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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน PLC  
โรงเรียนประชาราชวิทยา อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 35 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
 ชื่อโรงเรียนประชาราชวิทยา..ที่ตั้ง…หมู่  ๑… ต าบล…บ้านร้อง...อ าเภอ………งาว........จังหวัด…ล าปาง
.......สังกัด…ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๓๕…….โทรศัพท์ ...๐๕๔- ๓๖๕๐๓๓ โทรสาร....
๐๕๔- ๓๖๕๐๓๓ ..e- Mail…pracharajwittaya@gmail.comWebsite………www.pcrw.ac.th……..…. เปิด
สอนระดับชั้น..., มัธยมศึกษาปีที่ ๑......ถึงระดับชั้น...มัธยมศึกษาปีที่ ๖....เนื้อท่ี..........๘๑........ไร่ …- .ตารางวา  

เขตพ้ืนที่บริการต าบลบ้านร้อง,ต าบลปงเตา,ต าบลบ้านอ้อน,ต าบลนาแก 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนประชาราชวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๓๕  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งในปีการศึกษา ๒๕๒๑  ตั้งอยู่ติดกับถนน
พหลโยธินสายล าปาง  -  พะเยาระหว่างหลักกิโลเมตรที่๖๙๖ – ๖๙๗ หมู่ที่ ๑ บ้านนาแรม ต าบลบ้านร้อง 
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๘๑ ไร่ โดยได้รับบริจาคท่ีดินจากจิตศรัทธาหลายท่าน ได้แก่ นายแก้ว
มา ราชไชยา นายมอย  ควรคิด นายอ้าย ราชไชยา  นายแก้ว  เรือนนาค  ประชาชนร่วมกันบริจาคก่อสร้าง
อาคารชั่วคราว จ านวน ๑ หลงั  ขนาด ๔ ห้องเรียน คิดเป็นเงินประมาณ ๔๐,๐๐๐บาท เปิดท าการสอน เมื่อ
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๒๑  มีผู้เรียน จ านวน ๘๙ คน มีนายปิ่น  ผลสุข  ท าหน้าที่ครูใหญ่  มีครูจ านวน  
๗  คน  นักการภารโรง ๑  คน 

ปีการศึกษา ๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑๐๐,๐๐๐บาท  ได้รับบริจาคเงินสร้างสนาม
บาสเกตบอลและขุดบ่อน้ าตื้น ๑ บ่อเป็นจ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว๔ห้องเรียนในวงเงินจ านวน
๑๕๐,๐๐๐บาทห้องน้ า - ห้องส้วม๑หลังราคา ๓๔,๐๐๐บาทบ้านพักครู จ านวน ๑ หลัง ในวงเงิน ๑๑๒,๐๐๐ 
บาท สร้างอาคารเรียนแบบถาวร ๒๑๖ ครึ่งหลัง ๘ ห้องเรียน เป็นเงิน จ านวน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลังในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งไฟฟ้า
ในโรงเรียนขนาด ๕๐เค.วี.เอ ๑ เฟส ราคา ๑๖๙,๙๙๖ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณติดตั้งกระแสไฟฟ้าในอาคารเรียน ๒๑๖ ค ในวงเงิน จ านวน
๔๒,๐๕๐บาท งบประมาณขุดปรับปรุงสนามฟุตบอล ๑ สนามเป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๗ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ราคา ๒๒๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ า - ห้องส้วมผู้เรียน๑หลัง๗ห้อง ราคา ๙๐,๐๐๐ 
บาทสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน๑๐๒/๒๗ ในวงเงิน จ านวน 
๗๘๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณสร้างหอถังเก็บน้ าและเดินท่อประปา ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
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ปีการศึกษา ๒๕๓๒ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักผู้เรียน ๕ หลัง ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๘ล/๓๐จ านวน๑หลังราคา๓,๘๖๐,๐๐๐
บาทสร้างถังส่งน้ าส าหรับใช้งบประมาณ กพจ. ๑๒๐,๐๐๐ บาท และ ถังเก็บน้ าฝน .๓๓ จ านวน ๑ ชุด ราคา 
๑๐๑,๐๐๐บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ได้รับงบประมาณจัดซื้อรถยนต์กระบะ ๑ คัน ราคา ๓๐๗,๕๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๘ ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒ ห้องผู้เรียน จ านวน ๖๐ 
คนได้รับงบประมาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลายในวงเงิน จ านวน ๔๖๗,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณโครงการปฏิรูปการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาทจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
จ านวน๔๐ เครื่องเครื่องดนตรีและครุภัณฑ์วิชาพลานามัยประมาณครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในวงเงิน๔๖๗,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ได้รับการอนุมัติแผนการรับผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๓ ห้อง ๑๒๐ คน
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จ านวน ๒ ห้อง ๘๐ คนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ๑๐๘ล/๓๐ จ านวน ๑ หลัง 
โรงเรียนอยู่ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษารุ่นที่๑ปฏิรูปการศึกษารุ่นที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม จ านวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จ านวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้รับการกระจายอ านาจและบริหารจัดการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้รับงบประมาณสร้างห้องส้วม แบบ ๖ที่/๒๗ จ านวน ๑ หลัง วงเงิน ๓๐๙,๐๐๐ บาท 

