ด ำเนินคู่ขนำนและ
เสริมแรงกันทั้งจำกภำยในและจำกภำยนอก PLC เป็นเครื่องมือให้ครูเป็น ผู้ลง มือกระท ำ (actor) เป็น 
“ประธำน” เพ่ือสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงให้แก่วงกำรศึกษำ (วิจำรณ์ พำนิช.๒๕๕๕) ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดกำรสร้ำง
โรงเรียนให้เป็นชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพครู ที่เน้นกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ วิชำชีพครูโดยเน้นกำรเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นหัวใจส ำคัญ จำกกำรศึกษำท่ีพบว่ำชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ เป็นแนวคิดท่ีมุ่งเน้นกำรพัฒนำ 
กำรเรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ที่พัฒนำจำกแนวคิดองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และ พัฒนำต่อมำเป็นโรงเรียน 
แห่งกำรเรียนรู้  

ผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกลไกส ำคัญ ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ต้องจัดกำรศึกษำและออกแบบ
กำรจัดกำรเรียนรู้ร่วมกับครู ผู้เรียนจึงจะประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นทีต่้องจัดให้มีกำร
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรขยำยผลกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC : Professional Learning 
Community) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำร  เพ่ือให้ผู้บริหำรใช้ เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 

 ๑.เพ่ือสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC : Professional Learning Community)   
ในสถำนศึกษำ 
 ๒. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและศักยภำพแก่ครู และบุคลกำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน ในกำรน ำควำมรู้
มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่ยั่งยืน 

เป้าหมาย 
 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนอนุบำลตำก 
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ส่วนที่ ๒ 
กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา 

 
โรงเรียนอนุบำลตำกในฐำนะองค์กรที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   

ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้ำหมำย  กลยุทธ์   และแนวทำงกำรพัฒนำ  เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในกำร 
วำงแผนกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้เป็นแนวทำงเดียวกันดังนี้ 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
  โรงเรียนระดับประถมที่มีกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพระดับจังหวัด 
พันธกิจ  (Mission) 
  ๑.  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมคุณลักษณะโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  ๒.  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัย 
  ๓.  เสริมสร้ำงเครือข่ำยและแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและในโรงเรียน 
  ๔.  พัฒนำระบบบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๕.  ส่งเสริมและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นครูมืออำชีพ   
ค่านิยม ( Core Values) 
  โรงเรียนประถมศึกษาที่มีคุณภาพสูงระดับจังหวัด 
เป้าหมาย (Goal) 
  ๑.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
  ๒.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีระเบียบวินัยทั้งภำยในและภำยนอก 
  ๓.  มีเครือข่ำยกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 
  ๔.  มีแหล่งเรียนรู้ภำยในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน 
  ๕.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นบุคคลที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “ เด็กดี  มีความรู้ ” 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  “คุณธรรมน าความรู้” 
กลยุทธ์  (Strategic) 
  กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล 
  กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล และค่ำนิยมพ้ืนฐำน ๑๒ ประกำร 
ในสถำนศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ ๓  ขยำยโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  และมีคุณภำพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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กลยุทธ์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าหมายความส าเร็จ 
   ๑.  จ ำนวนนักเรียนที่มีปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ลดลง 
   ๒.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
   ๓.  สถำนศึกษำผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนเพิ่มข้ึน 
   ๔.  สถำนศึกษำได้รับกำรสนับสนุนให้พัฒนำคุณภำพ 
   ๕.  นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ  ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเพ่ิมข้ึน 
  มาตรการ 
   ๑.  พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
   ๒.  เร่งรัดพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและสื่อกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหลักสูตรกำรศึกษำ
ปฐมวัยและหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
   ๓.  พัฒนำคุณภำพนักเรียนให้บรรลุมำตรฐำนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยทั้ง ๔ ด้ำนและ
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ๘ กลุ่มสำระ  โดยเน้น ๕ กลุ่มสำระหลัก  ได้แก่  วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ 
ภำษำไทย  สังคมศึกษำฯ  และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 
   ๔.  เร่งรัดพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในเพ่ือพัฒนำคุณภำพโรงเรียนเข้ำสู่มำตรฐำนและ
ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
   ๕.  พัฒนำสภำพแวดล้อมให้มีควำมสะอำด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   ๖.  โรงเรียนมีเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงและคอมพิวเตอร์เพื่อจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ที่ ๒   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล และค่านิยมพื้นฐาน ๑๒ ประการในสถานศึกษา   
  เป้าหมายความส าเร็จ 
   ๑.  นักเรียนทุกคนมีจิตส ำนึกในควำมเป็นไทย 
   ๒.  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม 
   ๓.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรด ำรงชีวิตที่มีคุณภำพตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ิมข้ึน 
  มาตรการ 
   ๑.  ส่งเสริมจิตส ำนึกควำมเป็นไทยในสถำบันชำติ  ศำสน์ กษัตริย์และกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๒.  ส่งเสริมและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ไทย  สังคมประชำธิปไตย 
   ๓.  ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม  สืบสำนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยในสถำนศึกษำ 
   ๔.  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำร  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน  ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕.  กำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
   ๖.  กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบประเมินผลกำรด ำเนินงำนในทุกส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๓   ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  และมีคุณภาพ 
  เป้าหมายความส าเร็จ 
   ๑.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพิ่มข้ึน 
   ๒.  นักเรียนทุกคนได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตำมนโยบำยภำครัฐ 

