
กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่  1  

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้น า PLC 
1.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

16 พ.ค.62 
เวลา 15.30-16.30 น. 

การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

ห้องประชุมเกียรติยศ ครูธนันพัชร์ โพธิ์งาม
พุ่ม 

2. ด้านคุณภาพผู้เรียน 21  พ.ค. 2562 
เวลา 15.30 – 16.30 น. 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือน าไปสู่บุคลิกภาพนักเรียน ห้องประชุมเกียรติยศ น.ส.เณศรพี ถนอม
สินทรัพย์ 

3.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
 

    23  พ.ค. 62 
เวลา 15.30-16.30 น 

ทักษะและรูปแบบการพิมพ์หนังสือบันทึกข้อความ
และค าสั่งต่างๆ 

ห้องประชุมเกียรติยศ ครูนุชรีภรณ์ จันทร์
สิงห์ 

4.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 
 

28 และ30 พ.ค. 62  
เวลา 15.30-16.30 น 

การเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ  ห้องประชุมเกียรติยศ ครูพินทุสร แสงเนตร 

5.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตลอดภาคเรียน  
เริ่ม 1 มิ.ย. 62 

พ่อแม่บุญธรรม ส่งเสริมการอ่าน-การเขียน ลานอเนกประสงค์ นางสาวรวงทอง  
มาตผล 

 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ต าแหน่ง คร ู                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่  1  

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้น า PLC 
6.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตลอดภาคเรียน 
เริ่ม 1 มิ.ย. 62 

เสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ นักเรียน
ชั้น ป.6 

ห้องวิทยาศาสตร์ ครูพินทุสร แสงเนตร 
 

7.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

ตลอดภาคเรียน 
เริ่ม 1 มิ.ย. 62 

เสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย นักเรียนชั้น 
ป.6 

ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 

นางสาวรวงทอง  
มาตผล 

8. ด้านคุณภาพผู้เรียน 11 และ 13 มิ.ย. 62 
เวลา 15.30 – 16.30 น. 

การใช้ค าสั่งภาษาอังกฤษในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริม
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

ห้องเรียน  IDP ครูทิพาภรณ์ มะหิน 

9.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

18 มิ.ย. เวลา 15.30 – 
16.30 น. 

การออกเสียง ร,ล และค าควบกล้ า ห้องประชุมเกียรติยศ ครูแก้วใจ จ าปาทอง 

10.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

20 มิ.ย. 62 
เวลา 15.30 – 16.30 น. 

การท าสื่อการสอนการ์ดสวิง ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 

น.ส.ชฎาพร  เสาร์ค า 

11.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

22 และ 29 มิ.ย. 62 
เวลา 8.30-16.30 น. 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  STEM education 
บูรณาการ  Active Learning 

ห้องประชุมเกียรติยศ 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

รร.วัดบางไกรนอก
ร่วมกับสถานบันการ
จัดการปัญญาภิว้ตน์ 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      

                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ต าแหน่ง คร ู                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่  1  

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้น า PLC 
12.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

25 มิ.ย. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

การผลิตสื่อการสอนป๊อบอัพทวิสต์ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ครูนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

13.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

25และ27  มิ.ย. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

ท้องถิ่นของเรา ห้องประชุมเกียรติยศ นางพะเยาว์ เรื่องอ่อน 
นางสุมาลี เกสรมาลา 
นางมณีรัตน์ นารถ
พินิจ 
นางกัญจนา บัวพุ่ม 

14.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

2และ4 ก.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

สื่อการสอนอย่างง่าย ห้องอนุบาล 2 นางสาวธนวรรณ ผิว
บัวค า 

15.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

9และ11 ก.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

การท าสื่อการสอนสมุด Pop up ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นางสาวปาณิสรา ค า
มูล 

 
ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      

                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ต าแหน่ง คร ู                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่  1  

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้น า PLC 
16.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

18 ก.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

ดอกไม้ประดิษฐ์ โรงอาหาร นางสาวพิกุล สีมาเพชร 

17.ด้านการบริหารและการ
จัดการของสถานศึกษา 

22และ25 ก.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

การสอนโปรแกรม photoshop พ้ืนฐาน ห้องอนุบาล 3  นางสาวเพ็ญนภา พัน
พินิจ 

17.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

30 ก.ค. 62 
1 ส.ค. 62 

เวลา15.30–16.30 น. 

การท าสื่อการสอนดอนโดคณิตศาสตร์ ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวกนิษฐา วรรณ
วงษ ์

18.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

6และ8 ส.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

รักษ์คลองบางกอกน้อย(ท าน้ าหมักจุลินทรีย์เพ่ือ

บ าบัดน้ าเสีย 

ศาลาท่าน้ า นางยุวดี  ทองค า 

19.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

13และ15 ส.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

หัวข้อเดียวกับอบรมคูปองครู(น ามาขยายผล) ห้อง Com นายอนุวัตร  ธิระมาร 

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิริ)   
                                       ต าแหน่ง คร ู                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



กิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) สังกัด สพป.นนทบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2562  ภาคเรียนที่  1  

กระบวนการ วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่จัด ครูผู้น า PLC 
16.ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

20และ22 ส.ค. 62 
เวลา15.30–16.30 น. 

สื่อสร้างสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาสมองในรูปแบบ BBL  ห้องอนุบาล  3 นางสาวจิราพร  ทอง
หนูนุ้ย 

17.     

18. นิเทศติดตามผล กันยายน    

19. สรุปผลการด าเนินงาน 30 กันยายน 2562     

 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจสอบ    ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                              (นายอนุวัตร  ธิระมาร)                                     (นางสาลินี  สุขศิร)ิ   
                                       ต าแหน่ง คร ู                       ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 



 