 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน อาหารประกอบ ๗๙๐,๐๐๐  บาท และ
งบประมาณพัฒนาทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ ๒๕,๐๐๐  บาท และงบประมาณโครงการพัฒนายก
ผลสัมฤทธิ์ ๒๕,๐๐๐  บาท 

ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 ปัจจุบัน นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมีครูผู้สอน  จ านวน  ๑2 คน 
พนักงานราชการ 3 คน (ไปช่วยราชการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1 คน) ลูกจ้างประจ า  1  คน ครูพ่ีเลี้ยง
เด็กพิการฯ  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  1 คน อัตราจ้างชั่วคราว จ านวน  ๒  คน รวม  21  คน 
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แผนผังโรงเรียน 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บ้านพักครู 

บ่อเลี้ยงปลา 

หอประชุมพิพิธฯ

สโมสร 

อาคารบวรหัตถศิลป์ 

อาคารพัฒนบัณฑิต 

 

ห้องน้้า 

โรงอาหาร 

สวน 

ภาษาไทย 

 

ภาษาไ
ทย

ภาษาไ
ทย 

ศาลาพระ

พุทธ 

บ้านพัก

นักการ 

บ้านพักผู้เรียน 

อาคารมิตรประชา 

อาคารวิทยาพินิจ 

สนามบาสเกตบอล 

สนามฟุตบอล 

เสา

ธง 

ศูนย ์

วัฒนธรรม 

ทางเข้า 

ทางออก 

ถนนพหลโยธิน  สายล้าปาง-พะเยา 

พิพิธภัณฑ์
 

พระมหากษตัริย์ 

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย
 

สนามเปตอง 

สวนพุทธวนา 

 

ภาษาไทย

ภาษาไทย 

อาคารศิลปศ์ึกษา 

สวนไมว้รรณคดี 
สวนภาษาต่างประเทศ 

สวนคณติศาสตร ์

สวนวิทย ์
สวนสังคมศึกษา 

สวนเฉลิมพระเกียรติ 

ค่ายลูกเสือชั่วคราว 

ห้องน้้า 

ห้องน้้า 
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๒.  ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ  นายสุวัฒน์       สกุล   ท้าวเขื่อน           . 

โทรศัพท์….......๐๘๑ – 9981148…..... E- Mail…………Mr.suwat@gmail.com …..วุฒิการศกึษาสูงสุด……. 
การศึกษามหาบัณฑิต.......สาขา..การบริหารการศึกษา......ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั่งแต่...24   พฤษภาคม  
๒๕61......จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา...................2............ปี.............9........เดือน 

๒.๒  รองผู้อ านวยการโรงเรียน.........................-...................................คน 
๑)  ชื่อ – สกุล......................................-................................วุฒิการศึกษาสูงสุด....................... 

e- Mail………………..รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา)................................... 
 ๒) ชื่อ – สกุล........................................-..............................วุฒิการศึกษาสูงสุด...................... 

e- Mail…………………………………………...............รับผิดชอบกลุ่มฝ่าย(ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
สถานศึกษา).......................................................................................................................................... .............. 
๓. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖3) 
 ๑) จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น...............209................คน 
 ๒) จ านวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น...........................209................คน 
  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
                 เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ต่อห้อง ชาย หญิง 

