
 



 
 

 
 
 
 

แนวทางการขบัเคล่ือนกระบวนการ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
PLC (Professional Learning Community) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 

 
แนวทางการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาน้ี   ใช้เป็นแนวทางส าหรับ

สถานศึกษาในการน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบติั เพื่อมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานสู่ความเป็นเลิศ  
เนน้การพฒันายกระดบัคุณภาพผูเ้รียน เพื่อให้ครูผูส้อน ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา น าแนวทาง
การด าเนินงานขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC ลงสู่การปฏิบติัทั้งในเชิงการบริหารจดัการและกิจกรรมในชั้นเรียนอยา่ง
เป็นรูปธรรม  โดยใชก้ระบวนการ PLC  ปีการศึกษา 2563 ซ่ึงฝ่ายวชิาการมีแนวทางในการขบัเคล่ือน ดงัน้ี 

 

1. จดัท าแผนการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 
2. จดัท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 
3. บนัทึกลงแบบบนัทึก PLC 
4. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

 

ฝ่ายวิชาการ ขอขอบคุณคณะครู ผู ้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านท่ี ร่วมกันขับเคล่ือน
กระบวนการ PLC เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แผนการขบัเคล่ือน  PLC ในระดับสถานศึกษา 
ภาคเรียนที ่1ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 

 
สัปดาห์ วนั เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 3 ก.ค. 63 

- ประชุมช้ีแจงฝ่ายบริหารและทีมน า เพื่อวางแผนการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน 
- จดัท าแผนงาน/โครงการการด าเนินงาน PLC 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน PLC 
- จดัท าโมเดลการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน PLC 

- ผูอ้  านวยการ 
- ฝ่ายวชิาการ 
 

2 10 ก.ค. 63 
- รวมกลุ่ม ประชุมช้ีแจง สร้างความรู้ ความเขา้ใจกบั
กลุ่มเพื่อวางแผนการด าเนินงานในกลุ่ม 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

3 17 ก.ค. 63 

- กลุ่ม ด าเนินการ PLC คร้ังท่ี 1  
 คน้หาปัญหา/ความตอ้งการ 
 วเิคราะห์ปัญหา/สาเหตุ 
 บนัทึกการด าเนินงาน 
 - นิเทศ ก ากบัติดตามคร้ังท่ี 1 

- รายงานการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน (เร่ิม
ด าเนินงาน) ระยะท่ี 1        

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 
**ติดตามคร้ังท่ี 1 
ส่งวชิาการ  
24 ก.ค. 63 

4 24 ก.ค. 63 
- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 2 
- ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

5 31 ก.ค. 63 
- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 3 
- ออกแบบกิจกรรม/สร้างนวตักรรมในการแกปั้ญหา 
-  บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

6 7ส.ค. 63 
- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 4 
- แลกเปล่ียนกิจกรรมการแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

7 10-14ส.ค. 63 
- น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน 
 

- ครูแต่ละกลุ่ม 

8 17-21ส.ค. 63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
9 24-28ส.ค. 63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 



 
 

10 4 ก.ย.63 - กลุ่ม ด าเนินการ PLC คร้ังท่ี 5  
- ก ากบั ติดตามการใชกิ้จกรรม/นวตักรรม 
- พฒันากิจกรรม/นวตักรรม 
- บนัทึกการด าเนินงาน 
 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 
 
 

สัปดาห์ วนั เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
11 7-11 ก.ย.63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
12 14-18 ก.ย.63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
    

13 25ก.ย.63 

- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 6 
- ก ากบั ติดตามการใชกิ้จกรรม/นวตักรรม  
- พฒันากิจกรรม/นวตักรรม 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
- ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูมี้
ประสบการณ์ 

14 28-2 ต.ค.63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
15 5-9ต.ค.63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
16 16 ต.ค.63 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน  - ครูแต่ละกลุ่ม 

17 23 ต.ค.63 

- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 7 
- สรุปผลการน ารูปแบบ/วธีิการในการน าไปแกปั้ญหา 
- อภิปรายผลการแกปั้ญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การพฒันา 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 

18 30 ต.ค.63 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน PLC 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- รายบุคคล 

19 6 ต.ค.63 

- กลุ่มด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 8  
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
- บนัทึกการด าเนินงาน 
- นิเทศ ก ากบัติดตามคร้ังท่ี 2 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 
**ติดตามคร้ังท่ี 2 
ส่งวชิาการ  
13 ต.ค.63 

 
 

 
 



 
 

แผนการขบัเคล่ือน  PLC ในระดับสถานศึกษา 
ภาคเรียนที ่2ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
 

สัปดาห์ วนั เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 

1 4 ธ.ค.63 

- ประชุมช้ีแจงฝ่ายบริหารและทีมน า เพื่อวางแผนการ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน 
- จดัท าแผนงาน/โครงการการด าเนินงาน PLC 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน PLC 
- จดัท าโมเดลการขบัเคล่ือนการด าเนินงาน PLC 

- ผูอ้  านวยการ 
- ฝ่ายวชิาการ 
 

2 11 ธ.ค.63 
- รวมกลุ่ม ประชุมช้ีแจง สร้างความรู้ ความเขา้ใจกบั
กลุ่มเพื่อวางแผนการด าเนินงานในกลุ่ม 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

3 18 ธ.ค.63 

- กลุ่ม ด าเนินการ PLC คร้ังท่ี 1  
 คน้หาปัญหา/ความตอ้งการ 
 วเิคราะห์ปัญหา/สาเหตุ 
 -บนัทึกการด าเนินงาน 

- นิเทศ ก ากบัติดตามคร้ังท่ี 1 
- รายงานการด าเนินงาน PLC ในโรงเรียน (เร่ิม
ด าเนินงาน) ระยะท่ี 1        

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 
**ติดตามคร้ังท่ี 1 
ส่งวชิาการ วนัท่ี 
25 ธ.ค 63 

4 25 ธ.ค.63 

- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 2 
- ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
-  บนัทึกการด าเนินงาน 
 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

5 8 ม.ค.64 
- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 3 
- ออกแบบกิจกรรม/สร้างนวตักรรมในการแกปั้ญหา 
-  บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

6 15 ม.ค.64 
- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 4 
- แลกเปล่ียนกิจกรรมการแกปั้ญหาและขอ้เสนอแนะ 
- -บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
- ผูเ้ช่ียวชาญ/ผูมี้
ประสบการณ์ 