                     ๓.  นักเรยีนผ่ำนเกณฑ์และจบกำรศึกษำระดับ ก่อนประถม ประถม  
   ๔.  นักเรียนพิกำรได้รับกำรพัฒนำสมรรถภำพเพ่ิมข้ึน 
   ๕.  นักเรียนด้อยโอกำสได้รับกำรสนับสนุนส่งเสริมให้สำมำรถเรียนรู้ได้เต็มศักยภำพจนจบ
หลักสูตร 
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มาตรการ 
   ๑.  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 
   ๒.  ประสำน  ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนและก ำกับติดตำมโครงกำรเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
   ๓.  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว  สถำนประกอบกำร  องค์กรเอกชน 
   ๔.  ส่งเสริมระบบดูแลนักเรียนให้มีควำมแข็งแรง 
   ๕.  ส่งเสริมเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
   ๖.  ส่งเสริมและจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กพิกำรเรียนร่วม 
 กลยุทธ์ที่ ๔   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เป้าหมายความส าเร็จ 
   ๑.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
   ๒.  สถานศึกษา  มีความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ๓.  ครูและบุคลากรมีความพอใจในความม่ันคงของการประกอบวิชาชีพ มีขวัญและก าลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
   ๔.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ 
ที่ก าหนด 
  มาตรกา 
   ๑.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
   ๒.  ด าเนินการตามนโยบายคืนครูให้นักเรียน 
   ๓.  ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  เป้าหมายความส าเร็จ 
   ๑.  สถานศึกษาทุกแห่งที่ไม่ผ่านการรับรองได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้บริหารจัดการได้เต็ม
ศักยภาพ 
   ๒.  สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือให้มีความพร้อมและความเข้มแข็ง 
   ๓.  สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล หลักการมีส่วนร่วมและกระจาย
อ านาจ 
   ๔.  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
  มาตรการ 
   ๑.  พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
   ๒.  พัฒนาส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   ๓.  พัฒนาองค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
   ๔.  ส่งเสริมประสิทธิภาพในการรองรับการกระจายอ านาจ 
จุดเน้นการด าเนินงาน  (Focus) 
  โรงเรียนอนุบาลตาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๑ ก าหนดจุดเน้นการด าเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ดังนี ้
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  ส่วนที่ ๑ จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  ๑.๑  นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชกาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) ดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑.๑  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๘ ประการ 
   ๑.๑.๒  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ 
   ๑.๑.๓  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีความสามารถด้านภาษา ด้านค านวณและด้านการ
ใช้เหตุผล 
   ๑.๑.๔  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ มีความสามารถในด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
   ๑.๑.๕  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   ๑.๑.๖  นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา และทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย ๒ ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
เหมาะสมตามช่วงวัย 
  ๑.๒  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(Students’ Characteristics & Social Skills)  
  ๑.๓  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with 
Special Needs) 
   ๑.๓.๑  เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   ๑.๓.๒  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ  
  ส่วนที่ ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา      
  ๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuous Professional Development)        
   ๒.๑.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
   ๒.๑.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
  ๒.๑.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย ๑ ภาษา         
   ๒.๑.๔  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
จัดการเรียนรู้           
  ๒.๒  การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจและ
แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System)    
   ๒.๒.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ๒.๒.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจ ได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียน  
เต็มศักยภาพ 
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   ๒.๒.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมืออาชีพ 
เป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม        
  ๒.๓  การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)     
  ๒.๓.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
   ๒.๓.๒  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม        
  ๒.๓.๓  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ส่วนที่ ๓  จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ        
  ๓.๑  สถานศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
(Participation and Accountability)    
   ๓.๑.๑  สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม  
   ๓.๒  สถานศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน (Management with 
Quality and Standards)         
   ๓.๒.๑  สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียง
กับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน   
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  ๑.  ปรับปรุงโครงสร้ำงหลักสูตรเพื่อสร้ำงคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนสำกล ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  ๒.  ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรที่เอ้ือต่อกำรบริกำรผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน รวดเร็ว ทันสมัย 
  ๓.  ปรับแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนำระบบสถำนศึกษำ 
  ๔.  กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยกำรจัดโครงกำรให้รำงวัล 
ตำมผลงำน  เช่น  กำรพำไปทัศน์ศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ 
  ๕.  สร้ำงบรรยำกำศกำรท ำงำนให้เป็นองค์กรแห่งควำมร่วมมือ ประสำนประโยชน์และเป็นองค์กรแห่ง
กำรเรียนรู้โดยใช่ระบบ QC และ Learning Organization เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขและภำคภูมิใจใน
องค์กรและลดควำมเครียด 
  ๖.  ก ำหนดแผนกำรจัดกำรหำทรัพยำกร  
   ๖.๑  สรรหำงบประมำณเพ่ือ  จัดซื้อจัดหำจัดสร้ำงอำคำรและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
เรียนกำรสอนในโรงเรียนอนุบำลตำกแห่งใหม่ให้เพียงพอ  โดยก ำหนดแหล่งทรัพยำกรจำกหน่วยงำนต้นสังกัด
องค์กำรปกครองท้องถิ่น/องค์กรเอกชน/คหบดี/ห้ำงร้ำน/หน่วยงำนรำชกำรอ่ืนและกำรสรรหำงบประมำณจำก
ภำยในโรงเรียน เช่น  สหกรณ์ร้ำนค้ำโรงเรียน  
   ๖.๒  ปรับสภำพแวดล้อมอำคำรสถำนที่ปัจจุบันให้เหมำะสมเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
   ๖.๓  ปรับสภำพแวดล้อม อำคำรสถำนที่โรงเรียนอนุบำลตำกแห่งใหม่ให้สะอำด สะดวก สวยงำม  
ปลอดภัย  เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 



~ 7 ~ 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
การด าเนินงาน 

  ในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนอนุบำลตำกได้จัดกำรศึกษำและออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ร่วมกับครู เพ่ือให้ผู้เรียนประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ ตำมกระบวนกำรกำรขยำยผลกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิชำชีพ (PLC : Professional Learning Community) และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำงวิชำกำร ตำมกรอบ
กำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

ระบบการด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
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แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ในระดับสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลตาก  ระดับปฐมวัย 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๒. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๓. หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร/หัวหน้ำสำยชั้น 
๔. ครู                     

มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

๒. ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

จัดท ำแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
สู่สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑. สร้ำงทีมงำน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 
๒. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำงกำรปฏิบัติ
ให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ (พำดู พำคิด พำท ำ)  
๓. สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่น (ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน) 
๔. ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

- 

 กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 

๓. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่กำรปฏิบัติ 

๓.๑ ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติ 
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตำมล ำดับดังนี้  
     ๑. ค้นหำปัญหำ  
     ๒. หำสำเหตุ  
     ๓. แนวทำงแก้ไข  
     ๔. ออกแบบกิจกรรมและ 
     ๕. น ำสู่กำรปฏิบัติและกำรสะท้อนผล 
๓.๒ สรุปรำยงำนผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

- 

 กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
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แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

๔. ก ำกับ ติดตำมนิเทศและ
ประเมินผล 

๔.๑ จัดท ำแผนและเครื่องมือ ก ำกับ ติดตำม 
นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่สถำนศึกษำ 
๔.๒ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
สู่สถำนศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรก ำกับ 
ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 
๔.๓ เร่งรัด ติดตำม และสนับสนุน ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
สู่สถำนศึกษำ 

ครั้งที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๓ กันยำยน  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๔ ตุลำคม  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๕ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๖ ธันวำคม  ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ ๗ มกรำคม  ๒๕๖๑ 
ครั้งที่ ๘ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 

๕. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  

 

๕.๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PLC 
สู่สถำนศึกษำ พร้อม Logbook เป็นรำยบุคคลต่อ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๕.๒ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
 สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ในสถำนศึกษำ 
๕.๓ สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีนำคม  ๒๕๖๑ 

๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่สถำนศึกษำ 

๖.๑ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show $ Share) กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่สถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 
๖.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีกระบวนกำร
ด ำเนินกำรที่ดีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้  
และเผยแพร่ 
 

