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คำนำ 

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีนโยบาย ขับเคลื ่อนกระบวนการ PLC           
การจัดการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  Community: PLC) และ
โรงเรียน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  ได้ดำเนินการตามกระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วม ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning  Community: PLC) เพื่อพัฒนาจุดแข็ง  กำจัดจุดอ่อน พัฒนาโอกาส 
และลดอุปสรรค์ในการบริหารจัดการ ทั้งนีโ้รงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงรายงานผล
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC)  
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1.  ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ที่ตั้งเลขที่ 63 หมู่ 2 บ้านหนองป่าตึง ตำบลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางลำพูน เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่
บริการ ตำบลทุ่งหัวช้าง ตำบลตะเคียนปม และตำบลบ้านห้วยไร่ ปัจจุบันมี นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ เป็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีข้าราชการครู จำนวน 24 คน ลูกจ้าง จำนวน 5 คน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 416 คน 

 
2.  วิธีดำเนินการ 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม มีการดำเนินการให้มีการจัดตารางสอน ให้มีชั่วโมง PLC เพ่ือประชุม ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  Community: PLC) สำหรับแต่ละกลุ่มสาระ เพ่ือประชุมปรึกษาหารือ
ประเด็นหรือหัวข้อที่ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกระบวนการ 
PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:  PLC)  

********************************************************** 

ภาพกิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (PLC) 

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุงหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

 

ตารางสอนของครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คาบที่ 9 ของวันอังคาร เป็นชั่วโมง PLC 

1 
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ตารางสอนของครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ คาบท่ี 9 ของวันศุกร์ เป็นชั่วโมง PLC 

 

 

ตารางสอนของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม คาบที่ 9 ของวันจันทร์ เป็นชั่วโมง PLC 
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ตารางสอนของครูกลุ่มสาระภาษาไทย คาบท่ี 8 ของวันศุกร์ เป็นชั่วโมง PLC 

 

 

ตารางสอนของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คาบท่ี 9 ของวันศุกร์ เป็นชั่วโมง PLC 
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ตารางสอนของครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คาบที่ 8 ของวันศุกร์ เป็นชั่วโมง PLC 

 

 

ตารางสอนของครูกลุ่มสารรสุขศึกษาและพลศึกษา คาบท่ี 9 ของวันอังคาร เป็นชั่วโมง PLC 
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3.  ผลการดำเนินการ 

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของแต่ละกลุ่มสาระได้ประชุมปรึกษาหารือประเด็นหรือหัวข้อที่
ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกระบวนการ PLC และนำความรู้ที่
ได้ไปแก้ปัญหา รวมทั้งนำผลกลับมาวิเคราะห์เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในคาบที่แต่ละกลุ่มสาระได้กำหนดไว้ 
รวมเดือนละ 4 ครั้ง ทำให้งานแต่ละงานมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพงานตามกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
 
4.  สรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางพัฒนา 

 จากการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) การรวมตัว 
รวมใจ รวมพลัง ร ่วมทำ และร่วมเร ียนรู ้ร ่วมกันของครู ผ ู ้บร ิหาร และนักเร ียน และผู ้ม ีส ่วนได้ส ่ว นเสีย 
ได้ร ่วมกันปฏิบัติ และสะท้อนผลการปฏิบัติงานที ่ผ ่านมา เพื ่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สู่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และพัฒนาวิชาชีพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพตนเอง สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
5.  ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

 5.1  การจัดทำการบันทึกหลักฐานการจัดทำชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) และรายงานผู้บริหารจัดเก็บเป็นสาระสนเทศอย่างเป็นระบบ 

 5.2  การนำผลจากการจัดที่ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
ไปวางแผน และปฏิบัติตามแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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บันทึกชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียน     ทุ่งหัวช้างพิทยาคม    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 จังหวัด
ลำปาง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     

ชื่อกิจกรรม   แบบฝึกสื่อประสมส่งเสริมทักษะความสามารถการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ   