7 22 ม.ค.64 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
8 29 ม.ค.64 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
9 5 ก.พ.64 - กลุ่ม ด าเนินการ PLC คร้ังท่ี 5  - ครูแต่ละกลุ่ม 



 
 

- ก ากบั ติดตามการใชกิ้จกรรม/นวตักรรม 
- พฒันากิจกรรม/นวตักรรม 
- บนัทึกการด าเนินงาน 
 
 

 

สัปดาห์ วนั เดือน ปี การด าเนินงาน ผู้รับผดิชอบ 
10 8-13  ก.พ.64 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
11 15-19 ก.พ.64 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 

12 26 ก.พ.64 

- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 6 
- ก ากบั ติดตามการใชกิ้จกรรม/นวตักรรม  
- พฒันากิจกรรม/นวตักรรม 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 

13 1-5  มี.ค. 64 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 
14 8-12 มี.ค.64 - น าสู่การปฏิบติั/สังเกตการสอน - ครูแต่ละกลุ่ม 

15 19 มี.ค.64 

- กลุ่ม ด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 7 
- สรุปผลการน ารูปแบบ/วธีิการในการน าไปแกปั้ญหา 
- อภิปรายผลการแกปั้ญหา ขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การพฒันา 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- ครูแต่ละกลุ่ม 

16 26 มี.ค.64 
- สรุปรายงานผลการด าเนินงาน PLC 
- บนัทึกการด าเนินงาน 

- รายบุคคล 

17 2เม.ย.64 

- กลุ่มด าเนินงาน PLC คร้ังท่ี 8  
- แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 
- บนัทึกการด าเนินงานใน Logbook 
- นิเทศ ก ากบัติดตามคร้ังท่ี 2 

- ครูแต่ละกลุ่ม 
 
**ติดตามคร้ังท่ี 2 
ส่งวชิาการ  
9 เม.ย.64 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏบัิติ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นวัตกรรม/Best Practices 

รวมกลุ่ม PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปลี่ยน/เสนอแนะ 

น าไปสู่การปฏิบัติ/สังเกตการสอน 

สะท้อนผล 

วิธีการ/นวัตกรรม 



 
 

 จาก Flow Chart ข้ันตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในโรงเรียน มีรายละเอยีด แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
1. การรวมกลุ่ม PLC 

 รวมกลุ่มครูท่ีมีปัญหา/ความตอ้งการ เดียวกนั เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกนั ครูท่ีสอนในระดบัชั้นเดียวกนั ครู
ท่ีปฏิบติังานพิเศษฝ่ายเดียวกนั เป็นตน้ 
 2. คน้หาปัญหา ความตอ้งการ 
  1) ร่วมกนัเสนอปัญหา/ความตอ้งการ 
  2) จดักลุ่มปัญหา 
  3) จดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกนั 
 3.  ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
  1) เร่ืองเล่าเร้าพลงั/บอกเล่าประสบการณ์ท่ีแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ 
  2) คน้หาตวัอยา่ง/รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จ 
  3) ร่วมกนัตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วธีิการ/นวตักรรมในการแกปั้ญหา 
 4. ออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหา 
  ออกแบบกิจกรรมตามวธีิการ/นวตักรรมท่ีกลุ่มเลือก 
 5. แลกเปล่ียนเสนอแนะ 
  น าเสนอกิจกรรมการแกปั้ญหา ผูอ้  านวยการโรงเรียนใหข้อ้เสนอแนะ 
 6. น าสูการปฏิบติั /สังเกตการสอน 
  1) น ากิจกรรมไปใชใ้นการแกปั้ญหา 
  2) ผูส้ังเกตการณ์เขา้ร่วมสังเกตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการ
สอน เป็นตน้ 
 7. สะทอ้นผล 
  1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วธีิการ ในการน าไปแกปั้ญหา 
  2) อภิปรายผลการแกปั้ญหา เสนอแนะแนวทางในการพฒัน



 

 

ค าสั่งโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 
ท่ี    052 / 2563 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพในสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 

   ************************************************ 
 ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดให้ทุกสถานศึกษาด าเนินการขับเคล่ือน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีคุณสมบติั
ของบุคคลในยคุ Thailand 4.0 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 39 (1) แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงขอแต่งตั้ ง
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา ปฏิบติัหนา้ท่ีดงัน้ี 
1. คณะกรรมการอ านวยการ    

1.1 นายณฏัฐยศ  ป่าหลวง  ผูอ้  านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายบญัญติั         ปัญญาค า หวัหนา้ฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ 
1.3 นายณฐัพงศ ์       อภิวงศว์าร หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป  กรรมการ 
1.4  นายจตุพล           อภิวงศง์าม         หวัหนา้ฝ่ายบริหารบุคคล  กรรมการ 
1.5  นางสาวนาถปรียา    เหรียญทอง หวัหนา้ฝ่ายบริหารกิจการนกัเรียน กรรมการ 

      1.6  นายปฐพี            ธิงาเครือ  หวัหนา้ฝ่ายบริหารวิชาการ กรรมการและเลขานุการ 
  มหีน้าที่ : สร้างความเขา้ใจ ความตระหนกั ใหค้ าปรึกษา แนะน า ช้ีแนว ประสานงานทางการด าเนินงาน และ
อ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 นายปฐพี   ธิงาเครือ     ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสาวภริตพร  พรมโย     กรรมการ 
 2.3 นางถิรวรรณ์  ใจบุญนอก    กรรมการ 
 2.4 นางพวงทอง  อินทชยัศรี    กรรมการ 
 2.5 นายลิขิต   แสงบุญ     กรรมการ 
 2.6 นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง    กรรมการ 
 2.7 นายทวีศกัด์ิ  เกษมจนัทร์    กรรมการ 
 2.8 นางสาววรางคสิริ  ทองไชย     กรรมการ 



 
 

 2.9 นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง    กรรมการ 
 2.10 นางสุนีย ์  ศิริทองค า    กรรมการและเลขานุการ 
 
มหีน้าที่ : 1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 
        2. เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาดว้ยกระบวนการ PLC 
        3. ก าหนดปฏิทินการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 
        4. จดัท าแบบนิเทศ แบบประเมิน 
        5. นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
 