ม.๑             ๑ 12 10 22 ๒2.๐๐ 

ม.๒ 1 21 19 40 40.00 

ม.๓ 1 12 23 35 35.๐๐ 

รวม ม.ต้น ๓ 45 52 97 32.33 

ม.๔ ๒ 11 25 36 18.00 

ม.๕ ๒ 22 17 ๓9 19.50 

ม.๖ ๒ 19 18 37 18.50 

รวม ม.ปลาย ๖ 52 60 112 18.67 

รวมทั้งหมด ๙ 97 112 209 23.22 
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๔. ข้อมูลครูและบุคคลากร(ตารางนี้ปรับเป็นตารางขวาง) ครูประจ าการ 

ที ่ ช่ือ - ช่ือสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิกศ.สูงสุด/สาขา วุฒิป.ตรี/วิชาเอก สอนวิชา/ช้ัน 
จ านวนช่ัวโมง    
ที่สอน/สัปดาห ์

จ านวนครั้ง/ช่ัวโมง
ที่ได้รับการพัฒนา/

ปี 
๑ นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน ๕6 31 ผอ. การศึกษามหาบณัฑติ กศ.ม.การบริหารการศึกษา - - 32/240 
2 นางวันเพ็ญ      กาจู ๕7 ๒8 ครู คศ.๓ คุรุศาสตร์บณัฑติ คบ.เอกวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 24 6/64 
3 นางกชพรรณ      ยอดใจ 50 26 ครู คศ.๓ การศึกษามหาบณัฑติ ศษ.ม.เอกการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 24 6/64 
4 นางสาวปุณยนุช  นนทสัย ๔9 ๒6 ครู คศ.3 ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑติ ศศ.ม.เอกสังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 24 4/48 
5 นางกิ่งเพชร      อินทร์แฝง ๔6 24 ครู คศ.3 การศึกษามหาบณัฑติ กศ.ม.เอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การงานฯ 32 8/176 
6 นายศรีรัตน์       ค าตาบุตร 53 ๒8 ครู คศ.๒ คุรุศาสตร์บณัฑติ คบ.เอกดนตรีศึกษา ศิลปะ,ดนตรี 32 4/48 
7 นางรัตติกาล     เงินมูล 52 ๒8 ครู คศ.๒ การศึกษามหาบณัฑติ ศษ.ม.เอกการสอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 30 4/48 
8 นางสาวนภารัตน์  อิ่มลาภ ๕8 ๒7 ครู คศ.2 ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ศษ.บ.เอกภาษาไทย ภาษาไทย 24 2/16 
9 นางณัฐสุดา       ท้าวเขื่อน ๔7 24 ครู คศ.๒ การศึกษามหาบณัฑติ กศ.ม.เอกหลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ 35 4/48 

10 นางโสภาภรณ์  มังแก้ว 50 ๒7 ครู คศ.2 การศึกษามหาบณัฑติ ศษ.ม.เอกการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 32 4/48 
11 นางนุชธิชา        ทินวงษ์ 42 ๑9 ครู คศ.๒ การศึกษามหาบณัฑติ กศ.ม.เอกคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 28 6/64 
12 นายวัชรพงศ์  วงศ์วีระพันธุ์ 40 12 ครู คศ.2 คุรุศาสตร์บณัฑติ คบ.เอกสังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ 32 4/48 
13 นายวีระยุทธ    มณีวรรณ์ 37 10 ครู คศ.2 การศึกษามหาบณัฑติ กศม.การบริหารการศึกษา การงานฯ 25 10/96 

               
  จ านวนครูที่สอนตรงวิชาเอก.........๑1.....คน  คิดเป็นร้อยละ....91.67... 
  จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด.....๑2.......คน  คิดเป็นร้อยละ..๑๐๐...... 
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พนักงานราชการ,อัตราจ้าง (ตารางนี้ปรับเป็นตารางขวาง) 

 
ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล อายุ 
ประสบการณ์การ

สอน(ปี) 
วุฒิกศ. วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนชั่วโมง
สอน/สัปดาห์ 

จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวเนตรชนก   วิชัยโน 34 10 คบ. เอกวิชาเคมี เคมี 3๐ งบประมาณ 
2 นายอภิวิชช์  เวียงค า 31 2 คบ. เอกพลศึกษา พลศึกษา 29 งบประมาณ 
๓ นางสาวพรทิพย์  มะเทวิน    ๒8 5 คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย 32 งบประมาณ 

4 นางสาววนิดา  บุญมี 23 1 คบ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส์ 23 เงินระดมทรัพยากร
ของ โรงเรียน 