มีนำคม  ๒๕๖๑ 
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แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)ในระดับสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โรงเรียนอนุบาลตาก ระดับประถมศึกษา 

 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. แต่งตัง้คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อน PLC 
ประกอบด้วย 
๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๒. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
๓. หัวหน้ำฝ่ำยวชิำกำร/หัวหน้ำสำยชั้น 
๔. ครู                     

มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

๒. ก ำหนดแผนงำนกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ระดับ
สถำนศึกษำ 

จัดท ำแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC 
 สู่สถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
๑.สร้ำงทีมงำน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 
๒.สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำงกำร
ปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ (พำดู พำคิด 
พำท ำ)  
๓.สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่น (ระดับบุคคล 
ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน) 
๔.ก ำกับ ติดตำม นิเทศ และประเมินผล 
๕.ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

 

 

 

- 

 กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 

๓. กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่กำรปฏิบัติ 

๓.๑ ขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่กำรปฏิบัติ 
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตำมล ำดับดังนี้  
     ๑. ค้นหำปัญหำ  
     ๒. หำสำเหตุ  
     ๓. แนวทำงแก้ไข  
     ๔. ออกแบบกิจกรรมและ 
     ๕. น ำสู่กำรปฏิบัติและกำรสะท้อนผล 
๓.๒ สรุปรำยงำนผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 

มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 

- 

 กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 11 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

๔. ก ำกับ ติดตำมนิเทศและ
ประเมินผล 

๔.๑ จัดท ำแผนและเครื่องมือ ก ำกับ ติดตำม 
นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่สถำนศึกษำ 
๔.๒ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
สู่สถำนศึกษำ ระดับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรก ำกับ 
ติดตำม นิเทศ และประเมินผลกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC สู่สถำนศึกษำ 
๔.๓ เร่งรัด ติดตำม และสนับสนุน ข้ำรำชกำร
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC สู่
สถำนศึกษำ 

ครั้งที่ ๑-๒ มิถุนำยน ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๓-๔ กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๕  สิงหำคม  ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๖  กันยำยน ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๗  ตุลำคม  ๒๕๖๐ 

ครั้งที่  ๘ พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๙ ธันวำคม  ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๗ มกรำคม  ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๑๐ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ 

๕. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร
กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  

 

๕.๑ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร PLC 
สู่สถำนศึกษำ พร้อม Logbook เป็นรำยบุคคลต่อ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๕.๒ คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC  
 สรุปและรำยงำนผลกำรติดตำม ในสถำนศึกษำ 
๕.๓ สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มีนำคม  ๒๕๖๑ 

๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่สถำนศึกษำ 

๖.๑ สถำนศึกษำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show $ Share) กำรขับเคลื่อนกระบวนกำร 
PLC สู่สถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำ 
๖.๒ ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีกระบวนกำร
ด ำเนินกำรที่ดีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้  
และเผยแพร่ 
 

มีนำคม  ๒๕๖๑ 
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ตารางด าเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียน ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 
โดยใช้กระบวนการ PLC  

โรงเรียนอนุบาลตาก  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เวลา กิจกรรม 

จันทร์-ศุกร์ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

- พัฒนาทักษะอ่าน การท่องพยัญชนะไทย  

สระไทย ๒๑ รูป ๓๒ เสียง นับเลข ๑-๑๐๐  

 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ 

ตามหน่วยการสอนบูรณาการ ๖ กิจกรรมหลัก 

 

๑๑.๓๐ -๑๒.๐๐ น. 

- พัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย 

- สระไทย ๒๑ รูป ๓๒ เสียง 

- เขียนเลข ๑-๑๐๐  

- ฝึกเขียน – ฝึกอ่านค าประสมสระท่ีไม่มีตัวสะกด 

 

๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น. นอนหลับผักผ่อน 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

- พัฒนาทักษะการอ่าน การท่องพยัญชนะไทย 

- สระไทย ๒๑ รูป ๓๒ เสียง นับเลข ๑-๑๐๐ 

- ฝึกอ่านค าประสมสระท่ีไม่มีตัวสะกด 

 

๑๖.๐๐ น. เลิกเรียน 
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ตารางการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

 

ที ่ วิชา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

๑ จันทร์-ศุกร์  
(ตำมตำรำงเรียนของ 
แต่ละห้อง) 

- ฝึกกำรฟัง พูด และอ่ำน โดยใช้แบบ
หัดอ่ำนหนังสือไทย เล่มต้น เล่มปลำย 

ครูประจ ำชั้น 

๒ จันทร์-ศุกร์  
(ตำมตำรำงเรียนของ 
แต่ละห้อง) 

- ฝึกกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนโดย
ใช้สื่อกำรเรียน อ่ำนออก เขียนได้       
ตำมแนวทำง BBL เล่ม ๑ – ๓ 

ครูประจ ำชั้น 

๓ ศุกร์ ชั่วโมงคิดวิเครำะห์
(๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.)  

- ฝึกกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียนโดย
จัดกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 
(ป.๑/๒ – ป.๑/๕) ประกอบด้วย 
ฐำนที่ ๑ เรียนรู้ สระอำ 
ฐำนที่ ๒ เฮฮำ สระอี 
ฐำนที่ ๓ ชื่นชีว ีสระอือ 
ฐำนที่ ๔ ฝึกปรือ สระอู 
ฐำนที่ ๕ ชวนดู สระเอ 
ฐำนที่ ๖ หันเห สระแอ 
ฐำนที่ ๗ ดูแล สระโอ 
ฐำนที่ ๘ ไชโย สระออ 

ฐำนที่ ๑ นำงสุมำลี สีอ่อน 
ฐำนที่ ๒ น.ส.ประกำยรุ้ง อุดมเกตุ 
ฐำนที่ ๓ น.ส.ดำหวัน สุยะวงษ์ 
ฐำนที่ ๔ นำงปรำณี ศรีบัวจับ 
ฐำนที่ ๕ น.ส.สุวนันท์ รอดคุ้ม 
ฐำนที่ ๖ นำยกฤตวัตร์ ขุนชัย 
ฐำนที่ ๗ น.ส.บุญทิน บุญมำ 
ฐำนที่ ๘ นำยจักรกฤษ์ สืบสำตร์ 

 

 

๔ จันทร์, อังคำร, พฤหัสบดี, 
ศุกร์ 
(๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.) 

 

กิจกรรมอัจฉริยภำพ/กิจกรรมชมรม 
- ฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน และเขียน
โดยใช้ค ำพื้นฐำน ป.๑ น ำมำหัดอ่ำน
แบบแจกลูกสะกด หลังจำกนั้นให้
นักเรียนคัดลำยมือ และน ำกลับไป 
ฝึกอ่ำนที่บ้ำนอีกครั้ง พร้อมทั้งให้
ผู้ปกครอง ลงชื่อรับรองกำรอ่ำน           
(วันละ ๕ ค ำ) 

ครูประจ ำชั้น และครูประจ ำชั้นคู่ 

๕ ตลอดปีกำรศึกษำ เรียนรู้ค ำภำษำอังกฤษ จ ำให้แม่น ครูทุกคน 
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ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที ่ วัน/เวลา กิจกรรม ครูผู้รับผิดชอบ 
๑. จันทร์ – อังคำร   

(๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.) 

