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ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 1 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

ประเด็นปัญหา  นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงในผลการประเมิน SDQ 
 

ปัญหาหลัก  นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงในผลการประเมิน SDQ 

สาเหตุ   

1. นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2. นักเรียนมีปัญหา เรื่อง สุขภาพ 
3. นักเรียนใช้สื่อโซเชียลในทางท่ีไม่เหมาะสม และไม่รู้จักแบ่งเวลา 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้ 
       การดำเนนิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้น  

ขั้นที ่ 1  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
                        *  สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  และจากระเบียบสะสม 

ขั้นที ่ 2  การคัดกรองนักเรียน 
            *  สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน 
ขั้นที ่ 3  การส่งเสริมพัฒนา 
            *  สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถ 
                  *  ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและ
ความสามารถ 
                  *  ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา 
ขั้นที ่ 4  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

                        *  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ขั้นที ่ 5  การส่งต่อภายในและภายนอก 

                        *  สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก 
กิจกรรมที่ทำ  

1. เชิญพยาบาล/วิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง เพศศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น 
2. กิจกรรม to be number one 
3. ครูที่ปรึกษาเฝ้าระวัง สังเกต สัมภาษณ์นักเรียนที่มีปัญหา สืบค้นงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา ดูแลอย่าง

ต่อเนื่อง  

ผลที่ได้จากกิจกรรม    

1. นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ ลดลง 

การนำผลที่ได้ไปใช้  นำไปปรับใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อ่ืนๆ - 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 2 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  ไม่มีการพัฒนาผลคะแนน o-net 
ปัญหาหลัก  โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมผลคะแนน o-net ไม่มีการปรับขึ้นในรอบหลายปี 
สาเหตุ   

1. นักเรียนบางคนเป็นเด็กพิเศษ มีความบกพร่องทางการเรียนสอบรวมกับเพ่ือนในรุ่น 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
       - 
กิจกรรมที่ทำ  

1. ครูที่รับผิดชอบคัดกรองนักเรียนที่เสี่ยงเป็นเด็กพิเศษ เชิญผู้ปกครองมาประชุมทำความเข้าใจ 
2. จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กพิเศษแยกจากนักเรียนปกติ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม    
 - 
 
การนำผลที่ได้ไปใช้  นำไปปรับในการจัดกิจกรรมการเรียนสอนให้เด็กพิเศษ 
 

อ่ืนๆ - 
 
 
                      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7 กันยายน 2563 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 3 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  นักเรียนไม่กลับไปนอนที่บ้าน 
ปัญหาหลัก  นักเรียนกลัวจะมีปัญหากับผู้ปกครอง 
สาเหตุ   

1. นักเรียนเกิดอุบัติเหตุ มีอาการบาดเจ็บ ไม่กล้าเจอผู้ปกครอง 
2. มีการรวมกลุ่มกันในเพ่ือนวัยเดียวกัน 

 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.  จัดทำระเบียนสะสมเพ่ือรับทราบข้อมูลต่างๆ   ได้แก่   ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพ  ข้อมูล  
      เกี่ยวกับผลการเรียน  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ข้อมูลการวางเป้าหมายในอนาคต  
            2.  ประเมินนักเรียนตามแบบการประเมิน SDQ  ซึ่งมีท้ังหมด  3  ฉบับ  ได้แก ่
                                2.1  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 
                                2.2  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
                                2.3  แบบประเมินตนเอง SDQ (ฉบับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
            3.  ประเมินนักเรียนตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ  โดยมีการแปลผล
เป็น  3  ด้าน  คือ  เก่ง  ดี  มีสุข 

 4.  วิเคราะห์นักเรียน ทั้ง 9 ด้านตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ดังต่อไปนี้ 
4.1      ด้านความสามารถของนักเรียน 

      -   ด้านการเรียน 
      -   ด้านความสามารถ 

4.2      ด้านสุขภาพร่างกาย 
4.3      ด้านสุขภาพและพฤติกรรม  (  พิจารณาแบบประเมิน SDQ  3  ชุด  ) 
4.4      ด้านครอบครัว 
4.5      ด้านเศรษฐกิจ 
4.6      ด้านการคุ้มครองของนักเรียน 
4.7      ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
4.8      ด้านความฉลาดทางอารมณ ์ ( พิจารณาแบบประเมิน EQ ) 
4.9      ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
 
 

วันที่ 28กันยายน 2563 



5.  ประเมินผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล  ตามแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็น
รายบุคคล ( ตามข้อ 3 )  โดยขั้นตอนนี้สามารถแบ่งกลุ่มนักเรียน  เป็น  3  กลุ่ม  ได้แก่   

