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ใบงานที่ 5 
การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล..................................................... สพป./สพม............................................................ เลขที่................. 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมท าวิเคราะห์ผลสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียนในแต่ละรายวิชาตามตารางท่ี

ก าหนดจากนั้นน าปัญหาในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาด าเนินการด้วยกระบวนการ PLC  

ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา คณิตศาสตร์ ข้อสอบจ านวน 20 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 
จ านวนและ
พีชคณิต 
 

ค 1.1 ป 4/1    
ค 1.1 ป 4/11   
ค 1.1 ป 5/8   
ค 1.1 ป 6/1   
ค 1.1 ป 6/7   
ค 1.1 ป 6/8   
ค 1.1 ป 6/11   
ค 1.1 ป 6/12   
ค 1.2 ป 6/1    

การวัด  
และเรขาคณิต  

ค 2.1 ป 4/1    
ค 2.1 ป 5/1   
ค 2.1 ป 5/2   
ค 2.1 ป 6/1   
ค 2.1 ป 6/2   
ค 2.1 ป 6/3   
ค 2.2 ป 5/2    
ค 2.2 ป 6/4   

สถิติและความ
น่าจะเป็น  

ค 3.1 ป 5/1    
ค 3.1 ป 6/1   

รวมคะแนน     

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 



ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา ภาษาไทย ข้อสอบจ านวน 34 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 

การอ่าน 
 

ท 1.1 ป 6/2    
ท 1.1 ป 6/4   
ท 1.1 ป 6/5   
ท 1.1 ป 6/7   

การเขียน ท 2.1 ป 6/6    
ท 2.1 ป 6/2   
ท 2.1 ป 6/5   
ท 2.1 ป 6/8   

การฟัง การดู 
และการพูด 

ท 3.1 ป 6/2    
ท 3.1 ป 6/3   

หลักการใช้ 
ภาษาไทย 

ท 4.1 ป 6/1    
ท 4.1 ป 6/2   
ท 4.1 ป 6/3   
ท 4.1 ป 6/4   
ท 4.1 ป 6/5   
ท 4.1 ป 6/6   

วรรณคดีและ 
วรรณกรรม 

ท 5.1 ป 5/2    
ท 5.1 ป 6/1   
ท 5.1 ป 6/3   
ท 5.1 ป 6/6   

 

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 

 

 

 

 

 



ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา วิทยาศาสตร์ ข้อสอบจ านวน 25 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 
วิทยาศาสตร์ 

ชีวภาพ 
 

ว 1.1 ป 5/3    
ว 1.2 ป 4/1   
ว 1.2 ป 6/1   
ว 1.2 ป 6/3   
ว 1.3 ป 4/4   
ว 1.3 ป 5/2   

วิทยาศาสตร์ 
กายภาพ 

ว 2.1 ป 4/3    
ว 2.1 ป 4/4   
ว 2.1 ป 5/1   
ว 2.1 ป 5/4   
ว 2.1 ป 6/1   
ว 2.2 ป 4/1   
ว 2.2 ป 5/1   
ว 2.2 ป 5/4   
ว 2.2 ป 6/1   
ว 2.3 ป 4/1   
ว 2.3 ป 5/2   

วิทยาศาสตร์ 
โลก และอวกาศ 

ว 3.2 ป 5/2    
ว 3.2 ป 5/3   
ว 3.2 ป 6/1   

เทคโนโลยี 
 

ว 4.2 ป 4/2    
ว 4.2 ป 6/2   
ว 4.2 ป 6/4   

รวม     
 

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 

 

 



 

ตารางวิเคราะห์ผลการทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องผู้เรียน การทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชา อังกฤษ ข้อสอบจ านวน 40 ข้อ 100 คะแนน 
สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คะแนนรายตัวชี้วัด คะแนนรายมาตรฐาน ล าดับปัญหา 

ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 

ต 1.1 ป 6/3    
ต 1.1 ป 6/4   
ต 1.2 ป 6/1    
ต 1.2 ป 6/2   
ต 1.2 ป 6/3   
ต 1.2 ป 6/4   
ต 1.2 ป 6/5   
ต 1.3 ป 6/1    
ต 1.3 ป 6/2   
ต 1.3 ป 6/3   

ภาษาและ
วัฒนธรรม 

ต 2.1 ป 6/2    
ต 2.2 ป 6/1    
ต 2.2 ป 6/2   

ภาษากบัความ 
สัมพันธก์ับชมุชนและโลก 

ต 4.1 ป 6/1    

รวม     
 

หมายเหตุ ล าดับปัญหาเร่งด่วนคือ เรียงตัวชี้วัดทีน่ักเรียนท าคะแนนได้น้อยที่สุดไปหามากท่ีสุด ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 