๕ นางสาวพัชรินทร์  เรือนเงิน 44 11 ศศบ. การจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่ธุรการ รร. - งบประมาณ 
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจ านวน..๔….หลังอาคารประกอบจ านวน…..๙….หลังส้วม…...๓….หลัง 
สระว่ายน้ า…............-…..........สระสนามเด็กเล่น…................-…......สนามสนามฟุตบอล…....๑…..สนาม 
สนามบาสเก็ตบอล….........๑…....สนามสนามเทนนิส….........-….....สนามอ่ืนๆคือ หอประชุม โรงอาหาร..๑  หลัง 
บ้านพักครู  ๕  หลัง  บ้านพักนักการภารโรง  ๑  หลัง(ช ารุด)  บ้านพักนักเรียน  ๕  หลัง 
๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑)สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร มีประชากร ประมาณ ๕๘,๘๒๗ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ เขตป่าสงวนทุ่งนาสวนป่าช้า  ถนนสายพหลโยธิน .อาชีพหลักของ
ชุมชนคือเกษตรกรรมส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ล่อง
สะเปา 

๒)  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ.ประถมศึกษาปีที่   ๖      อาชีพหลักคือเกษตรกรรม 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี    ๕,๐๐๐ บาท ต่อป ี
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  ๔  .คน 
โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
โอกาส 
  ๑. ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนประชาราชวิทยา มีแหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจและนักเรียนได้ใช้ 
แหล่งเรียนรู้ในการประกอบการเรียนรู้เช่น ภาพวาดสีน้ า  ศาลเจ้าพ่อประตูผาอุทยานแห่งชาติ  ถ้ าผาไท   บ้านจ้าง
หลวง  และวัดต่างๆ   
  ๒. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานภาครัฐ  
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา  
องค์การปบริหารส่วนต าบลนาแก 
  ๓. ได้รับการนิเทศ ติดตาม จากดหน่วยงานต้นสังกัด อย่างสม่ าเสมอ 
  ๔. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ า  ระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ที่มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อจ ากัด 

๑. โรงเรียนประชาราชวิทยา  อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภองาว  ห่างจากอ าเภองาว  ๑๓  กิโลเมตรและ 
ห่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต ๓๕    ประมาณ  ๑๐๐   กิโลเมตร 

๒. สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียน ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
๓. เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนติดต่อกับจังหวัดอ่ืน และเป็นพ้ืนที่ที่เสี่ยงในเรื่องของสารเสพติด 
๔. นักเรียนซึ่งเป็นตัวป้อนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่บริการมีจ านวนน้อย 
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6. แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1) ห้องสมุดมีขนาด…......๑๖๐…........ตารางเมตรจ านวนหนังสือในห้องสมุด..๔,๐๐๐ ..เล่ม 
การสืบค้นหนังสือและการยืม – คืน ใช้ระบบ…UPC Library  Version ๒..... 
 จ านวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย…........๙๐…...........คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ….....๔๒..๔๕….....ของผู้เรียนทั้งหมด 

๒) ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน…...๒ … .ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน…. .๑…..ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์      จ านวน…...๑ … ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการการงานอาชีพฯ  จ านวน…...๑….. ห้อง 
  ห้องดนตรี จ านวน…...๑…...ห้อง 
  ห้องนาฏศิลป์                      จ านวน…....-…... ห้อง 
  ห้องศูนย์ประวัติศาสตร์ จ านวน     ๑    ห้อง 
  ห้องอ่ืนๆ (ระบ)ุ…............. จ านวน…....๑    ห้อง 
 ๓) คอมพิวเตอร์                              จ านวน…...๔๘  .เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน…........      จ านวน…...๒๐   เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  จ านวน…..๑๐  .เครื่อง 
  จ านวนผู้เรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในปีการศึกษาที่รายงานเฉลี่ย. 190..คนต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ…..90.91....ของผู้เรียนทั้งหมด 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ.             จ านวน..... ๑๘  .เครื่อง 
 ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้ เป้าหมาย จุดประสงค์ 
๑.ศูนย์ประวัติศาสตร์ ๑,๐๐๐ ครั้ง/ป ี ๒๐๐ ครั้ง/ปี จัดการเรียนการสอนและค้นคว้า 
2. สวนพุทธวนา ๑๐๐    ครั้ง/ป ี ๒๐   ครั้ง/ปี ค้นคว้าและอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
3. ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ๙๐๐    ครั้ง/ป ี ๒๐๐ ครั้ง/ปี จัดการเรียนการสอนและค้นคว้า 
4. ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ ๑,๐๐๐  ครั้ง/ป ี ๒๐๐  ครั้ง/ปี จัดการเรียนการสอนและค้นคว้า 
5. ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ๑,๐๐๐  ครั้ง/ป ี ๒๐๐  ครั้ง/ปี จัดการเรียนการสอนและค้นคว้า 
     ฯลฯ    
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 ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ช่ือแหล่งเรียนรูภ้ายนอก สถิติการใช้ เป้าหมาย จุดประสงค ์
๑. วัด ๙ ๙ เข้าพรรษาและร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
๒. ถ้ าผาไท ๒ ๒ ส่งผู้เรียนเข้าอบรม 
๓. จิตรกรรมวาดภาพสีน้ า ๒ ๑ ศึกษาค้นคว้า 
๔. สวนผักไฮโดรโปรนิกส์ อ.เขาคอ้ จ.เพชรบูรณ์ ๑ ๑ ศึกษาดูงานและค้นคว้า 
๕. อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ ์ ๑ ๑ ศึกษาดูงานและค้นคว้า 
๖. อ.เชียงคาน จ.เลย ๑ ๑ ศึกษาดูงานและค้นคว้า 