ประชุม PLC คร้ังที่ :     2    วัน เดือน ปี : 8  ธันวาคม  2563     
ผู้อำนวยความสะดวกในการประชุม :  นายสำราญ          ทวีสุขตระกูล 
เร่ิมประชุมเวลา 15.10 น.      เสร็จสิ้นการประชุมเวลา  16.00    น.       
สถานที่ประชุม   :        ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม           
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1. นายอนุชิต            ศาสนา             ประธานกรรมการ          ………………………… 
2. นางเจตสนีวรรณ    ราชกิจเจริญ รองประธานกรรมการ     ………………………… 
3. นายรณฤทธิ์          ฉัตรแก้ว กรรมการ  ………………………… 
4. นายสำราญ          ทวีสุขตระกูล กรรมการ  ………………………… 
5. นางสุพัตรา           ผูกพัน กรรมการ และเลขานุการ  ………………………… 

 
1. วัตถุประสงค์ของการประชุม PLC 

- เพ่ือพัฒนาแบบฝึกการอ่านออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปลาย 

 ปัญหา 

- นักเรียนโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังขาดทักษะ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจภาษาอังกฤษ 

2. สาเหตุของปัญหา 
- นักเรียนไม่สามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องที่อ่านเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 
 
 
 

ตัวอย่างการบันทึก PLC ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 

    รายงานผลการประชุม PLC ครั้งที ่ 2 
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3. รายละเอียด /ข้อสรุป/แนวทางการแก้ปัญหาที่ได้จากการประชุม PLC ครั้งนี้ 
- การใช้กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน(Supporting activities)  
- การใช้เกมก่อนและหลังการอ่าน เช่น เกม ปิงโก เกมตอบคำถามซึ่งสามารถออกแบบได้

หลากหลายมากหรือใช้เพลงและบทความภาษาอังกฤษมาใช้ในกิจกรรม 
 

4. ออกแบบกิจกรรม 
- สร้างแบบฝึกกิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน เกม เพลง (Supporting Activities) 
- นำแบบฝึกไปใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในคาบเรียนวิชาพ้ืนฐาน  

 
5. นำสู่การปฏิบัติ 

- ครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายออกแบบกิจกรรม โดยใช้วิธีการฝึกการอ่านโดย
การใช้เทคนิคการคิดออกเสียง(Thinking-aloud technique)จากบทความและการใช้วิธี
สนทนากับเพื่อนและครูเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงอภิปราย
(discussion/scaffolding) แทรกเข้าไปในแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีวิธีการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้  

• เลือกกลุ่มเป้าหมาย 
• ทดลองใช้ชุดแบบฝึกกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านกับกลุ่มเป้าหมาย 
• ทดสอบการอ่านแบบใช้เกมและเพลงและใบงานในบทความเพ่ือดูและสังเกต

ความเข้าใจ 
• เตรียมการสอนซ่อมเสริม 
• สอนหลักการอ่านแบบการคิดออกเสียง ถามคำศัพท์ ป้อนคำถามและตอบ 
• บันทึกหลังการสอนหลังจาก ทดลองใช้แผนการสอนแต่ละแผนเสร็จแล้ว   
• รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน 

 
6. รายละเอียด /ประเด็นปัญหาที่จะประชุม PLC  ในครั้งต่อไป 

- ผลการทดลองใช้ชุดแบบฝึกสื่อประสมส่งเสริมทักษะความสามารถการอ่านเพ่ือทำความเข้าใจ  
 

7. วัน เดือน ปี และสถานที่สำหรับการประชุมครั้งต่อไป 
- 15 ธันวาคม 2563   ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม   

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

                      (นางสุพัตรา           ผูกพันธ์)                           (นายอนุชิต    ศาสนา) 
                                 ตำแหน่ง ครู                                 ตำแหน่ง ครู 
                         ผู้บันทึกการประชุม                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
 

........................................................................... 
(นางกิ่งกาญจน์     โสภาวิบูลรัตน์) 
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ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
ผู้รับรองการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PLCคร้ังท่ี 2 
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บันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
โรงเรียนทุ่งช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อกลุ่ม “ครูการงาน (มือ) อาชีพ” 