3.  คณะผู้เข้าร่วมปฏิบัตกิจิกรรม PLC 
 3.1 กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางสาวภริตพร  พรมโย    ประธานกรรมการ 
 3.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  1. นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวดารานีย ์  นิมิตรศิลป์   กรรมการ 
  3. นายจตุพล   อภิวงคง์าม   กรรมการและเลขานุการ 
 3.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาตร์และเทคโนโลยี 
  1. นางพวงทอง   อินทชยัศรี   ประธานกรรมการ 
  2. นายณฐัพงศ ์   อภิวงศว์าร   กรรมการ 
  3. นายยทุธนา   บุญทา    กรรมการ 
  4. นางสาวชุติกาญจน์  ใจสุขกาศ   กรรมการและเลขานุการ 
 3.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
  1. นายลิขิต   แสงบุญ    ประธานกรรมการ 
  2. นางสุนีย ์   ศิริทองค า   กรรมการ 
  3. นางสาวเกษสุดาภรณ์  ปอกอา้ย   กรรมการและเลขานุการ 
 3.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง   ประธานกรรมการ 
 3.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นายทวีศกัด์ิ   เกษมจนัทร์   ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์   กรรมการและเลขานุการ 
 3.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  1. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย    ประธานกรรมการ 
  2. นายบญัญติั   ปัญญาค า   กรรมการ 
  3. นางโมฬี   อภิวงคง์าม   กรรมการ 
  4. นางสาววรรณวิมล  บุญถึง    กรรมการและเลขานุการ 



 
 

 3.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง   ประธานกรรมการ 
  2. นายปฐพี   ธิงาเครือ    กรรมการ 
  3. นายมงคล   วิธุระ    กรรมการและเลขานุการ 
 3.9 งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
  3.9.1.กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  
   1. นายปฐพี        ธิงาเครือ    ประธานกรรมการ 
   2. นายณฐัพงศ ์   อภิวงศว์าร   กรรมการ 
   3. นายยทุธนา    บุญทา    กรรมการ 
   4. นายลิขิต        แสงบุญ    กรรมการ 
   5. นางสาวภริตพร พรมโย    กรรมการ 
   6. นางสาวทิยานนัท์ อินทะชยั   กรรมการ 
   7. นายมงคล  วิธุระ    กรรมการ 
   8. นางสาวเกษสุดาภรณ์ ปอกอา้ย   กรรมการ 
   9. นางสาวชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ   กรรมการ 
   10. นางสาวดารานีย ์ นิมิตรศิลป์   กรรมการ 
   11. นางสุนีย ์  ศิริทองค า   กรรมการและเลขานุการ 
  3.9.2 กจิกรรมผู้บ าเพญ็ประโยชน์ 
   1. นางสาววรางคสิริ  ทองไชย    ประธานกรรมการ 
   2. นายจตุพล  อภิวงคง์าม   กรรมการ 
   3. นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง   กรรมการ 
   4. นางพวงทอง  อินทชยัศรี   กรรมการ 
   5. นางโมฬี  อภิวงคง์าม   กรรมการ 
   6. นางสาววรรณวิมล บุญถึง    กรรมการ 
   7. นางสาวอุทุมพร สายเคร่ือง   กรรมการ 
   8. นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์   กรรมการ 
   9. นางถิรวรรณ์  ใจบุญนอก   กรรมการและเลขานุการ 
  3.9.3 กจิกรรมนักศึกษาวชิาทหาร 
   1. นายบญัญติั  ปัญญาค า   ประธานกรรมการ 
   2. นายทวีศกัด์ิ  เกษมจนัทร์   กรรมการและเลขานุการ 
  มหีน้าที่ : 1. ประสานงานการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC ในแต่ล่ะกลุ่ม 
     2. ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 
     3. สรุปและรายงานการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  
     4. ด าเนินการแลเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดบั/งาน 
     5. ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 



 
 

 4. คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
  1. นายปฐพี   ธิงาเครือ    ประธานกรรมการ 
  2. นางสุนีย ์   ศิริทองค า   กรรมการ 
  3. นายมงคล   วิธุระ    กรรมการ 
  4. นางสาวดารานีย ์  นิมิตรศิลป์   กรรมการและเลขานุการ  
  มหีน้าที่ : 1. จดัเตรียมแบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 
     2. แจกและรวบรวมแบบประเมิน 
     3. สรุปวิเคราะห์รายงานผลการประเมิน เสนอผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเสียสละและรับผิดชอบเพ่ือใหบ้งัเกิดผลดีต่องานราชการ 

   สัง่ ณ วนัท่ี    29    เดือน    มิถุนายน    พ.ศ. 2563 
  
 

 
                  (นายณฏัฐยศ    ป่าหลวง) 

                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที1่/2563   ช่ัวโมง PLC ที่ 3 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาวภริตพร พรมโย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17 ก.ค. 64 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งโสตทศันศึกษา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาวภริตพร  พรมโย) 

1.นางสาวภริตพร  พรมโย 2.นายนิรันดร์ ศิริทองค า 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. นกัเรียนชอบเล่นโทรศพัทใ์นเวลาเรียน 
2. นกัเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน 
3. นกัเรียนเรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนั 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. นกัเรียนบางคนติดเกม ติดเฟชบุค้ ไลน์ 
2. นกัเรียนขาดความกระตือรือร้น 
3. พื้นฐานความรู้เดิมมีนอ้ย 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. ครูคิดกิจกรรมใหม่ๆ ท่ีเขา้กบัยคุสมยัใหม่และหลากหลาย 
2. .ใชโ้ทรศพัทใ์หเ้กิดประโยชน์ เช่น คน้งาน ท าคลิปวดิิโอ 
3. จบัคู่ใหค้นเก่งช่วยคนอ่อน 

ผลของการน าไปใช้ 
- นกัเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาไทย 
- นกัเรียนมีความรักสามคัคีรู้จกัแบ่งปัน 
- นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาภาษาไทย 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

       (นางสาวภริตพร พรมโย)                                              (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 

   
  



 
 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

ภาพการจดักิจกรรม 
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โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 4 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่5 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาวภริตพร พรมโย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
15 ม.ค. 64 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาวภริตพร  พรมโย) 

1.นางสาวภริตพร  พรมโย 2.นายนิรันดร์ ศิริทองค า 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

4. นกัเรียนเขา้หอ้งเรียนชา้ 
5. นกัเรียนส่งงานไม่ตรงเวลา 
6. นกัเรียนเรียนรู้ไดไ้ม่เท่ากนั 