๗. ศูนย์ศึกษาศาสนาพุทธวันอาทิตย์ วัดเมืองมลู ๑ ๑ 
เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรยีน 
กิจกรรมวันส าคัญพุทธศาสนา 
และกิจกรรมสาธารณประโยชน ์

8. วัดจองค า 1 1 
กิจกรรมวันส าคัญพุทธศาสนา 
ประจ าปีการศีกษา 2563 

9. ศูนย์การเรียนรู้อ าเภองาว 2 2 
กิจกรรมหยุดฝุ่นละออง หยุดหมอกควัน 
กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ าในท้องถิ่น 
กิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหมม่ีใบขับขี่ 

 
 ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูผู้เรียนในปีการศึกษาที่รายงาน 
           ๖.๑) ชื่อ – สกุล...พระครูพิศาลปัญญาวินิฐ....ให้ความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน...........๔............ครั้ง/ปี 

๖.๒) ชื่อ - สกุล...พระครูปลัดสีลพิมล .ให้ความรู้เรื่อง...หลักธรรมทางศาสนา 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้จ านวน................๑..........ครั้ง/ปี 

๖.๓) ชื่อ – สกุล...พระครูสังฆรักษ์พงษ์ศิริ.......... ให้ความรู้เรื่อง.หลักธรรมทางศาสนา. 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้  จ านวน..............๑..........ครั้ง/ปี 
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2. ประเด็นปัญหา 

กลุ่มครูโรงเรียนประชาราชวิทยาได้ร่วมกันคิดค้นหาปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน จากการประชุมสนทนา
กลุ่ม โดยกระบวนการ PLC พบและจัดล าดับปัญหาส าคัญดังนี้ 
ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียน 

ล าดับที่ 1 นักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการท างาน 
ล าดับที่ 2 นักเรียนขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการการเรียน 
ล าดับที่ 3 นักเรียนมาจากครอบครัวที่ขาดความพร้อม ขาดความเอาใจใส่ มีปัญหา 

ปัญหาด้านวิธีการเรียนการสอนของครู 
ล าดับที่ 1 ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่ถูกต้องเหมาะสมทันสมัย 
ล าดับที่ 2 ครูขาดทักษะด้าน ICT ที่จะน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและขาดสื่ออุปกรณ์ 
ล าดับที่ 3 ครูมีภาระงานมากเกินไป 
 

3. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 จากการด าเนินงานพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯตามกระบวนการ PLC ครูมีการตั้งเป้าหมาย
ร่วมกัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกันคือ 
 1. ครูได้ร่วมกันคิดหาวิธีการพัฒนารูปแบบการสอนของตนเองและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย (มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา) (แก้ไขปัญหาที่ค้นพบ) 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามรูปแบบการสอนและนวัตกรรมใหม่ๆตามที่ครูได้ร่วมกันคิดเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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4. การวางแผนการด าเนินงาน 

แผนการขับเคลื่อน  PLC ในระดับสถานศึกษา โรงเรียนประชาราชวิทยา ปีการศึกษา 2563 
แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC 
ประกอบด้วย 
1.ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. หัวหน้ากลุ่มบริหาร 
3.หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
4.ครู 

 
 