ครั้งที ่1 ภาคเรียนที่ 2/2563 วัน/เดือน/ปี : 4 ธันวาคม 2563 
เริ่มดำเนินการเวลา 15:10 น.  เสร็จสิ้นเวลา 16:30 น.  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 20 นาที 
กิจกรรมครั้งนี้อยู่ในความสอดคล้องกับการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson study) (ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง
) 
  ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan) 
  ขั้นที่ 2 ปฏิบัติและสังเกตการณ์เรียนรู้ (Do & See) 
  ขั้นที่ 3 สะท้อนความคิดและปรับปรุงใหม่ (Reflect & Redesign) 
จำนวนครูที่เข้าร่วมกิจกรม 4 คน โดยมีรายชื่อและบทบาทต่อกิจกรรม ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทหน้าที่ ลายมือชื่อ 
1 นางกชกร  กันตีฟอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
2 นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์ ครูผู้ร่วมเรียนรู้  
3 นางสาวณัฏฐิกานต์  ปุ๊ดปง ครูผู้ร่วมเรียนรู้  
4 นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ ครูผู้ร่วมเรียนรู้/เลขานุการ  

1. สภาพหรือกลุ่มปัญหา ปัญหานักเรียนขาดแรงจูงใจ กระตือรือร้นในการเรียน 
2. งาน/กิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
3. สมาชิกในกลุ่มนำเสนอปัญหา 

1) ครูกชกร  กันตีฟอง – นักเรียนขาดแรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน 
2) ครูชัชวาล  คำวังพฤกษ์ - นักเรียนไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียนเท่าที่ควร 
3) ครูเปมิกา  วงค์ตันกาศ – นักเรียนเข้าเรียนสาย ทำให้เรียนไม่ทันเพ่ือน 
4) ครูณัฏฐิกานต์  ปุ๊ดปง - นักเรียนจำนวนบางส่วนปฏิบัติงานช้ากว่าเพ่ือนคนอ่ืนในห้อง 

4. สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะนำมาแก้ไขร่วมกัน จำนวน 1 ปัญหา 
 นักเรียนขาดแรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน 
5. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 วิธีการสอนของครูไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ และวิธีการสอนของครูไม่มีการโน้มน้าวจิตใจ
ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน อีกทั้งครูผู้สอนไม่ทำให้นักเรียนเห็นถึงประโยชน์หรือความสำคัญของการเรียนใน
วิชานั้น ๆ 
6. ผลที่ได้จากการจัดกิจกรรม 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ มอบหมายสมาชิกไปศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากงานวิจัย รูปแบบที่มีผู้พัฒนา
แล้ว เป็นต้น แล้วนำมาร่วมประชุมครั้งต่อไป นำผลการประชุมไปบันทึกใน Logbook ของตนเอง 

  เลิกประชุมเวลา 16:30 น. 
 

ตัวอย่างการบันทึก PLC ของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
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  ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                ( นางสาวเปมิกา  วงค์ตันกาศ )                  (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)   
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

 
บันทึกเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2563 

 
 จากการประชุม  PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้
พบปัญหาที่ที่เกิดกับนักเรียน  มีดังนี้ 
                      1.  นักเรียนขาดแรงจูงใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน 
                      2.  นักเรียนไม่ให้ความสนใจกับสิ่งที่เรียนเท่าที่ควร 
                      3.  นักเรียนเข้าเรียนสาย ทำให้เรียนไม่ทันเพ่ือน     
                      4.  นักเรียนจำนวนบางส่วนปฏิบัติช้ากว่าเพ่ือนคนอ่ืนในห้อง 
         โดยสมาชิกส่วนใหญ่ได้เสนอว่า ปัญหาที่พบในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่จะมีปัญหา
ทางด้านการขาดความสนใจในการเรียน ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ซึ่งสมาชิกท่ีเหลือเห็นชอบตรงกันกับ
ปัญหานี้ ที่นักเรียนต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา 
 หัวหน้าในกลุ่มสาระฯ ได้เสนอในที่ประชุมให้สมาชิกในกลุ่มไปศึกษาแนวทางจากงานวิจัย นักการศึกษา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สื่อ นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง ที่ประสบความสำเร็จ เพ่ือจะได้นำมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับ
นักเรียน 
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ภาพการจัดกิจกรรม PLC ในรูปแบบ  Social distancing (การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) 

ของกลุ่ม “ครูการงาน (มือ) อาชีพ” 
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์และวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Analyze & Plan) 
โดยดำเนินการในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15:10 – 16:30 น.  