 

พัฒนำอัจฉริยภำพ 
๑. คณิตคิดสนุก    
๒. English is fun    
๓. ลำยมือสวย  ด้วยมือฉัน    
๔. อ่ำน – คิด – แยกแยะ  
๕. ขับขำนอำขยำนไทย   
๖. เขียนอ่ำนส ำนวนไทย 

นำงสำยทอง   เวียงศิริ 
นำงกัญญำ  เพ็ชร์ชม     
นำงสมพิศ  ครบุรี  
นำงสำวนิภำ  เกตุสระ 
นำงชนม์ชนก   คุ้มครอง  

๒. พฤหัสบดี – ศุกร์  
(๑๕.๓๐ น.– ๑๖.๐๐น.) 

ชมรม 
- เขียนตำมค ำบอก แจกลูกสะกดค ำพร้อมคัด
ลำยมือ 

ครูประจ ำชั้นแต่ละห้อง 

๓. ศุกร์ 
(๑๔.๓๐ น.– ๑๕.๓๐ น.) 

กิจกรรมส่งเสริมกำรฟัง พูด อ่ำน เขียนและ
คิดวิเครำะห์ โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน 
ประกอบด้วย 
     -ฐำน ๑ ฟัง – คิด – ตอบ    
     -ฐำน ๒ อ่ำนค ำ จ ำได้       
     -ฐำน ๓ เรียงค ำท ำประโยค      
     -ฐำน ๔ จินตนำกำรสร้ำงสรรค์   

 
 
 
นส.สุภำวดี  อินฟ ู  
นำงชนม์ชนก  คุ้มครอง 
นำงสำวนิภำ  เกตุสระ     
นำงสมพิศ  ครบุรี  

๔. ศุกร์ ชั่วโมงซ่อมเสริม 
(๑๔.๓๐ น.– ๑๕.๓๐ น. ) 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนค ำ   
อ่ำนเรื่องโดยใช้แบบหัดอ่ำนหนังสือไทย  
เล่มต้น เล่มปลำย  

ครูประจ ำชั้น 

๕. จันทร์ –ศุกร์  
(ตำมตำรำงเรียนของ 
แต่ละห้อง) 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรเขียนเรื่องจำกภำพ 
(ใช้แบบฝึกทักษะกำรเขียน ) 

ครูประจ ำชั้น  

๖. จันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงสะเต็ม
(ตำมตำรำงเรียนของ 
แต่ละห้อง ) 

กิจกรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน โดยใช้หนังสือ
เรียน ตำมแนว BBL(ใช้แบบฝึกอ่ำน : อ่ำน 
อ่ำน อ่ำน เรำมำอ่ำนหนังสือกันเถอะ) 

ครูประจ ำชั้น 

๗ ตลอดปีกำรศึกษำ เรียนรู้ค ำภำษำอังกฤษ จ ำให้แม่น ครูทุกคน 

 

หมายเหตุ   ทุกวัน จันทร์ – อังคำร  เวลำ ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ และวันพฤหัสบดี  เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
นักเรียนกลุ่มอ่อน ของแต่ละห้องเรียนซ่อมเสริม ( ผู้รับผิดชอบ  ครูนฤมล  น้ ำเงิน  และ ครูจิดำภำ  โชติพินิจ ) 
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ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ที ่ วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1. จันทร์-ศุกร์ ชั่วโมง 

แนะแนว 
(ตำมตำรำงเรียนของ 
แต่ละห้อง) 

ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำน เขียน คิด
วิเครำะห์ “ควำมรู้  คู่กำรปฏิบัติ” 

ครูประจ ำชั้น 
/ ครูชมภู 

พัฒนำ
ภำษำไทย/จีน 

2. จันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงสะเต็ม
ศึกษำ (ตำมตำรำงเรียน
ของแต่ละห้อง) 

ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรเขียนเรื่อง 
    -กำรฝึกคิดวิเครำะห์เป็นขั้นตอน 

ครูอรพรรณ พัฒนำ
ภำษำไทย 

3. จันทร์-ศุกร์ ชั่วโมง
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ตำม
ตำรำงเรียนของแต่ละห้อง) 

ส่งเสริมทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน 
    -อ่ำนคล่อง เขียนคล่องตำมเพลง 

ครูประจ ำชั้น ห้อง ๓ -๕ 

4. ศุกร์ ชั่วโมงคิดวิเครำะห์ 
(14.30 น. – 15.30 น.) 

กิจกรรมส่งเสริมกำรคิด วิเครำะห์และเขียนโดย
ใช้กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 
    -อ่ำน ท่องจ ำบทอำขยำน 
    -อ่ำนจับใจควำมส ำคัญ 
    -เขียนเรื่องจำกภำพตำมจินตนำกำร 
    -กำรอ่ำนค ำและเรียนรู้ควำมหมำยของค ำ 
    -พัฒนำทักษะกำรคิด 

 
 

ครูเจริญ 
ครูทัศนีย์ 
ครูเนรมิต 
ครูสมใจ 
ครูธนพันธ์ 

ห้อง 1-5 

5 จันทร์ อังคำร  
(15.30 น.-16.00 น.) 

กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์กำรทดสอบทำง
กำรศึกษำแห่งชำติ NT 

ครูประจ ำชั้น  

6. ชมรม 
(๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
วันพฤหัสบดี , วันศุกร์ 

จัดกิจกรรมพัฒนำอัจฉริยภำพนักเรียน 
    -ยิ้มใส ไหว้สวย 
    -อ่ำนคล่อง  เก่งคิดพิชิตพิซซ่ำ 
    -เขียนสวย  ด้วยมือเรำ 
    -คณิตอัจฉริยภำพ 
    -สร้ำงสรรค์ด้วยโปรแกรมเพ้นท์ 
    -หนูน้อยเจ้ำเวหำ 
    -English is fun 
    -คณิตคิดคล่อง คิดเร็ว 

ครูเจริญ 
ครูเนรมิต 
ครูทัศนีย์ 
ครูสมใจ 
ครูอรพรรณ 
ครูบุญชอบ 
ครอูรทัย 
ครูจักรกฤษ 
ครูชมภู 
T.sandra 

 

๗ ตลอดปีกำรศึกษำ กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนส ำหรับ
นักเรียนที่เรียนรู้ช้ำ 

ครูเนรมิต  

๘ ตลอดปีกำรศึกษำ กิจกรรมคัดลำยมือ เขียนตำมค ำบอกพร้อม 
ค ำอ่ำน 

ครูทุกท่ำน   

๙ ตลอดปีกำรศึกษำ เรียนรู้ค ำภำษำอังกฤษ จ ำให้แม่น ครูทุกท่ำน   
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ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์ 