จากตารางวิเคราะห์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้.................... มีล าดับปัญหาเร่งด่วน เรียงตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (ค่าเฉลี่ยต่ าไปหามาก) ในภาพรวมของ

โรงเรียน สรุปเป็นปัญหา/ อุปสรรค สาเหตุของปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ภายในภาคเรียนที่ 2/2563 ดังนี้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัด 

ค่าเฉลี่ย ( X )  
ผลการทดสอบวินิจฉัย 

สาเหตุที่ท าให้มีผลการประเมินเช่นนี้ 
(ด้านการบริหารจัดการ, ด้านตัวครู  

การเรียนการสอน,ด้านผู้เรียน, ปัจจัยอื่นๆ) 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุงให้นักเรียนพัฒนา 
(ต้องเป็นแนวทาง/วิธีการที่สามารถปฏิบัติได้จริง ในภาค

เรียนที่ 2/2563นี้) 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ลงชื่อ............................................ครูผู้สอน/ผู้วิเคราะห์ข้อมูล  

 



ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

ภาคเรียนที่.............ปีการศึกษา................ 
ครั้งที่ ....../2564 

ชื่อกลุ่ม.................................................................................................................................................... 
วัน เดือน ปี เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด จ านวนชั่วโมง/นาที สถานที่ 

.................................... .................................... .................................... .................................... 
    

สมาชิก PLC  บทบาท ลงช่ือ 
1. Model Teacher  
2. Buddy Teacher  
3. Buddy Teacher  
4. Buddy Teacher  
5. Buddy Teacher  
6. Administrator  
    

กิจกรรมที่ท า ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 ตรวจสอบแผนการ
เรียนรู ้
 นัดหมายสังเกตการณ์
การจัดการเรยีนรู ้
 สะท้อนผล 
 อ่ืนๆ 

ประเด็นปัญหาที่จะ
พัฒนา (เน้นคุณภาพ
ผู้เรียน) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

สาเหตุของปัญหา ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ความรู้/หลักการที่
น ามาใช้ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

การน าผลที่ได้ไปใช้ ……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 (log book) 



……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
เอกสารแนบ 
 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
 แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 นวัตกรรม/กลวิธีการสอน 
 อ่ืนๆ ระบุ.........................................................................................................  

 
การรับรองของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 รับทราบการด าเนินการจัดกิจกรรม PLC รายวิชา...........................ระดับชั้น................................................ 
 
 
       ลงชื่อ 
             (....................................................) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

 

PLC ครั้งที่ ............................เรื่อง............................................................................................................. 
ระดับชั้นที่จัดการเรียนรู้......................รายวิชา........................................................................................... 
ครั้งที่.......................ภาคเรียนที่.......................................วัน/เดือน/ปี....................................................... 
เริ่มด าเนินการเวลา.......................น.เสร็จสิ้นเวลา.........................น. รวมระยะเวลาทั้งสิน้...............ชั่วโมง 
บันทึกกิจกรรม  ชั่วโมงท่ี............................................................................................................................ 
 

บทบาทหน้าที่ Model Teacher บทบาทหน้าที่ Buddy Teacher 
น าเสนอประเด็นปัญหา ความเห็นต่อประเด็นปัญหาและสาเหตุ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 

ครู....................... : ……………………………………………… 
...................................................................................... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. ..... 
ครู....................... : ……………………………………………… 
............................................................................... ....... 

น าเสนอสาเหตุ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 

บทบาทหน้าที่ Model Teacher บทบาทหน้าที่ Buddy Teacher 
น าเสนอหลักการที่น ามาใช้ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 

ความเห็นต่อหลักการที่น ามาใช้แก้ปัญหาและสาเหตุ 
ครู....................... : ……………………………………………… 
................................................................................. .....
ครู....................... : ……………………………………………… 
...................................................................................... 

 

 (log book) 



ต่อ 
นัดหมายคาบท่ีจะนิเทศการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 
ผลการจัดการเรียนรู้ ผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
- ด้านความรู้ 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
- ด้านทักษะและกระบวนการ 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 

................................................................................. ..... 
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 
................................................................................. ..... 
................................................................................. ..... 
...................................................................................... 

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
............................................................................................................................. ................................................... 
.................................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... ............................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................. ............................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
........................................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
........................................................................................................................................................ ........................ 
.......................................................................................................... ...................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 



 
ลงช่ือคณะกรรมการ PLC ชั่วโมงที่............................................ 
 

สมาชิก PLC  บทบาท ลงช่ือ 
1. Model Teacher  
2. Buddy Teacher  
3. Buddy Teacher  
4. Buddy Teacher  
5. Buddy Teacher  
6. Administrator  

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึก 
                                 (....................................................) 
      ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ...................................................... 
 
 

ลงชื่อ      
                                 (....................................................) 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 
 
 

ลงชื่อ      
                                 (....................................................) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 

 

 


