
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา 

ที ่ ................/2561                                         วันที ่ 16  พฤษภาคม  2561 

เรื่อง   รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการน ากระบวนการ PLC-KKsec 25 Model สู่การปฏิบัติอย่างยิ่ง
ยืน และเต็มรูปแบบในชั้นเรียน ในระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2561) 

                                                                                                                                                              

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา 

  ตามค าสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษาที่ ............/2561 เรื่อง ...................... ลงวันที่ ................ 

2561 ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้า 1. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี และ 2. นางสาวพนิดา  แสนจันแดง ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการน ากระบวนการ PLC-KKsec 25 Model สู่การปฏบิัติอย่างยั่งยืน และ

เต็มรูปแบบในชั้นเรียน ระยะที่ 3 (ปีการศึกษา 2561) วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียน

แก่นนครวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นนั้น บัดนี้การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอรายงาน

ผลการประชุม ดังนี้ 

1. ประธานการจัดงาน นายนพภา นิสสัยพันธ์ รอง ผอ.สพม.25 ประธานการจัดงานกล่าว
รายงานต่อ ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู ผอ.สพม.25  ประธานในพิธี 

2. ผู้เข้าร่วมประชุมเป็น ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ 
PLC ของโรงเรียนในสังกัด สพม.25 และศึกษานิเทศก์ สพม.25 จ านวนทั้งสิ้น 268 คน  

3. วิทยากรหลัก ดร.คเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพม.25 และคณะ 

4. สิ่งที่โรงเรียนต้องด าเนินการเพื่อรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการน ากระบวนการ 
PLC-KKsec 25 Model ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 ตามที่ก าหนดในปฏิทิน
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC-KKsec 25 Model (ปีการศึกษา 2561) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 

 (นายธนเดช  วิไลรัตนากูล) 
 ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา 



ร่างปฏิทินเพื่อรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการน ากระบวนการ  
PLC-KKsec 25 Model ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมแพศึกษา 

ล าดับ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เคร่ืองมือ 

1 ประชุมรับฟังค ำช้ีแจงจำก สพม.25 9 พ.ค. 61 นำยธนเดช 
น.ส.พนิดำ 

-เอกสำรประชุม 

2 รำยงำนผลกำรประชุมต่อผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่ม
บริหำรวิชำกำร 

16 พ.ค. 61 นำยธนเดช 
น.ส.พนิดำ 

-รำยงำนผลกำร
ประชุม  
-เอกสำร
ประกอบกำรประชุม 

3 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร PLC-
KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรยีนอยำ่งเต็ม
รูปแบบ (กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร PLC 
ในช้ันเรียน เช่น จับคู่/รำยวิชำเดียวกัน/
ระดับชั้นเดียวกัน/กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้/
อื่นๆ)  

31 มี.ค- 11 พ.ค. 
61 

-กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
-กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

-ค ำสั่งโรงเรียน
แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรนิเทศ
ของโรงเรียน 

4 คณะกรรมกำรก ำหนดปฏิทินและแผนกำร
น ำ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรียน
อย่ำงเต็มรูปแบบ และออกแบบ/เขียน
หน่วยกำรเรียนรู้ โดยพิจำรณำจำกกำร
วิเครำะหผ์ล ONET ของโรงเรียน 

31 มี.ค- 11 พ.ค. 
61 

-คณะกรรมกำรตำม
ค ำสั่งฯ 
-กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
-กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ทีเ่กี่ยวข้องใน
กำรสอบ ONET ม.3 
และ ม.6 

-ปฏิทินกำรนิเทศ  
-หน่วยกำรเรยีนรู ้

5 ด ำเนินกำรน ำกระบวนกำร PLC-KKsec25 
Model ลงสู่ช้ันเรียนอย่ำงเต็มรูปแบบ 
เพื่อแก้ปัญหำเรื่องผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรยีน 
(O NET) 