สถานที่ ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
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แบบบันทึก การดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 1 

16 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  จังหวัดลำพูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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

1. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 8  คน รายนามดังนี้ 

1) นายประสิทธิ์   คำหล้า   
2) นางสาวสุชาดา   พุทธเดชากุล   
3) นางสาวอัมพร   ฝั้นอุด  
4) นางจันจิรา    กิติเวียง   
5) นางอังคณา   หิมพลอย  
6) นางสาวณัฏฐิกานต์   ปุ๊ดปง  
7) นายวันเฉลิม   สารอินทร์ 
8) นายธัณภิชา   ก๋าแก่น  

3. ช่วงเวลาในการรวมกลุ่ม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC ทุกวัน อังคาร ใน

คาบเรียนที่ 9 เวลา 15.10 – 16.00 น.    
4. การวิเคราะห์สภาพปัญหา/เรื่องที่ต้องการพัฒนา 

คณะครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเห็นว่าควรมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการดำเนินงาน PLC เพื่อให้ครูแต่ละท่านได้รับทราบหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ขอบเขตของงานอีกทั้งยังจะทำให้การดำเนินงาน PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของโรงเรียน ชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

5. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
6. แนวทางการแก้ปัญหา/การพัฒนาของกลุ่ม 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเริ่มต้นจากการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็น
ประธานในการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กรรมการ และ เลขานุการ  

 
 

ตัวอย่างการบันทึก PLC ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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7. สรุปการดำเนินงาน 
ในการคัดเลือกประธานในการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ดำเนินการตาม ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 
นายประสิทธิ์  คำหล้า  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         ประธานกรรมการ 
นางสาวสุชาดา  พุทธเดชากุล ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ 
นางสาวอัมพร   ฝั้นอุด  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ   
นางจันจิรา   กิติเวียง  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ       
นางอังคณา   หิมพลอย  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ   
นายวันเฉลิม   สารอินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ       
นายธัณภิชา  ก๋าแก่น  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ       
นางสาวณัฏฐิกานต์  ปุ๊ดปง ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการและเลขานุการ      

8. ร่องรอยหลักฐานในการดำเนินงานแก้ปัญหา/พัฒนา 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
9. การสะท้อนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของผู้เข้าร่วม 

ในที่ประชุมคณะดำเนินการกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความเห็นต่อการประชุมในครั้งต่อไปว่าควรจะมีการร่วมมือกันวางแผนดำเนินงานและปฏิทินดำเนินการ
กระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
      ลงชื่อ ........................................................ 
          (นางสาวณัฏฐิกานต์  ปุ๊ดปง) 
                     ผู้บันทึก 

 

 

หมายเหตุ  เอกสารแนบท้าย 
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. ภาพการประชุม 
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ภาพการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมเล็ก 
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โรงเรียนทุ่งช้างพิทยาคม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
แบบบันทึกการ PLC   ครั้งที่ 1/2563  ชั่วโมง PLC ที ่1-2 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
ชื่อ – นามสกุล ผู้บันทึก นายปิยพงศ์ เชียงคำ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา 

 
 

วัน/เดือน/ปี  
24 กรกฏาคม  2563 

เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด 
14.20 น.-15.20 น. 

จำนวน ชั่วโมง/นาที 
1 ชั่วโมง 

สถานที ่
ห้อง 131 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่ม PLC 
 
...................................................... 
    (นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์) 

1. นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ 2. นางสาววารุณี ตันอุตม์ 
3. นายปิยพงศ์  เชียงคำ 4.  
5. 6. 
7. 8. 
ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา

(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

สาเหตุของปัญหา 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 

กิจกรรมที่ทำ 
 

1. ครสูังคมศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
มีสื่อ นวัตกรรม (เทคนิคการสอน/วิธีการสอน/รูปแบบการสอน) และปัญหา 
ที่พบในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
2ครสูังคมศึกษาให้ความวิเคราะห์ปัญหาที่พบเกี่ยวกับนักเรียนทั้งด้านพฤติกรรม 
ที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาโดยให้ความเห็นว่า
ควรพัฒนาและดำเนินการแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนโดยการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 

ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา เน้นการใช้สื่อมีเดียที่น่าสนใจมากขึ้น มีรูปภาพ   วีดี
ทัศน์ goho 
 เน้น หรือสถานการณ์ที่สังคมโซเชียลให้ความสนใจ  เป็นข่าว หรือสิ่งแวดล้อม
ใกล้ตัวผู้เรียน 

 
 

 
    

 

  ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                    (นายปิยพงศ์ เชียงคำ )                              (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)   
                                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 
 

ตัวอย่างการบันทึก PLC ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรม 
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ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
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แบบบันทึก การดำเนินงาน PLC ครั้งที่ 1 

14  ธันวาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม  จังหวัดลำพูน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

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

10. เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
11. ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน     2   คน  รายนามดังนี้ 

9) นางพิชญา  หล้าเป็ง  ลงชื่อ....................................................... 
10) นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ ลงชื่อ....................................................... 