ก.ค. 2563 
พ.ย. 2563 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
โรงเรียนประชาราชวิทยา 

2.ก าหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา 
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง
การปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
(พาดู พาคิด พาท า)  
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับ
บุคคล ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
4.ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 

ก.ค. 2563 
พ.ย. 2563 

 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 โรงเรียนประชาราชวิทยา 

  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
  ครู 

3.การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบัติ 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook 
ตามล าดับดังนี้ 1) ค้นหาปัญหา 2) หา
สาเหตุ 3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบ
กิจกรรมและ 5) น าสู่การปฏิบัติและการ
สะทอ้นผล 
3.2 สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
 

ส.ค. 2563 
ธ.ค. 2563 

 

  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

โรงเรียนประชาราช
วิทยา 



 
 

- ต่อ - 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
4.ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

 
4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ 
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ด าเนินการก ากับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่
ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 
 
 

 
 

ก.ย. 2563 
มี.ค. 2564 

 

 

 คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา โรงเรียน
ประชาราชวิทยา 

 
5.สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  

 

 
5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายงานผลการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา พร้อม 
Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC  สรุปและรายงานผลการติดตาม ใน
สถานศึกษา 
5.3 สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

ก.ย. 2563 
มี.ค. 2564 

 

 

  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
  โรงเรียนประชาราชวิทยา 

 



 
 

- ต่อ - 

แนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

 
6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Show $ Share) การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีกระบวนการ
ด าเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได้  
และเผยแพร่ 

 
 

ก.ย. 2563 
มี.ค. 2564 

 

 

  กลุ่มบริหารวิชาการ 
 กลุ่มบรหิารงานบุคคล  
  โรงเรียนประชาราชวิทยา 

 
5. วิธีการขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา, หัวหน้ากลุ่มบริหาร, 
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ,ครู 
2. จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 

1.สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
2.สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า)  
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
4.ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตามล าดับดังนี้  
1) ค้นหาปัญหา 
2) หาสาเหตุ  
3) แนวทางแก้ไข 
4) ออกแบบกิจกรรมและ  
5) น าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 

           และสรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
   การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
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5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา (AAR)  
   พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
6. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  สรุปและรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 
7. โรงเรียนรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เก่ียวข้อง           
8. โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show $ Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  
   ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
9. โรงเรียนยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดีสามารถ 
    เป็นแบบอย่างได้ และน าเผยแพร่ 
 
6. ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 

 คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ของโรงเรียนประชาราชวิทยา ได้มีการจัดประชุมชี้แจง เพื่อ
สร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูในการเข้าร่วมโครงการ PLC ให้ก าลังใจคณะท างาน และตั้งเป้าหมาย
ร่วมกันเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน โดยมีการจัดสร้างชุมชมการเรียนรู้ กลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (สอนวิชา/
กลุ่มสาระเดียวกัน) ในโรงเรียน ทั้งหมด 5 กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ (5 คน) 
กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (2 คน) 

 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย + ภาษาต่างประเทศ (4 คน) 
 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ + การงานอาชีพ+ศิลปะฯ+สุขศึกษาฯ (5 คน) 
 กลุ่มท่ี 5 กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ  (12 คน) 
โดยให้มีการก าหนดแผนการ ปฏิทินการท างาน จัดตารางเวลาปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ครูได้มีการสังเกตชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสม่ าเสมอ ภายใต้บรรยากาศที่เป็น
กัลยาณมิตรและสภาพแวดล้อม สถานที่ที่เอ้ืออ านวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองของครู 
โรงเรียนจัดให้มีคาบเวลาที่ชัดเจน คือ คาบที่ 9 ของวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ในการด าเนินกิจกรรม 