โดยใช้กระบวนการ PLC 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ที ่ วัน/เวลำ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 
1 จันทร์ – ศุกร์ ก่อนเข้ำ

เรียนวิชำแรก 15 นำที 
1. ฝึกคัดลำยมือค ำพ้ืนฐำน
พร้อมค ำอ่ำน 
2. คิดเลขเร็ว   
3. ท่องค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ 

ครูประจ ำชั้น  

2 พฤหัสบดี ชั่วโมงคิด
วิเครำะห์  
(14.30-15.30) 

ฝึกทักษะกำรฟัง พูด อ่ำน 
เขียนโดยจัดกิจกรรมฐำนกำร
เรียนรู้เกมหรรษำกับตัวสะกด  
ประกอบด้วย 
ฐำนที่ 1 มำตรำแม่ ก กำ 
ฐำนที่ 2 มำตรำแม่กง 
ฐำนที่ 3 มำตรำแม่กม 
ฐำนที่ 4 มำตรำแม่เกย 
ฐำนที่ 5 มำตรำแม่เกอว 
ฐำนที่ 6 มำตรำแม่กน 
ฐำนที่ 7 มำตรำแม่กก 
ฐำนที่ 8 มำตรำแม่กบ 
ฐำนที่ 9 มำตรำแม่กด 

 
 
 
 
ฐำนที่ 1 นำงพรพรรณ  
ฐำนที่ 2 นำงสำวอรอุมำ  
ฐำนที่ 3 นำงวำสนำ  
ฐำนที่ 4 นำยเทพ  
ฐำนที่ 5 นำยสกนธ์   
ฐำนที่ 6 นำยณรงค์ศักดิ์   
ฐำนที่ 7 นำงศรีอ ำพร   
ฐำนที่ 8 นำงรุ่งนภำ   
ฐำนที่ 9 นำงสำวกนกรัตน์   

ห้อง ป.4/3-ป.4/5 

3. จันทร์ อังคำร พฤหัสฯ 
ศุกร์  
(15.30 น.-16.00น.) 

กิจกรรมพัฒนำอัจฉริยภำพ
นักเรียน 8 กลุ่มสำระฯ 
 

ครูทุกคนในสำยชั้น ป.4  

4.  จันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงสะเต็ม
ศึกษำ (ตำมตำรำงเรียน
แต่ละห้อง) 

กิจกรรมกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำ (กำรอ่ำน เขียน) และ
กำรคิด(วิเครำะห์แก้ปัญหำ 
สร้ำงสรรค์)ผ่ำนกำรเรียนรู้
ด้วยสะเต็มศึกษำ 

ครูอรอุมำ 
ครูพรพรรณ 

ห้อง 1 -2 

5. จันทร์,พุธ กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน 
กำรเขียนส ำหรับนักเรียนที่
เรียนรู้ช้ำ 

ครูมุกดำ  ห้อง 3-5 
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ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ที ่ วัน/เวลา กิจกรรม ครูผู้รับผิดชอบ 
1. วันพฤหัสบดี 

(14.30 น. – 16.00 น.) 
 

กิจกรรมอ่ำนจับใจควำม 5กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
1. ภำษำไทย : อ่ำน สรุปใจควำม    
2. คณิตฯ : อ่ำนวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ     
3. วิทย์ฯ : อ่ำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์(โจทย์)     
4. สังคมฯ : อ่ำนวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ    
5. อังกฤษ : อ่ำน แปลควำมหมำย  

 
ครูประทุม,ครูสกุณำ 
ครูธนเดช,ครูนันทยำ    
ครูวันทนีย์  
ครูมะลิวัลย์ 
ครูสุภำพ  

2. ตลอดปี 
(15.30 น.– 16.00น.) 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนเขียนค ำพ้ืนฐำน 
ภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 

ครูประทุม  ครูสกุณำ 

3. วันจันทร์ – วันอังคำร 
( 15.30 น.– 16.00น.) 

ชมรม  ตำม 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ครูทุกคนในสำยชั้น ป.5 

4. กรกฎำคม-สิงหำคม 2560 
3 ชั่วโมง/สัปดำห ์
(ใช้ชั่วโมงคิดวิเครำะห์         
ซ่อมเสริม และสะเต็มศึกษำ) 

กิจกรรมวิจัยกำรพัฒนำทักษะภำษำ(กำรอ่ำน 
เขียน)และกำรคิด (วิเครำะห์  แก้ปัญหำ 
สร้ำงสรรค์)ผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วยสะเต็มศึกษำ 
  

ครูสกุณำ (ป.5/3) 
ครูธนเดช (ป.5/4) 
 
  

5. วันจันทร์ –วันพฤหัสบดี 
( 16.00 น. – 17.00 น.) 

กิจกรรมเรียนเสริมเพ่ิมเติมควำมรู้(หลังเลิกเรียน) 
-เสริมควำมรู้ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 
 

ครูทุกคนในสำยชั้น ป.5 

6. วันเสำร์ 
(09.00 น. – 15.00 น.) 

กิจกรรมเรียนเสริมทักษะทำงวิชำกำร 
- ฝึกข้อสอบ LAS 

ครูสำยชั้น ป.5  

7. ภำคเรียนที่ 1 กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนส ำหรับ
นักเรียนเรียนช้ำ 

ครูประทุม 

8. ก่อนเรียนคณิตศำสตร์ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ครูธนำเดช ครูนันทยำ 
9. วันพฤหัสบดี–วันศุกร์ 

(15.30 น.-16.00น.) 
กิจกรรมแก้ปัญหำกำรคิดค ำนวณด้วยกำรใช้
กระบวนกำร PLC 

ครูธนำเดช ครูนันทยำ 

10. วันศุกร์ 
(14.30 น.-15.30น.) 

กิจกรรมแก้ปัญหำกำรอ่ำนเขียนภำษำไทยด้วย
กำรใช้กระบวนกำร PLC 

ครูประทุม ครูสกุณำ 

๑๑. ตลอดปีกำรศึกษำ กิจกรรมคัดลำยมือ เขียนตำมค ำบอกพร้อม 
ค ำอ่ำน 

ครูทุกท่ำน 

๑๒ ตลอดปีกำรศึกษำ เรียนรู้ค ำภำษำอังกฤษ จ ำให้แม่น 
 

ครูทุกท่ำน 
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ตารางการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  และคิดวิเคราะห์ 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ที ่ วัน/เวลา กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 วันพฤหัสบดี เวลำ 
14.30-16.00 

กิจกรรมอ่ำนจับใจควำมเบญจสำระ 
กำรเรียนรู้ 
  - ภำษำไทย : อ่ำน สรุปใจควำม 
  - คณิตฯ : อ่ำนวิเครำะห์โจทย์ปัญหำ 
  - วิทย์ฯ : อ่ำนวิเครำะห์สถำนกำรณ์(โจทย์) 
  - สังคมฯ : อ่ำนวิเครำะห์เหตุกำรณ์ต่ำงๆ 
  - อังกฤษ : อ่ำน แปลควำมหมำย 

- ภำษำไทย ครูมยุรี, 
ครูสมพิศ 
- คณิตศำสตร์ ครูกำญจนำ
และครูนิติมำ 
- วิทยำศำสตร์ ครูบังอร 
- สังคมฯ ครูอัจฉรำ 
- อังกฤษ ครูพีระพงษ์ 

 

2 กรกฎำคม-สิงหำคม 
2560  

3 ชม./สด. 
(ใช้ ชม.IS+ 

ซ่อมเสริม 2 ชม.) 

กิจกรรมวิจัยกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำ  
(กำรอ่ำน เขียน)และกำรคิด (วิเครำะห์ 
สร้ำงสรรค์และสื่อสำร) ผ่ำนกำรเรียนรู้ด้วย 
สะเต็มศึกษำ 

-ครูบังอร,ครูกำญจนำ, 
ครูมยุรี,ครูพีระพงษ์และ 
ครูนิติมำ 

ป.6/3 
ป.6/4 
ป.6/5 

3 วันจันทร์และ 
วันอังคำร เวลำ 

15.30-16.00 น. 

- ชมรม ตำม 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ครูทุกคนในสำยชั้น ป.6  

4 วันจันทร์-พฤหัสบดี  
เวลำ 16.00-

17.00 น. 

กิจกรรมเรียนเสริมเพ่ิมเติมควำมรู้ 
(หลังเลิกเรียน) 
   - เสริมควำมรู้ในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 

- ภำษำไทย ครูมยุร,ี 
ครูสมพิศ 
- คณิตศำสตร์ ครูกำญจนำ
และครูนติิมำ 
- วิทยำศำสตร์ ครูบังอร 
- สังคมฯ ครูอัจฉรำ 
- อังกฤษ ครูพีระพงษ์
T.Jordan 

 

5 วันเสำร์ 
เวลำ 09.00-

15.00 น. 

กิจกรรมเรียนเสริมเพ่ิมทักษะทำงวิชำกำร 
- ฝึกข้อสอบ O-NET 
- ฝึกข้อสอบกำรสอบเข้ำเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น 

ครูมยุรี,ครูสมพิศ,ครู
กำญจนำครูนิติมำ,ครู
บังอร,ครูอัจฉรำ 
ครูพีระพงษ์ 
และวิทยำกรภำยนอก 

 

๖ ตลอดปีกำรศึกษำ กิจกรรมคัดลำยมือ เขียนตำมค ำบอกพร้อม  
ค ำอ่ำน 

ครูทุกท่ำน   

๗ ตลอดปีกำรศึกษำ เรียนรู้ค ำภำษำอังกฤษ จ ำให้แม่น ครูทุกท่ำน  

๘ อังคำร พฤหัสบด ี กิจกรรมพัฒนำด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียนส ำหรับ
นักเรียนที่เรียนรู้ช้ำ 

ครูมุกดำ  
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การนิเทศภายในสถานศึกษา 

   โรงเรียนได้วำงแผนจัดท ำโครงกำรนิเทศภำยในที่ชัดเจน มีกำรจัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศภำยในที่
สอดคล้องและครบถ้วนกับเป้ำหมำยโครงกำรนิเทศ มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรนิเทศอย่ำงเป็นระบบมีกำร
สรุปผลกำรนิเทศและน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรนิเทศต่อไป  โดยร่วมกับหัวหน้ำสำยชั้น หัวหน้ำกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ จัดกระบวนกำรนิเทศภำยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ เพ่ือวำงแผนกำรนิเทศภำยใน  

ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
   ๑. จัดท ำโครงกำร/ขออนุมัติ 
   ๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประชุมวำงแผน 
    ๓. ประชุมชี้แจงครูเรื่องกำรใช้หลักสูตร   
    ๔. กำรวัดผลประเมินผลและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    ๕. เยี่ยมห้องเรียน  
   ๖.. สังเกตกำรณ์จัดกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนกำร PLC  
   ๗. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
   ๘. ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
   ๙. สรุป/รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

แผนภูมิการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลตาก 
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รายละเอียดขั้นตอนการนิเทศแบบการศึกษาเอกสาร 
  ขั้นที ่1 เตรียมผู้รับการนิเทศ 
   ขั้นเตรียมผู้รับกำรนิเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 
   ๑.๑ ผู้บริหำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ เมื่อพบว่ำครูไม่เข้ำใจกำรจัดกระบวนกำรเรียน 
กำรสอน เช่น ไม่ได้เตรียมควำมพร้อมเด็กแรกเรียน เด็กไม่เข้ำใจทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ครูไม่เข้ำใจ
วิธีกำรสอนคณิตศำสตร์ ในเรื่องโจทย์ปัญหำหรือเรื่องเศษส่วน เป็นต้น 
   ๑.๒ ผู้บริหำรเลือกผู้รับกำรนิเทศ จำกกำรศึกษำข้อมูลโดยมุ่งเน้นผู้ที่มีปัญหำมำก และเหมำะสม
จะใช้กิจกรรมกำรนิเทศนี้ 
   1.3 ผู้บริหำรจูงใจให้ผู้รับกำรนิเทศ รับมอบหมำยงำนด้วยควำมเต็มใจและพอใจโดยใช้ค ำพูดจูง
ใจหรือวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น “ เห็นว่ำคุณเป็นผู้อ่ำนหนังสือเก่ง สรุปใจควำม เก่ง พูดเข้ำใจง่ำย ฯลฯ จึงมอบเอกสำร
ให้อ่ำน เพื่อน ำมำเล่ำให้เพ่ือนครูฟัง จะได้มีควำมเข้ำใจได้ ตรงกันทุกคน ” ฯลฯ 
  ขั้นที ่2 ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 
   ขั้นศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร มีข้ันตอนดังนี้ 
   2.1 ผู้บริหำร มอบเอกสำรทำงวิชำกำร ให้ผู้รับกำรนิเทศไปศึกษำค้นคว้ำใช้เวลำประมำณ  
3–5 วัน 
   2.2 ผู้รับกำรนิเทศ ศึกษำเอกสำรและสรุปย่อ ควำมรู้ที่ได้จำกเอกสำร 
  ขั้นที ่3 ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 
   ขั้นถ่ำยทอดควำมรู้ทำงวิชำกำร มีข้ันตอนดังนี้ 
   ๓.๑ ผู้บริหำรเตรียมสถำนที่ประชุม อำจจะใช้ห้องพักครูหรือห้องประชุมใช้เวลำหลังรับประทำน
อำหำรกลำงวัน หรือใช้ช่วงเวลำและสถำนที่อ่ืน ๆ ที่เห็นว่ำเหมำะสม 
   ๓.๒ แจ้งผู้รับกำรนิเทศและคณะครูในโรงเรียน ทรำบวัตถุประสงค์ให้ตรงกัน พร้อมทั้งแจ้ง
ก ำหนดวัน เวลำและสถำนที่ประชุม 
   3.3 ผู้รับกำรนิเทศ ใช้เวลำถ่ำยทอด 15 – 30 นำที ไม่ควรใช้เวลำนำนเกินกว่ำช่วงควำมในใจ
และไม่เสียเวลำในกำรทำ กิจกรรมอ่ืน ๆ 
  ขั้นที ่4 ประเมินผล 
   4.1 ผู้บริหำรสังเกตกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู ซึ่งเป็นผู้รับกำรนิเทศหลังจำกที่
ถ่ำยทอดควำมรู้ไปแล้ว 
   4.2 ผู้บริหำรสนทนำ สอบถำม ผู้รับกำรนิเทศ เพ่ือสังเกตควำมเข้ำใจควำมสนใจและกำรน ำไปใช้  
  ขั้นที ่5 สรุปข้อมูล 
   ขัน้ประเมินผล มีขั้นตอนดังนี้ 
   5.1 ผู้บริหำรสรุปข้อมูลของผู้รับกำรนิเทศ จำกกำรประเมิน ถ้ำเป็นไปตำมที่มุ่งหวัง ควรยกย่อง
ชมเชยผู้รับกำรนิเทศ เป็นกำรสร้ำงขวัญ กำ ลังใจ 
   5.2 ควรหมุนเวียนให้ผู้อ่ืน ได้รับกำรนิเทศแบบเดียวกันบ้ำงเมื่อปฏิบัติกำรนิเทศเสร็จแล้วจึง
บันทึกลงในแบบบันทึกนิเทศ ดังนี้ 
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กระบวนการวางแผนและการเตรียมการในการนิเทศภายใน 
  ประกอบด้วย  5 ขั้นตอน 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรนิเทศภำยในโรงเรียนกำรศึกษำ
สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร 
  ขั้นตอนการการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
  ขั้นที่ 1 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำร มีดังนี้ 
   1.1 เพ่ือทรำบสภำพกำรศึกษำและคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในขณะนั้น 
   1.2 เพ่ือทรำบสภำพที่เป็นปัญหำ 
   1.3 เพ่ือทรำบควำมต้องกำร 
   1.4 เพ่ือก ำหนดแนวทำงตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ 
   1.5 เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย ไปสู่อนำคตท่ีพึงประสงค์อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ 
   1.6 เพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ 
  ขั้นที่ 2 สภำพปัจจุบัน หมำยถึง สภำพเป็นจริง ก ำลังเป็นอยู่หรือก ำลังด ำเนินกำรอยู่ขณะนั้น 
  ขั้นที่ 3 สภำพปัญหำ หมำยถึง สภำพควำมแตกต่ำงของสิ่งที่เป็นอยู่ หรือผลที่ปรำกฏกับสิ่งที่ต้องกำรให้
เป็นหรือเป้ำหมำย 
  ขั้นที่ 4 ควำมต้องกำร หมำยถึง สิ่งที่พึงปรำรถนำตำมจุดประสงค์และเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
  ขั้นที่ 5 วิธีกำรศึกษำสภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรมี 4 ขั้นตอน 
   5.1 ส ำรวจสิ่งที่เก่ียวข้องกับปัญหำของโรงเรียน 
   5.2 ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัด 
   5.3 หำมำตรฐำนและคุณค่ำของข้อมูล 
   5.4 บันทึกรำยกำรควำมต้องกำร 
  การประเมินผล และการรายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายใน 
   กำรประเมินผลกำรนิเทศหมำยถึง กำรตรวจสอบควำมส ำเร็จของโครงกำรกับจุดประสงค์ และ
เป้ำหมำยที่วำงไว้ กำรประเมินผลกำรนิเทศภำยในเพ่ือทรำบผลกำรดำเนินงำน อำจประเมินทั้งก่อนระหว่ำงและ
หลังกำรนิเทศ โดยมีขอบข่ำยกำรประเมินตำมกิจกรรมในโครงกำร เช่น 
   - ประเมินผลสัมฤทธิ์ ของโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย 
   - ประเมินควำมคิดเห็น 
   - ประเมินกระบวนกำรนิเทศ 
   - สรุปผลรวมกำรประเมิน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนในโอกำสต่อไป 
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ค ำสั่งโรงเรียนอนบุำลตำก 

ที่  ๒๔๐ / 25๖๐ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (Professional Leaning Community) 