สาเหตุของปัญหา 
 

4. นกัเรียนขาดความกระตือรือร้น 
5. นกัเรียนขาดความรับผดิชอบ 
6. พื้นฐานความรู้เดิมมีนอ้ย 

แนวทางการแก้ไข 
 

4. แบ่งกลุ่มนกัเรียนเก่ง อ่อน เพื่อท ากิจกรรมร่วมกนั 
5. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้หลากหลายและใชก้ระบวนการเรียนการ

สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนดึงศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน 
6. เผยแพร่ผลงานของนกัเรียนสู่สาธารณชนเพื่อให้นกัเรียนภาคภูมิใจ 

ผลของการน าไปใช้ 
- นกัเรียนเกิดความรักสามคัคีในหมู่คณะ มีความคิดสร้างสรรค ์
- นกัเรียนมีความสุขกบักิจกรรมท่ีน าเสนอ 
- นกัเรียนกลา้แสดงออกในการตอบค าถามของครูมากข้ึน 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

          (นางสาวภริตพร พรมโย)                                              (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)                                                                                
                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

ภาพการจดักิจกรรม 

1. แบ่งกลุ่มนกัเรียน เก่ง-อ่อน 

 

2. การฝึกความกลา้ ความคิดสร้างสรรค ์แบบเป็นกลุ่ม 

 

    3.ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม นอกสถานท่ี 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

4.น าเสนองานดว้ยความภาคภูมิใจ 

 

5.ผูช้มแต่ละกลุ่มร่วมรับฟังและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 2 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่4 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางถิรวรรณ์   ใจบุญฯอก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
24กรกฎาคม 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
   15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก 

1.นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก 2.นายจตุพล  อภิวงค์งาม 

3.นางสาวทพิย์มณ ี ภักดี  

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. นกัเรียนมีผลการทดสอบ ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
2. นกัเรียนขาดความรับผดิชอบต่องานท่ีมอบหมาย 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. นกัเรียนขาดทบทวนความรู้ท่ีเรียน 
2. ไม่ท างานฯ/แบบฝึกหดัดว้ยตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. จดักิจกรรมซ่อมเสริมนกัเรียนท่ีผลการเรียนอยูใ่นกลุ่มอ่อน 
2. เนน้ใหน้กัเรียนท าใบงาน/แบบฝึกหดั ในชั้นเรียน-ลดการบา้น 

ผลของการน าไปใช้ 
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  ผา่นเกณฑก์ารประเมินในชั้นเรียน 
สูงข้ึนกวา่เดิม 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

      (นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก)                                            (นายณฏัฐยศ    ป่าหลวง)  
                                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที ่6/2563   ช่ัวโมง PLC ที ่12 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกลุ ผู้บันทกึ นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
26 กุมภาพนัธ์ 2564 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
    (นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก) 

1.นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก 2.นายจตุพล  อภิวงค์งาม 

3.นางสาวทพิย์มณ ี ภักดี 4. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. นกัเรียนมีผลการทดสอบ ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 
2. นกัเรียนขาดทกัษะคิดต านวณ 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. นกัเรียนใชเ้คร่ืองค านวณ ในการคิด 
2. นกัเรียนไม่ใหค้วามส าคญัในการใชท้กัษะการคิดค านวณ 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. จดักิจกรรมเสริมทกัษะการคิดค านวณในชั้นเรียนโดยใชแ้บบฝึกคิดเลขเร็ว 
2. จดักิจกรรมแข่งขนัคิดเลขเร็ว 

ผลของการน าไปใช้ นกัเรียนชั้น ม.1 และม.2 มีทกัษะในการคิดค านวณดีข้ึน 
 

 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

         (นางถิรวรรณ์   ใจบุญนอก)                                          (นายณฏัฐยศ    ป่าหลวง)  
                                                                                                     ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 2 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางพวงทอง อนิทชัยศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
18 ธ.ค. 63 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00  

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งศูนยว์ทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 
สมาชิก PLC      หัวหน้ากลุ่มPLC 

 
 
    (นางพวงทอง อินทชยัศรี) 

1.นายณฐัพงศ์ อภิวงศ์วาร 2นางพวงทอง อินทชัยศรี 

3.นายยุทธนา บุญทา 4.นางสาวทยิานันท์ อินทะชัย 

5.นางสาวชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ 6.นางสาวกาญจนา เถิงฝ้ัน 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดบัดีข้ึนไป(เกรด 
3-4)เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 
2.ผูเ้รียนไม่มีผลการเรียน 0  ร  มส  มผ ร้อยละ 100 

สาเหตุของปัญหา 
 

1.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไปค่อนขา้งต ่า 
2.ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาซ่อมเสริมไม่ใหมี้ผลการเรียนเป็น 0  ร  มส  มผ 

แนวทางการแก้ไข 
 

1.ครูผูส้อนมีกระบวนการจดัเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.ครูผูส้อนมีการพฒันาเทคนิคการสอนและมีการสอนท่ีหลากหลาย 
3.ครูผูส้อนมีการเฝ้าระวงันกัเรียนไม่ใหติ้ด 0  ร  มผ โดยการสอนซ่อมเสริมทั้ง
ทาง online และ onsite หรือมอบหมายงานใหท้ าเพิ่ม 

ผลของการน าไปใช้ 
1.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัดีข้ึนไป(เกรด 3-4)เพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษา 2562 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 
2.ผูเ้รียนไม่มีผลการเรียน 0  ร  มส  มผ ร้อยละ 100 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
         (นางพวงทอง อินทชยัศรี)                                               (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง) 
                                                                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                 
 
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางพวงทอง อนิทชัยศรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์และเทคโนลยี 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17 ก.ค. 63 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งศูนยว์ทิยาศาสตร์ 

โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 
สมาชิก PLC       หัวหน้ากลุ่มPLC 

 
 
    (นางพวงทอง อินทชยัศรี) 

1.นายณฐัพงศ์ อภิวงศ์วาร 2นางพวงทอง อินทชัยศรี 

3.นายยุทธนา บุญทา 4.นางสาวทยิานันท์ อินทะชัย 

5.นางสาวชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ 6.นางสาวอ าพร  ประชุมทรัพย์ 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดบัดีข้ึนไป
(เกรด 3-4)เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 
2.ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0  ร  มส  มผ ไม่เกินร้อยละ 10 