·       กลุ่มปัญหา  (  ป  )    
·       กลุ่มเสี่ยง  (  ส  )     
·        กลุ่มปกติ   (  -   ) 

    6.   ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของนักเรียนจากผู้ปกครอง โดยใช้
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    7.  ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียน  ดังนี้ 

*   หากเด็กอยู่กลุ่มปกติ 
       ดำเนินการ ส่งเสริม          ดำเนินการส่งต่อ        เขียนรายงาน 

          *  หากเด็กมีปัญหา             
                           ดำเนินการหาสาเหตุของปัญหา      ดำเนินการแก้ไข       สรุปผล         เขียนรายงาน 

  ตาม  แบบบันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น  ,  การบันทึกการส่งต่อ ,  แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

          8.  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Clasroom meeting) โดยจัดเอกสารสานสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครอง 
 
กิจกรรมที่ทำ  

1. ครูประจำชั้นดูแล พูดคุยประสานผู้ปกครอง เชิญผู้ปกครองมาพูดคุยปรับความเข้าใจที่โรงเรียน 
2. ครูเวรประจำจุดในแต่ละวัน ดูแลพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัด 

ผลที่ได้จากกิจกรรม    

1. นักเรียนกลับบ้านตามปกติ และผู้ปกครองปรับความเข้าใจกัน 
2. เหตุการณ์ในบริเวณโรงเรียนเป็นปกติดี ลดปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน 

 
การนำผลที่ได้ไปใช้  มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งมากข้ึน 
 

อ่ืนๆ - 
 
 
                      
 
 
 
 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 4 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  นักเรียนสั่งข้าวหรืออาหารผ่านระบบออนไลน์ 
ปัญหาหลัก  แม่ค้าขายอาหารไม่หมด  
สาเหตุ   

1. นักเรียนเบื่ออาหารของโรงเรียน เพราะอาหารไม่มีความหลากหลาย 
2. อาหารไม่อร่อย 
3. อาหารบางอย่างไม่เหมาะสมกับราคา 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
       กลุ่มงานโภชนาการโรงเรียน หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       1. จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการโครงการ/งานเสนองบประมาณสนับสนุนและจัดทำปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
        2. จัดโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร อุปกรณ์ เครื่องดื่ม
เครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย 
มีความเป็นระเบียบสวยงาม มีโต๊ะ เก้าอ้ีสำหรับรับประทานอาหารสำหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ มี
ระบบการถ่ายเทอากาศท่ีดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ได้มาตรฐาน 
        3. กำหนดวิธีการการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เช่น การแต่งกายสวม
ชดุกันเปื้อน ผ้าคลุมผม การล้างถ้วย จาน ชาม ให้สะอาดถูกหลักอนามัย และกำหนดราคาจำหน่ายอาหาร 
คุณภาพอาหาร สุขภาพผู้ประกอบอาหาร ตลอดจนการใช้น้ำใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
        4. รับผิดชอบตรวจตรา ดูแล การจัดน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
        5. วางแผนและดำเนินการในการให้บริการอาหารในกรณีท่ีโรงเรียนมีกิจกรรมโอกาสต่าง ๆ เช่น งาน
เลี้ยงสังสรรค์ งานต้อนรับผู้มาเยือน 
        6. พิจารณาลงโทษผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่กระทำผิดระเบียบหรือเงื่อนไขของโรงเรียนเพื่อเสนอ
ผู้บริหาร 
         7. จัดป้ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม 

กิจกรรมที่ทำ  
1. ครูประจำชั้นดูแล พูดคุยปรับความเข้าใจกับนักเรียนและหาแนวทางท่ีดีที่สุดให้นักเรียน 
2. ผู้อำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ และแม่ค้า มาประชุมหาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับทุก

ฝ่าย 
ผลที่ได้จากกิจกรรม    
 อยู่ในช่วงดำเนินการ 
การนำผลที่ได้ไปใช้  - 
 

อ่ืนๆ – 
 
 
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 5 วันที่ 8 มกราคม 2564 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  การจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19 
 

ปัญหาหลัก   1. นักเรียนบางกลุ่มในโรงเรียนนำข้ออ้างในการหวาดกลัวการได้รับเชื้อโรคโควิด-19 เพ่ือใช้เป็น
เหตุผลในการหยุดเรียน 
       2. นักเรียนบางกลุ่มมาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน 
       3. ความพร้อมของอุปกรณ์และเทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ 
สาเหตุ   

4. นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านวินัยในการเรียน 
5. เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ยังขาดการพัฒนาและอุปกรณ์สำหรับใช้สอนออนไลน์มีราคา