พ.ค.- ก.ย.61 ครูที่เกี่ยวข้อง -แบบฟอร์ม
Logbook สพม.25 

6 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรน ำ PLC-
KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรยีนอยำ่งเต็ม
รูปแบบ ครั้งท่ี 1 

25 พ.ค.61 กลุ่มบรหิำรวิชำกำร แบบฟอร์มรำยงำน
ออนไลน ์

7 สังเกตชั้นเรยีน นิเทศ ติดตำม โดย
คณะกรรมกำรตำมค ำสั่งโรงเรยีน 

พ.ค.- ก.ย.61 คณะกรรมกำรของ
โรงเรียน 

-แบบนิเทศช้ันเรียน/
แบบบันทึกกำร
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับ
กรรมกำร (สพม.25) 



ร่างปฏิทินเพื่อรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการน ากระบวนการ  
PLC-KKsec 25 Model ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนชุมแพศึกษา 

ล าดับ รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ เคร่ืองมือ 

8 สังเกตชั้นเรยีน นิเทศ ติดตำม โดย
คณะอนุกรรมกำรฯของสหวิทยำเขต 

ครั้งท่ี 1  
(28-31พ.ค.61) 

ครั้งท่ี 2 
(23-26 ก.ค.61) 

คณะอนุกรรมกำรฯ
ของสหวิทยำเขต 

-แบบบันทึกกำร
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับ
กรรมกำร (สพม.25) 

9 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรน ำ PLC-
KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรยีนอยำ่งเต็ม
รูปแบบ ครั้งท่ี 2 

17 ส.ค.61 กลุ่มบรหิำรวิชำกำร แบบฟอร์มรำยงำน
ออนไลน ์

10 สังเกตชั้นเรยีน นิเทศ ติดตำม  
โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและกำรนิเทศ
กำรศึกษำ(ก.ต.ป.น.) สพม.25 

ครั้งท่ี 1  
(25-29 มิ.ย.61) 

ครั้งท่ี 2 
(27-31 ส.ค.61) 

คณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและกำร
นิเทศกำรศึกษำ 
(ก.ต.ป.น.) สพม.25 

-เครื่องมือนิเทศฯ 

11 กำรสะท้อนผลกำรน ำกระบวนกำร PLC-
KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรยีนอยำ่งเต็ม
รูปแบบของโรงเรยีน 

3-7 ก.ย.61 โรงเรียน รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของ
โรงเรียน 

12 กำรสะท้อนผลกำรน ำกระบวนกำร PLC-
KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรยีนอยำ่งเต็ม
รูปแบบของสหวิทยำเขต 

10-14 ก.ย.61 คณะอนุกรรมกำรฯ
ของสหวิทยำเขต 

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของ 
สหวิทยำเขต 

13 กำรสะท้อนผลกำรน ำกระบวนกำร PLC-
KKsec25 Model ลงสู่ช้ันเรยีนอยำ่งเต็ม
รูปแบบของ สพม.25 

21 ก.ย.61 สพม.25 รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของ  
สพม.25 

 



ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ PLC-KKsec25 Model ลงสู่ชั้นเรียนอย่างเต็มรูปแบบ  
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  
ประกอบด้วย ผอ. ประธานรองผอ. ผู้ช่วยรอง ทุกท่าน รองผอ.กลุ่มวิชาการ เป็นเลขา ผู้ช่วยรองกลุ่มวิชาการ 
เป็นผู้ช่วยเลขา  
......................................................... .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน  
ประกอบด้วย รองผอ.วิชาการ ประธาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เลขา งานวิชาการที่รับผิดชอบ PLC 
......................................................................................................... ..................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
3. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประกอบด้วย รองผอ.วิชาการ ผช.รองวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูเกษียณ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
4. คณะกรรมการน า PLC ไปจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วยคุณครูที่แก้ปัญหา ONET 
.................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ......................................................................................  
5. คณะกรรมการรายงานผล ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ 
........................................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
6. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการ
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................... ...............................................................................................................  
7. คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ผล ONET 
.............................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. ............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................ .............................................. 
.................................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
....................................................................... .......................................................................................................  



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