สาเหตุของปัญหา 
 

1.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไปค่อนขา้งต ่า 
2.ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันาซ่อมเสริมไม่ใหมี้ผลการเรียนเป็น 0  ร  มส  
มผ 

แนวทางการแก้ไข 
 

1.ครูผูส้อนมีกระบวนการจดัเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2.ครูผูส้อนมีการพฒันาเทคนิคการสอนและมีการสอนท่ีหลากหลาย 
3.ครูผูส้อนมีการเฝ้าระวงันกัเรียนไม่ใหติ้ด 0  ร  มผ โดยการสอนซ่อมเสริม
ทั้งทาง online และ onsite หรือมอบหมายงานใหท้ าเพิ่ม 

ผลของการน าไปใช้ 
1.ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัดีข้ึนไป(เกรด 3-4)เพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษา 2562 ร้อยละ 4 
2.ผูเ้รียนมีผลการเรียน 0  ร  มส  มผ ร้อยละ 5 

 
 
 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
             (นางพวงทอง อินทชยัศรี)                                          (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง) 
                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
  

 
 



 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที่ 2 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสุนีย์  ศิริทองค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  
 
 

วนั/เดือน/ปี  
10 ก.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งศูนยส์ังคมศีกษา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
  (นายลขิิต  แสงบุญ 

1.นายลิขิต  แสงบุญ 2.นางสุนีย ์ ศิริทองค า 
3.นางสาวเกษสุดาภรณ์ ปอกอา้ย  
  
ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. การจดัการเรียนการสอนทางไกลเพื่อรองรับสถานการณ์โควดิ-19 
 

สาเหตุของปัญหา 
 

1.การหยดุเรียนในระบบการจารเรียนการสอนในโรงเรียนตามนโยบายและ
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. การวางแผนจดัการเรียนการสอนใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
นกัเรียนในรูปแบบของใบงาน ใบความรู้ การใชโ้ปรแกรม google meet, line 
และ facebook 

ผลของการน าไปใช้ 
1.สามารถตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ของนกัเรียน 
2. สร้างความมัน่ใจแก่นกัเรียนในการเรียนรู้และผอ่นคลายความเครียดใน
การศึกษาคน้ควา้ 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

                      (นางสุนีย ์ ศิริทองค า)                                         (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสุนีย์  ศิริทองค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

วนั/เดือน/ปี  
18 ธ.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งวชิาการ 

สมาชิก PLC      หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
     (นายลิขิต  แสงบุญ) 

1.นายลิขิต  แสงบุญ 2.นางสุนีย ์ ศิริทองค า 
3.นางสาวเกษสุดาภรณ์ ปอกอา้ย  
  

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. การพฒันาเทคโนโลย ีการจารเรียนการสอน 
2. การจดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. การจดักิจกรรมการเรียนสอนโดยใช ้active learning 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. การจดัการเรียนการสอนไม่สอดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. การศึกษาหาความรู้เร่ืองเทคโนโลยท่ีีสอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการ
สอน 
2. การส่งเสริมใหน้กัเรียนไดค้น้ควา้หาค าตอบก่อนสอน 

ผลของการน าไปใช้ 
1.ครูสามารถจดัการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั 
2. นกัเรียนมีความพร้อมในการเรียนการสอนในเน้ือหาสาระในเร่ืองท่ีจะ
เรียน 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

              (นางสุนีย ์ ศิริทองค า)                                                    (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 

 

 



 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 
 

 

 

 

 

 

 

    ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นายชุธี กลัยาณวตัร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17 ก.ค. 63 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10 – 16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งกิจการนกัเรียน 

สมาชิก PLC     หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง) 

1.นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง 2.นายชุธี กลัยาณวตัร 

3. 4. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. นกัเรียนส่วนใหญ่ขาดความคล่องตวัในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส 
2. มีทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์การใชไ้มแ้ละลูกเทเบิลเทนนิสนอ้ย 

ท าใหไ้ม่สนุกสนานเสียเวลาและเหน็ดเหน่ือยในการเก็บลูก 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. นกัเรียนขาดทกัษะการสร้างความสัมพนัธ์ในการใชไ้มแ้ละลูกเทเบิล
เทนนิส 

2. นกัเรียนเคล่ือนไหวไม่สมดุลกบัการเคล่ือนท่ีของลูกท่ีถูกตีไป 

แนวทางการแก้ไข 
 

- ใหน้กัเรียนท่ีมีทกัษะดีช่วยเหลือ 
- ใหน้กัเรียนท าโมบายลูกเทเบิลเทนนิสและมีการเล่นลูกเทเบิลเทนนิส

แบบต่าง ๆโดยใชโ้มบาย 
ผลของการน าไปใช้ - นกัเรียนมีทกัษะการตีลูกเทเบิลเทนนิสไดดี้ข้ึนตามล าดบั 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
                  (นายชุธี  กลัยาณวตัร)                                                (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)                                
                                                                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
   
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่4 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นายชุธี กลัยาณวตัร  กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
25 ธ.ค. 63 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10 – 16.00  

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งกิจการนกัเรียน 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง) 

1.นางสาวนาถปรียา  เหรียญทอง 2.นาชุธี กลัยาณวตัร 

3. 4. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

7. นกัเรียนส่งงานไม่ตรงเวลา 
8. นกัเรียนขาดความกระต้ือร้ือรันในการเรียนรู้ 
9. ไม่กลา้แสดงความคิดเห็นหรือไม่กลา้แสดงออก 

สาเหตุของปัญหา 
 

7. นกัเรียนขาดความรับผดิชอบในการส่งงาน 
8. นกัเรียนไม่มีองคค์วามรู้ในเร่ืองท่ีจะเรียนมาก่อน 
9. กลวัตอบไม่ถูกหรือตอบไม่ตรงประเด็นในเร่ืองท่ีเรียน 

แนวทางการแก้ไข 
 

7. จดักิจกรรมความรู้ในชั้นเรียนแทนการใหก้ารบา้น ปรับเปล่ียนเนอ้การ
สืบคน้ความรู้ท่ีเรียนในคร้ังต่อไป 

8. จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนให้หลากหลายและใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

9. ใหร้างวลั เช่น การช่ืนชมให้ก าลงัใจ 

ผลของการน าไปใช้ 
- นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาสุขศึกษาเพิ่มข้ึน 
- นกัเรียนส่งงานตรงเวลาดีข้ึน 
- นกัเรียนกลา้แสดงออกในการตอบค าถามของครูมากข้ึน 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
                  (นายชุธี กลัยาณวตัร)                                                  (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
  
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่..1...ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ  นางสาวสายอรุณ  โพธิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 
 
 

วนั/เดือน/ปี 
17 ก.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนป่าตาลบา้นธิ

พิทยา 

สมาชิก PLC  หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
 
  (นายทวศีกัด์ิ  เกษมจนัทร์) 

1.นายทวศีกัด์ิ  เกษมจนัทร์ 2.นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์ 

3. 4. 