12. ช่วงเวลาในการรวมกลุ่ม 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC ทุกวัน จันทร์ ใน

คาบเรียนที่ 1  เวลา 15.10 – 16.00 น.    
13. การวิเคราะห์สภาพปัญหา/เรื่องที่ต้องการพัฒนา 

คณะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นว่าควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ดำเนินงาน PLC เพ่ือให้ครูแต่ละท่านได้รับทราบหน้าที่และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตของงานอีกทั้ง
ยังจะทำให้การดำเนินงาน PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียน ชัดเจนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

14. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน 
เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

15. แนวทางการแก้ปัญหา/การพัฒนาของกลุ่ม 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานเริ่มต้นจากการเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็น

ประธานในการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการ และ 
เลขานุการ  
16. สรุปการดำเนินงาน 

ในการคัดเลือกประธานในการดำเนินการตามกระบวนการ PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดำเนินการตาม ที่ประชุมมีความเห็นดังนี้ 

นางพิชญา  หล้าเป็ง  ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         ประธานกรรมการ 
นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น         กรรมการ 

17. ร่องรอยหลักฐานในการดำเนินงานแก้ปัญหา/พัฒนา 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

18. การสะท้อนความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาของผู้เข้าร่วม 

ตัวอย่างการบันทึก PLC ของกลุ่มสาระภาษาไทย 
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ในที่ประชุมคณะดำเนินการกระบวนการ PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความเห็นต่อการ
ประชุมในครั้งต่อไปว่าควรจะมีการร่วมมือกันวางแผนดำเนินงานและปฏิทินดำเนินการกระบวนการ PLC กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้ต่อเนื่อง 

 
      ลงชื่อ ........................................................ 
          (นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ 
                     ผู้บันทึก 
 

ภาพการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมเล็ก 
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โรงเรียนทุ่งช้างพิทยาคม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
แบบบันทึกการ PLC   ครั้งที่  1/2563  ชั่วโมง PLC ที ่1 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2563 
ชื่อ – นามสกุล ผู้บันทึก นางสาวกนกวรรณ  แก้วตุ้ย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

 
 

วัน/เดือน/ปี  
16 กรกฎาคม 2563 

เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด 
14.20 น.-15.20 น. 

จำนวน ชั่วโมง/นาที 
1 ชั่วโมง 

สถานที ่
ห้อง 225 

สมาชิก PLC หัวหน้ากลุ่ม PLC 
 
...................................................... 
    (นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง) 

1. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง 2. นางอังคณา  วงค์ฝั้น 
3. นางสาวธิดาพร  เซอร์ 4. นางสาวกนกวรรณ  แก้วตุ้ย 
5. 6. 
7. 8. 
ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา

(เน้นคุณภาพผู้เรียน) 
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

สาเหตุของปัญหา 
 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่าเป้าหมายของโรงเรียน 

กิจกรรมที่ทำ 
 

1. ครแูต่ละท่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
มีสื่อ นวัตกรรม (เทคนิคการสอน/วิธีการสอน/รูปแบบการสอน) และปัญหา 
ที่พบในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ผ่านมา 
2. ครูแต่ละท่านให้ความเห็นถึงปัญหาที่พบเกี่ยวกับนักเรียนทั้งด้านพฤติกรรม 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยในที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์
และพิจารณาร่วมกันให้ความเห็นว่าควรพัฒนาและดำเนินการแก้ไขผลการเรียน
ของผู้เรียนโดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์มีเอกสารที่ใช้ประกอบการติวก่อนสอบกลางภาคทุก
รายวิชาทั้งรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรอง      
                    (นางสาวกนกวรรณ  แก้วตุ้ย)                  (นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์)   
                                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
 
 

 

ตัวอย่างการบันทึก PLC ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
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ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
 