ค่อนข้างสูง 
 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
       - ครูต้องพัฒนารูปแบบที่ใช้ในการจัดการสอนออนไลน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน 
 
กิจกรรมที่ทำ  

4. คณะครูได้ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับนำไปใช้ในช่องทางการสอนรูปแบบออนไลน์ เช่น ทาง
google classroom , zoom เป็นต้น 

5. คณะครูติดตามการขาดเรียนในกลุ่มนักเรียนที่มีความเสี่ยงของการได้รับเชื้อโรคโควิด-19 และติดตาม
การไม่เข้าห้องเรียนของนักเรียน 

 

ผลที่ได้จากกิจกรรม    

2. ครูได้ทดลองการใช้การจัดการสอนรูปแบบออนไลน์ 

การนำผลที่ได้ไปใช้  นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19  
 

อ่ืนๆ - 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 6 วันที่ 29 มกราคม 2564 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  นักเรียนไม่มีวินัยในการมาเรียนและการเข้าเรียน 
 

ปัญหาหลัก   1. นักเรียนไม่มีระเบียบวินัยในการมาโรงเรียน การเข้าชั้นเรียน 
       2. นักเรียนบางกลุ่มมาโรงเรียนแต่ไม่เข้าห้องเรียน 
        

สาเหตุ   
นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านวินัยในการเรียน 

 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
         คุณครูต้องใช้ระเบียบเข้ามาตรวจสอบและเชคตามเอกสาร หากมีนักเรียนที่มีปัญหาการไม่เข้าเรียนให้
ทำบันทึกข้อความแจ้ง ครูทุกคนตระหนักร่วมกันและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพ่ิมความเข้มงวดในการ
ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียนบ่อย 
 
กิจกรรมที่ทำ  
 คณะครูร่วมกันพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวทางสำหรับแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีวินัยในการมาเรียนและ
การเข้าเรียน 
 

ผลที่ได้จากกิจกรรม    

ครูได้รับทราบพฤติกรรมนักเรียนและได้รับแนวทางท่ีแลกเปลี่ยนกันไปลองใช้แก้ไขปัญหาการมา
สายของนักเรียนและการขาดเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 7 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  นักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเข้ามาโรงเรียน 
 

สาเหตุ   

นักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อตนเองในด้านวินัยในการเรียน 
 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
       - ครูต้องสร้างวินัยให้กับนักเรียนเพื่อให้มาเข้าแถวและมาเรียน 
 
กิจกรรมที่ทำ  

ขอความร่วมมือให้คุณครูช่วยกันดูข้อมูลเด็กเข้าแถว เช็คข้อมูลนักเรียนแต่ละชั้นเรียนในโปรแกรม
Bigdata 

 

ผลที่ได้จากกิจกรรม    
 ครูได้มาปรึกษา ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเข้ามาโรงเรียนร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนและ
แก้ไขปัญหา 

 
การนำผลที่ได้ไปใช้ ครูหาแนวทางจัดการกับนักเรียนแก้ปัญหา นักเรียนที่มาสาย เช่น หักคะแนนนักเรียน 
เพ่ือสร้างวินัยให้นักเรียน   
นำมาตรการบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนไปใช้ให้เหมาะสม 
 

อ่ืนๆ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลบันทึกกิจกรรม PLC ครั้งที่ 8 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

 
ประเด็นปัญหา  1. การแนะแนวให้นักเรียนมาเข้าศึกษาต่อม.1  และม.4      
  2. ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
 

สาเหตุ   

1.นักเรียนในพื้นที่ของโรงเรียนเกาะคาวิทยาคมมีทางเลือกในการศึกษาต่อมาก   
2.นักเรียนมีปัญหาการโดดเรียน และใช้ข้ออ้างในการมาช่วยงานต่างๆเพ่ือไม่เข้าชั้นเรียน 

 

ความรู้หลักการที่นำมาใช้   
       - ครคูวรจัดการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนไม่พึงประสงค์ไว้เพ่ือเข้าสู่การสร้างวินัยให้นักเรียน 
 
กิจกรรมที่ทำ  

คุณครูคอยสังเกตการณ์นักเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการสร้างวินัย
ให้กับนักเรียน 

 

ผลที่ได้จากกิจกรรม    
 คุณครูได้รับทราบแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 

 
การนำผลที่ได้ไปใช้  

 มีการใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งมากข้ึน 
 

อ่ืนๆ - 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 



ภาพประกอบกิจกรรมการเข้าร่วมPLC 
 

 
 
 
 

 



 