5. 6. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

ก าหนดการวางแผนการเรียนการสอนและวธีิการวดัผลประเมินผล 

สาเหตุของปัญหา 
 

ความสามารถของแต่ละคนไม่ทดัเทียมกนัและมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

แนวทางการแก้ไข 
 

ใหค้  าปรึกษาแนะน าในการปฏิบติัตวัต่อตวัโดยการคดัแยกแบ่งกลุ่ม 

ผลของการน าไปใช้ 
นกัเรียนมีการพฒันาในความสามารถของแต่ละคนเพิ่มข้ึน  
 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

        (นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์)                              (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                  ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที1่/2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่..2...ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ  นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปะ 
 
 

วนั/เดือน/ปี 
18 ธนัวาคม 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนป่าตาลบา้นธิ
พิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
 
  (นายทวศีกัด์ิ  เกษมจนัทร์) 

1.นายทวศีกัด์ิ  เกษมจนัทร์ 2.นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์ 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

ก าหนดการวดัความสามารถในดา้นการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

สาเหตุของปัญหา 
 

ขาดความช านาญในการปฏิบติัเคร่ืองดนตรี 

แนวทางการแก้ไข 
 

นดัฝึกปฏิบติัทกัษะในชัว่โมงวา่ง หรือเวลาหลงัพกัรับประทานอาหารกลางวนั 

ผลของการน าไปใช้ 
นกัเรียนสามารถปฏิบติัเคร่ืองดนตรีไดค้นละ 1 ช้ิน  
 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

       (นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์)                         (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                      ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 

 
 

 

 
 



 
 

 
ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่3 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาววรางคสิริ  ทองไชย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17 กรกฏาคม 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาววรางคสิริ  ทองไชย) 

1. นายบัญญตัิ  ปัญญาค า 2. นางโมฬี อภิวงค์งาม 

3. นางสาววรางคสิริ ทองไชย 4.  

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

การจดัการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้ยิง่ข้ึน  
การท าแผนการสอน โครงการสอน วิจยัในชั้นเรียน ส่ือต่าง ๆ  

สาเหตุของปัญหา 
 

ผลการเรียนของนกัเรียนไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

แนวทางการแก้ไข 
 

ครูวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัท าส่ือการสอน ท่ีหลากหลายใหค้รอบคลุม 

ผลของการน าไปใช้ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 

 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

         (นางสาววรางคสิริ  ทองไชย)                                            (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่ 3 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาววรางคสิริ  ทองไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
18 ธนัวาคม 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
..................................................
. 
(นางสาววรางคสิริ  ทองไชย) 

1. นายบัญญตัิ  ปัญญาค า 2. นางโมฬี อภิวงค์งาม 

3. นางสาววรรณวมิล บุญถึง 4. นางสาววรางคสิริ ทองไชย 

5. 6. 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

การจดัการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนใหดี้
ยิง่ข้ึน  
การท าแผนการสอน โครงการสอน วิจยัในชั้นเรียน ส่ือต่าง ๆ  

สาเหตุของปัญหา 
 

ผลการเรียนของนกัเรียนไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

แนวทางการแก้ไข 
 

ครูวางแผนการจดัการเรียนรู้ จดัท าส่ือการสอน ท่ีหลากหลายใหค้รอบคลุม 

ผลของการน าไปใช้ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 

 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
    (นางสาววรางคสิริ  ทองไชย)                             (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที3่  
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17ก.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
 
 (นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง) 

1. นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง 2. นายปฐพี  ธิงาเครือ 
3. นายมงคล  วธุิระ 4. 
5. 6. 
7. 8. 
ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

นกัเรียนไม่รู้ความหมายค าศพัทภ์าษาองักฤษอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้

สาเหตุของปัญหา 
 

1. กระบวนการจดัการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 
2. ส่ือการเรียนการสอนไม่สนองความตอ้งการผูเ้รียน 
3. นกัเรียนไม่ไดล้งมือปฏิบติัจริงและฝึกฝนนอ้ย 

แนวทางการแก้ไข 
 

ยกระดบัความสามารถในการเรียนรู้และจดจ าค าศพัทเ์ขา้ใจและน าไปใช ้
โดยการใชแ้บบฝึกทกัษะและฝึกปฏิบติัจริง 

ผลของการน าไปใช้ 
นกัเรียนสามารถจดจ าค าศพัทท่ี์เรียนไปแลว้ในแต่ละบทและสามารถ
น าไปใชใ้นการเรียนการท าแบบทดสอบและประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

 
 
 

  

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

  (นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง)                      (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
           ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 2 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่ 3  
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
18 ธ.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
โรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
 
 (นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง) 

1. นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง 2. นายปฐพี  ธิงาเครือ 
3. นายมงคล  วธุิระ 4. 
5. 6. 
7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดบัดีข้ึนไป
(เกรด 3-4) เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2562 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 
2. เพิ่มทกัษะทางดา้นภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียน 
3. ผูเ้รียนส่งงานไม่ตรงเวลา 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดบัดีข้ึนไปค่อนขา้งต ่า 
2. ผูเ้รียนขาดทกัษะทางดา้นภาษาพื้นฐานความรู้เดิมมีนอ้ย 
3. ผูเ้รียนขาดความกระตือรือร้นอละความรับผดิชอบ 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. ครูผูส้อนมีการพฒันาเทคนิคการสอนและมีการสอนท่ีหลากหลาย 
2. ครูผูส้อนมีการจดัสอนซ่อมเสริมทั้งทาง online และ onsite 
3. เพิ่มกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหห้ลากหลายและใชก้ระบวนการเรียนการ
สอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน 