     จากการด าเนินการในระยะเวลาที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้สังเกตเห็นผลที่เกิดขึ้นกับครูอย่างเด่นชัด คือ 
ครูมีการตั้งเป้าหมายร่วมกัน และรวมกลุ่มพูดคุยเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันมากขึ้น มีกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการค้นหาปัญหา หาสาเหตุ แนวทางแก้ไข ออกแบบกิจกรรมและน าสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล AAR 
ซึ่งในการด าเนินการระยะต่อไปทางโรงเรียนจะคิดหาวิธีการพัฒนารูปการสอนของตนเองและนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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7. ปัจจัยท่ีส่งผลให้การด าเนนิงานประสบความส าเร็จ 
      ด้วยคณะครูโรงเรียนประชาราชวิทยา มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของครูในการที่จะพัฒนา
ตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจน มีการพัฒนาตนเอง ด้วย
ระบบ Online ,การศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมกัน PLC  อย่างตั้งใจครบ ร้อยละ 100 ท าให้
เกิดความรู้และทักษะในการที่จะพัฒนาตนเองทางวิชาชีพครู  และบทบาทผู้บริหารโรงเรียนได้อ านวยความสะดวก
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูในการเข้าร่วมพัฒนาวิชาชีพครูกับหน่วยงานเอกชนอย่างสม่ าเสนอ เช่น ได้เข้าร่วม
พัฒนาการสอนของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ในโครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา เรื่อง ความร้อนรอบตัว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบพหุวิชา 
(Multidisciplinary approach) หลักสูตรบูรณาการ STEM2 เรื่อง ถ้าพรุ่งนี้..ไม่มีไฟฟ้า  ทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ ซึ่ง
มุ่งเน้นการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการน าปัญหาหรือสถานการณ์ที่
เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวัน หรอืสังคมมาเป็นสถานการณ์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ในการที่แก้ไขหรือหาค าตอบได้
โดยใช้องค์ความรู้ในทุกๆด้าน เพ่ือที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาความคิดชั้นสูงและความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการท างานเป็น
กลุ่มอย่างเป็นระบบ มีการคิดแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากการท า PLC ที่เป็นประโยชน์ของแต่ละกลุ่มเพ่ือการ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
8. อุปสรรค ข้อจ ากัด ข้อขัดข้อง ที่พบในการด าเนินงาน 
 ในระยะแรกของการด าเนินงาน คณะครูแต่ละกลุ่มควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพียงเป้าหมายเดียว และนิเทศ
ให้ตรงประเด็น ควรมีเวลาในพูดคุยกันแบบไม่เป็นทางการ ให้มากขึ้น และมีการคุยกันข้ามกลุ่มด้วย 
 
9. ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
 จากการด าเนินการการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู ในโรงเรียน ประเด็นที่ได้เรียนรู้คือ 
 1. ครูไดศ้ึกษาในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย PLC 
 2. ครูได้ศึกษารูปแบบวิธีการสอนแบบ บูรณาการแบบพหุวิชา (Multidisciplinary approach)  ที่เป็น
การน าปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันหรือสังคม มาเป็นสถานการณ์เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
การแก้ไขหรือหาค าตอบ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้โดยใช้องค์ความรู้ในทุกๆ ด้าน แก่ผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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10. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 

การด าเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ทางวิชาชีพ” ของสถานศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากฝ่ายบริหารให้ครูได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสอน ที่เน้น
ความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียน  แต่
ยังต้องการสร้างกระบวนการด าเนินงานดังกล่าวเป็นระบบเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างครู ในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียนที่เป็น นวัตกรรมการสอนที่เน้นความร่วมมือระหว่างครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
11. นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
 คณะครูโรงเรียนประชาราชวิทยา ได้ศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ บูรณาการแบบพหุวิชา 
สะเต็มก าลังสอง (STEM2) ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส าหรับอนาคตในการ
แก้ปัญหาที่ต้องใช้ความรู้และทักษะผสมผสานกัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา การสร้างนวัตกรรม 
ซึ่งเป็นทักษะส าคัญส าหรับศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563  

 การศึกษาหลักสูตรบูรณาการ STEM2 เรื่องถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
และปรับปรุงให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ ส าหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามตัวชี้วัดแกนกลาง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระดับชั้น 
    มัธยมศึกษาปีที่ 2 และบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
2. เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
3. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด  
    ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้ 
    เทคโนโลยี 
4. เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดเชิง 
    วิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการมีส่วนร่วม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
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รูปภาพกิจกรรมพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกระบวนการ PLC  
(Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา 

โรงเรียนประชาราชวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 ผู้บริหารโรงเรียนประชาราชวิทยา จัดประชุมชี้แจง คณะครูและบุคลากรฯ เพื่อสร้างความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของครู  ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ” ของโรงเรียน  

 กิจกรรมประชุมกลุ่มครูและบุคลากรฯ  ร่วมกัน แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ด้วยกระบวนการ PLC ของโรงเรียน ในคาบที่ 9 ของวันจันทร์และวันพฤหัสบดี   