…………………………………………………....................................................………………… 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) มำตรำ ๕๓(๔) พระรำชบญัญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๙(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) พระรำชบญัญัติระเบียบบริหำร
รำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ และหมวด ๖ (มำตรฐำนกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ)  
 ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต ๑ มีแนวทำงกำรพฒันำครูเพื่อยกระดับผลกำรเรียนของ
นักเรียนให้อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนและผลสัมฤทธิส์ูงขึ้น มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ต้องกำรสื่อเป็นนักคิด 
วิเครำะห์และสำมำรถใช้ภำษำไทยเพื่อเป็นสื่อกลำงกำรพฒันำกำรของวิชำตำ่งๆ ได้อย่ำงถูกต้องและเข้มแข็ง แนวทำงกำร
พัฒนำครูเพื่อเชื่อมโยงให้ถึงและน ำไปใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยกระบวนกำร PLC คือ ค้นปัญหำ ขอสำเหตุ แนวทำง 
กิจกรรมสู่กำรปฏิบัติ เน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กระบวนกำร PLC ห้ำมเสนอข้อมูลว่ำเด็กยำกจน เด็กก ำพร้ำ เด็กขำด
ควำมอบอุ่น ฯลฯ โดยเด็ดขำด มิฉะนั้นกำรแก้ปัญหำจะไม่ส ำเร็จ) 
  ดังนั้นจงึขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC (Professional Leaning Community) ดังนี ้
 ๑.  คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC ระดับสถำนศึกษำ 
  1.๑  นำยพยนต์   สืบรอด  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลตำก  ประธำน 
  ๑.๒  นำงสำวจตุรพร  มหำภำส รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลตำก  กรรมกำร 
  ๑.๓  นำงปิยนันท์  ใจแก้ว  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลตำก  กรรมกำร 
  ๑.๔  นำงเสำวรส  วงศ์ทำฝั้น  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนบุำลตำก  กรรมกำร 
  ๑.๕  นำงสำวศศิวิมล เจนกระบวนหัด   ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
  ๑.๖  นำงสำวบุษบำ  อำยุวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
  ๑.๗  นำงสำวประกำยรุ้ง อุดมเกตุ ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
  ๑.๘  นำงสมพิศ  ครบุร ี  ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
   ๑.๙  นำงสำวเจริญ ชูเกียรติตกุล ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
  ๑.๑๐ นำยสกนธ์  บัวทอง  ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
  ๑.๑๑ นำยสุภำพ เหล็กบุญเพชร ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
  ๑.๑๒ นำยพีระพงษ์  วรรณสทุธิ์ ครูโรงเรียนอนุบำลตำก   กรรมกำร 
 ๒.  คณะกรรมกำรขับเคลื่อน PLC ระดับสำยชัน้เรียน ประกอบด้วย  
      ๒.๑  ระดับสำยชั้นปฐมวัย 
         ๑) นำงสำวชุลีพร  จะ๊สุนำ   ๒) นำงกำญจนำ รำชบุตร  
         ๓) นำงจงกล  ชอบธรรม   ๔) นำงสำละวนิ  วงษโ์พธิ์ 
         ๕) นำงสำวบุษบำ  อำยุวฒัน์   ๖) นำงสำวปภำดำ  เงินดี 
         ๗) นำงสำวศศิวิมล เจนกระบวนหัด  ๘) นำงจ ำลอง  ใจเอ่ียม 
         ๙) นำงสำวปัณฑิตำ  คงเมือง   ๑๐) นำงสำวกนกวรรณ  นำมูล 
         ๑๑) นำงสำวชญำนิศำ  ค ำเครือ 
      ๒.๒ ระดับสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ 
         ๑) นำงอัมพร  ดิวรำงกูร   ๒) นำงสุมำลี  สีอ่อน 
          ๓) นำงสำวประกำยรุ้ง  อดุมเกตุ  ๔) นำงสำวดำหวัน  สุยะวงษ์ 
         ๕) นำงปรำณี  ศรีบัวจับ   ๖) นำงสุมัชญำ  จะวรรณะ 
         ๗) นำงสำวบุญทนิ  บุญมำ 
       ๒.๓ ระดับสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๒ 
           ๑) นำงสำยทอง  เวียงศิริ   ๒) นำงสำวนิภำ  เกตุสระ 
           ๓) นำงสมพิศ  ครบุร ี    ๔) นำงสำวนฤมล  น้ ำเงิน 
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     ๕) นำงชนมช์นก  คุ้มครอง  ๖) นำงกัญญำ  เพ็ชร์ชม 
     ๗) นำงสำวอมรรัตน์  อรุณเจริญ   
       ๒.๔ ระดับสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ 
     ๑) นำงสำวเจริญ  ชูเกียรติตกุล   ๒) นำยธนพันธ์  จันสำยทอง 
     ๓) นำงสมใจ  ผัดตุน่   ๔) นำยเนรมิต  ใจโปร่ง 
     ๕) นำงสำวบุญชอบ  พรมทับ   ๖) นำงอรทัย  ทองมั่ง 
       ๒.๕ ระดับสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๔ 
     ๑) นำงพรพรรณ  วงษ์สงวน   ๒) นำงสำวอรอุมำ  สุภำมงคล 
     ๓) นำงวำสนำ  บัวงำม    ๔) นำยเทพ  ทองสุระวิโรจน์ 
     ๕) นำยสกนธ์  บวัทอง    ๖) นำงรุ่งนภำ  จนิดำสุทธิ์ 
     ๗) นำยณรงค์ศักดิ์  สมหวัง    ๘) นำงศรีอ ำพร  แสงแป้น 
    ๙) นำงมุกดำ  ตั้งจิต 
       ๒.๖ ระดับสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕ 
     ๑) นำยสุภำพ  เหล็กบุญเพชร   ๒) นำงสำวประทุม  โม้พวง 
     ๓) นำงสกุณำ  กันคุ้ม    ๔) นำยธนำเดช  โพคทรัพย์ 
     ๕) นำงนันทยำ  อุ๊ดจิ๋ว    ๖) นำงวนัทนีย์  ปรมำริยะ 
     ๗) นำงเปีย่มสุข  เรืองงำม 
       ๒.๗ ระดับสำยชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
     ๑) นำงบังอร  ประเสริฐผล   ๒) นำงมยุรี  ศิริยำนนท์ 
    ๓) นำยพีระพงษ์  วรรณสุทธิ์   ๔) นำงสำวกำญจนำ  เครือกิจ 
     ๕) นำงนิติมำ  บุญมำ    ๖) นำยต่อพงษ์  มำพงษ ์
     ๗) นำงรชันีกร  เครืออยู่    ๘) นำยโชคชยั  สุขหัส 
     ๙) นำงสำวอัจฉรำ  แก้วช ู
       ๒.๘ ระดับครูอัตรำจ้ำง 
     ๑) นำยสำธิต  ยิง่เจริญ    ๒) นำยจักรกฤษ์  สืบสำตร ์
     ๓) นำงสำวจดิำภำ  โชตพิินิจ  ๔) นำงสำวสุภำวดี  อินฟ ู
     ๕) นำงทัศนีย์  ใจเถิน   ๖) นำงสำวกนิษฐำ  มหำวงค์ 
     ๗) นำยจักรกฤษ  ฟูค ำ   ๘) นำงสำวอรพรรณ  สมุทร์ควำม 
     ๙) นำงสำวกนกรัตน์  สิทธวิัง  ๑๐) นำงมะลิวัลย์  พรมหำญ 
     ๑๑) นำยนที  รำศรี    ๑๒) นำงสำวสมพิศ  ทิพยเกษร 
     ๑๓) นำงสำวรัชญำพรรณ  เรืองงำม 
       ๒.๙ ระดับครูอัตรำจ้ำงชำวต่ำงชำติ 
     ๑) Ms. Chandre’ Wahl     ๒) Ms. Elizabeth Guay 
     ๓) Ms. Jhoana Jean Dela Davad  ๔) Ms. Cassandra Midgley 
     ๕) Mr. Sundre Salimbagat Zerna  ๖) Ms. Joan Justine Palma Dela 
     ๗) Ms. Aimee Marcelino Macavinta ๘) Mr. Jordan P. Dela Roca 

 สั่ง ณ วันที่  ๒๓  มิถุนำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

     (ลงชื่อ)    
             (นำยพยนต์  สืบรอด) 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลตำก 
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ครั้งที่ ................./๒๕๖๐ 

วันที่ ............... เดือน ............................................... พ.ศ. ................  PLC ที่ ..................................................... 
****************************************************** 

 
๑.  ด้ำนปัญหำ 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ..............................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
๒.  หำสำเหต ุ
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................ ........ 
 
๓.  แนวทำงแก้ไข 
......................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. .......................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................. .......
............................................................................................................................ ........................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
๔.  กำรสะท้อนผลกำรปฏิบัติ (ระบุวันที่สะท้อนผล) 
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................................................ ........
........................................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................ .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................. ..................................................................................................................  
  

โรงเรียนอนุบาลตาก    