ผลของการน าไปใช้ 

1. ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดบัดีข้ึนไป (เกรด 3-4) เพิ่มข้ึนจากปี
การศึกษา 2562 ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 3 
2. ผูเ้รียนมีทกัษะทางดา้นภาษาเพิ่มข้ึน 
3. ผูเ้รียนมีความสุขมากข้ึนในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง     
        (นางสาวอุทุมพร  สายเคร่ือง)                                          (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที่3 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาวทพิย์มณ ีภักดี    กจิกรรมพฒันาผู้เรียน กจิรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17 ก.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
1 ชัว่โมง 

สถานที่ 
หอ้งวชิาการ 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
  (นายปฐพ ี ธิงาเครือ) 

1.นายปฐพี ธิงาเครือ 2.นายลิขิต  แสงบุญ 
3.นายณฐัพงศ ์อภิวงศว์าร 4.นายนิรันดร์  ศิริทองค า 
5.นางสุนีย ์ ศิริทองค า 6.นางสาวภริตพร  พรมโย 
7.นางสาวทิยานนัท ์ อินทะชยั 8.นางสาวชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ 
9. นางสาวทิพยม์ณี ภกัดี 10. นายมงคล วธุิระ 
ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของครูผูส้อนเร่ืองการเปิดประชุมกอง 
2. พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของครูผูส้อนเร่ืองการผกูเง่ือน 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. ครูผูส้อนขาดความรู้ในเร่ืองการเปิดประชุมกอง 
2. ครูผูส้อนบางคนขาดทกัษะเร่ืองการผกูเง่ือน 

แนวทางการแก้ไข 
 

1. มีการทบทวนขั้นตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือก่อนการจดัการเรียนการ
สอนทุกคาบเรียน 
2. ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนจากผูช้  านาญก่อนการเรียนการสอนในคาบ 

ผลของการน าไปใช้ 
1.ผูก้  ากบัท่ีท าหนา้ท่ีเปิดประชุมกองสามารถเปิดประชุมกองไดต้ามขั้นตอน 
2. ครูมีทกัษะและสามารถถ่ายทอดความรู้เร่ืองการผกูเง่ือนไดถู้กตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

     (นางสาวทิพยม์ณี ภกัดี)                                          (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                          ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ัง2 /2563   ช่ัวโมง PLC ที4่ 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นางสาวทพิย์มณ ีภักดี    กจิกรรมพฒันาผู้เรียน กจิรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
 
 

วนั/เดือน/ปี  
25ธ.ค. 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/ 
50 นาที 

 

สถานที่ 
หอ้งประชุมโรงเรียนป่าตาลบา้นธิพิทยา 

สมาชิก PLC      หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
  (นายนิรันดร์  ศิริทองค า) 

1.นายนิรันดร์  ศิริทองค า 2.นายลิขิต  แสงบุญ 
3.นายณฐัพงศ ์อภิวงศว์าร 4.นายปฐพี ธิงาเครือ 
5.นางสุนีย ์ ศิริทองค า 6.นางสาวภริตพร  พรมโย 
7.นายยทุธนา  บุญทา 8.นางสาวทิยานนัท ์ อินทะชยั 
9. นางสาวชุติกาญจน์ ใจสุขกาศ 10. นางสาวเกษสุดาภรณ์ ปอกอา้ย 

11. นายมงคล วธุิระ 12.นางสาวทิพยม์ณี ภกัดี 

13. นศ. ชุธี  กลัยณวตัร 13. นศ.กาญจนา เถิงฝ้ัน 
ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

1. ทกัษะความรู้เร่ืองการตรวจแถวในการเปิดประชุมกอง 
2. พฒันาทกัษะความรู้ความสามารถของครูผูส้อนเร่ืองการเล่นเกม 

สาเหตุของปัญหา 
 

1. ครูผูส้อนขาดความรู้และความแม่นย  าในเร่ืองการตรวจแถว 
2. เกมท่ีน ามาจดัไม่สามารถตอบสนองความสนใจและบรรลุวตัถุประสงค ์

แนวทางการแก้ไข 
 

1. มีการทบทวนขั้นตอนการเปิดประชุมกองลูกเสือก่อนการจดัการเรียนการ
สอนทุกคาบเรียน 
2. ศึกษาหาความรู้และฝึกฝนจากผูช้  านาญก่อนการเรียนการสอนในคาบ 

ผลของการน าไปใช้ 
1.ผูก้  ากบัมีความรู้และทกัษะในการตรวจแถวถูกตอ้ง 
2. ผูก้  ากบัมีความสามารถน าเกมท่ีลูกเสือ- เนตรนารี มีส่วนร่วมทุกคนมาใชใ้น
กระบวนการจดักิจกรรมได ้

 
 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 

  (นางสาวทิพยม์ณี ภกัดี)                                              (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                               ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิท 



 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

  
 

 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที3่ 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึนางสาววรางคสิริ  ทองไชย  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
17 กรกฎาคม 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งสมุดโรงเรียนป่าตาลบา้นธิ

พิทยา 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาววรางคสิริ ทองไชย) 

1. นางโมฬี  อภิวงค์งาม 2. นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง 

3. นางสาวววรรณวมิล บุญถึง 4. นางพวงทอง อินทชัยศรี 

5. นายจตุพล อภิวงค์งาม 6. นางสาวอุทุมพร สายเคร่ือง 

7. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอก 8. นางสาววรางคสิริ ทองไชย 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

การวางแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

สาเหตุของปัญหา 
 

การท ากิจกรรมไดไ้ม่เตม็ท่ีเพราะติดปัญหาโควดิ 

แนวทางการแก้ไข 
 

จดักิจกรรมใหพ้อดีเหมาะสมและใหป้ลอดภยัท่ีสุด 

ผลของการน าไปใช้ ท าใหน้กัเรียนมีจิตสาธารณะ 
 

 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง 
  (นางสาววรางคสิริ ทองไชย)                                (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 
โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 2 /2563   ช่ัวโมง PLC ที่ 5 
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึนางสาววรางคสิริ  ทองไชย  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
8 มกราคม 2564 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งสมุด 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
...................................................... 
(นางสาววรางคสิริ ทองไชย) 

1. นางโมฬี  อภิวงค์งาม 2. นางสาวนาถปรียา เหรียญทอง 

3. นางสาวววรรณวมิล บุญถึง 4. นางสาวสายอรุณ โพธิศาสตร์ 

5. นายจตุพล อภิวงค์งาม 6. นางสาวอุทุมพร สายเคร่ือง 

7. นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอก 8. นางสาววรางคสิริ ทองไชย 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะพฒันา
(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 

การวางแผนการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การเขา้ค่ายพกัแรม 

สาเหตุของปัญหา 
 

การท ากิจกรรมไดไ้ม่เตม็ท่ีเพราะติดปัญหาโควดิ 

แนวทางการแก้ไข 
 

จดักิจกรรมใหพ้อดีเหมาะสมและใหป้ลอดภยัท่ีสุด 

ผลของการน าไปใช้ นกัเรียนท ากิจกรรมดว้ยความปลอดภยั 
 

 
 

 

 ลงช่ือ..........................................ผูบ้นัทึก  ลงช่ือ.............................................ผูรั้บรอง      
 
    (นางสาววรางคสิริ ทองไชย)                                           (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  
                                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 
 

 



 
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลกัฐาน ประกอบการ PLC 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที่ 1 /2563   ช่ัวโมง PLC ที ่6 
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นายบัญญตัิ  ปัญญาค า  กจิกรรมพฒันาผู้เรียน นักศึกษาวชิาทหาร 
 
 

วนั/เดือน/ปี  
7 สิงหาคม 2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10 -16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งศูนยด์นตรี 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 
………………………………. 

(นายบญัญติั ปัญญาค า) 

1. นายบัญญตัิ ปัญญาค า 2. นายทวีศักดิ์ เกษมจันทร์ 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะ
พฒันา(เน้นคุณภาพ

ผู้เรียน) 

การแต่งกายของ นศท. ท่ีเดินทางออกจากบา้นไปกลบัโรงเรียนไม่ถูกตอ้งตาม
ระเบียบท าใหดู้ไม่เรียบร้อย เช่น ใส่รองเทา้แตะแลว้ห้ิวรองเทา้ นศท. มา / ใส่
เส้ือยดืมาแต่เอาเส้ือเตม็ยศวาดบ่ามาโรงเรียน 

สาเหตุของปัญหา 
 

นศท. ต่ืนสายท าใหม้าโรงเรียนสาย รีบเร่ง การแต่งกายดว้ยชุด นศท. จึงไม่
เรียบร้อยตามระเบียบวา่ดว้ยการแต่งกายของ นศท. เป็นภาพพจน์ท่ีไม่ดีของ 
นศท. และของโรงเรียน ขาดความน่าเช่ือถือจากชุมชน 

แนวทางการแก้ไข 
 

ไดมี้การกวดขนัวนิยั การแต่งการของ นศท. ทุกนายในทุกวนัพุธ ตั้งแต่การ
เดินทางไปกลบัระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน เร่ิมตั้งแต่จุดคดักรองโรค Covidหนา้
โรงเรียน การเปล่ียนคาบเรียน และในคาบกิจกรรมไดมี้การกวดขนัเป็นพิเศษ 
มีการลงโทษใหซ่้อมวนิยัในรายท่ีไม่ถูกตอ้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

ผลของการน าไปใช้ 
นศท. แต่งกายเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบมากข้ึนระหวา่งเดินทางไปกลบั
โรงเรียนและขณะอยูใ่นโรงเรียน ท าใหไ้ดค้วามเช่ือถือช่ืนชมจากชุมชนทัว่ไป 

 
 
 

 

 ลงช่ือ ………………………………..ผูบ้นัทึก ลงช่ือ..........................................ผูรั้บรอง      
                  (นายบญัญติั ปัญญาค า)                                         (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  

               ผูอ้  านวยการโรงเรียนป่าตาลบา้นธิทยา 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพทิยา 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 

แบบบันทกึ Logbook  การ PLC   คร้ังที1่/2563   ช่ัวโมง PLC ที ่ 3 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา  2563 

ช่ือ – นามสกุล ผู้บันทกึ นายบัญญตัิ  ปัญญาค า   กจิกรรมพฒันาผู้เรียน นักศึกษาวชิาทหาร  
 
 

วนั/เดือน/ปี  
18 ธ.ค.2563 

เวลาทีเ่ร่ิม-ส้ินสุด 
15.10-16.00 

จ านวน ช่ัวโมง/นาที 
50 นาที 

สถานที่ 
หอ้งศูนยด์นตรี 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่มPLC 
 

.. 
(นายบญัญติั ปัญญาค า) 

1. นายบัญญตัิ ปัญญาค า 2. นายทวีศักดิ์ เกษมจันทร์ 

3. 4. 

5. 6. 

7. 8. 

ประเด็นปัญหาทีจ่ะ
พฒันา(เน้นคุณภาพ

ผู้เรียน) 

ทรงผม นศท. ชายไวผ้มรองทรงยาวท าใหดู้ไม่เรียบร้อย ตามระเบียบเดิมดงัรูป 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

ทรงผม นศท. ชายไดรั้บการผอ่นผนัใหไ้วผ้มรองทรงสูงตามค าสั่ง ผูบ้ญัาการ
ทหารบกแต่ นศท.ตดัผมรองทรงต ่าซ่ึงไม่ปฏิบติัตามท่ีไดรั้บการผอ่นผนัและ
วงรอบในการตดันานเกินไป 

แนวทางการแก้ไข 
 

ไดมี้การกวดขนัวนิยัการแต่งการของ นศท. ทุกนายในทุกวนัพุธในคาบ
กิจกรรม มีการลงโทษใหซ่้อมวนิยัเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนไดมี้
การแนะน าตวัอยา่งทรงผมรองทรงสูงท่ีถูก้ตอ้งให ้นศท.ชายดูเป็นตวัอยา่งให้
ปฏิบติัตาม 

 

ผลของการน าไปใช้ 
นศท. แต่งกายเรียบร้อย ถูกตอ้งตามระเบียบมากข้ึน ทรงผมมีการตดัรองทรง
สูงตามท่ีไดรั้บการอนุโลม และมีบางส่วนตดัผมทรงตามระเบียบเดิม เพื่อ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการตดัผม 

 
 
 

 

  
ลงช่ือ..........................................ลงช่ือผู้บนัทกึ            ลงช่ือ..........................................ผู้ รับรอง      

     (นายบญัญตัิ ปัญญาค า)                                          (นายณฏัฐยศ ป่าหลวง)  

                                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าตาลบ้านธิทยา 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 



 
 

 


