
 

 

 

 



 

 
แผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC 
ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   ๒. หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
   ๓. คร ู
                     

วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๖๓ 

๒. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
ระดับสถานศึกษา 

จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑. สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
   ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง
การปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  
(พาดู พาคิด พาทำ)  
   ๓. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น  
(ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
   ๔. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
   ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ กลุ่ม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ กลุ่ม 
หมวดพาณิชยกรรม ๑ กลุ่ม 
ประชุมครู ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๓ 
อธิบายการทำงานโดยผอ.และครูวิชาการ 
 

 
๓. การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบัติ 

   ๑.  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook 
ตามลำดับดังนี้  
     ๑) ค้นหาปัญหา   
     ๒) หาสาเหตุ    
     ๓) แนวทางแก้ไข     
     ๔) ออกแบบกิจกรรม    
     ๕) นำสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
  ๒. สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

แต่ละทีมบันทึกการทำงานลงใน Logbook 
๓ ส.ค.– ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓ 
 
 

 



 

 
แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

๔. กำกับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

   ๑. จัดทำแผนและเครื่องมือ กำกับ 
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
   ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ดำเนินการกำกับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 
   ๓. เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่
ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 

๑๑ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๓ 
 
 

๑๔ – ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 

๑ – ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๓ 
 

๕. สรุปรายงานผลการดำเนินการ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 

   ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายงานผลการดำเนินการตาม
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา        
พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สรุปและรายงานผลการติดตาม       
ในสถานศึกษา 
   ๓. สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

แต่ละทีมนำเสนอผลงาน  
๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓  

 
 
 

๑๖ พ.ย. ๒๕๖๓  
 

 
สิ้นภาคเรียนที่ ๑ 

๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

   ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Show & Share) การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา             
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๒. ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีกระบวนการ
ดำเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได ้ 
 

จัดนิทรรศการโครงงาน ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 
“เถินปริทรรศน์” เปิดโลกวิชาการ สืบสาน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล   

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
รับใบประกาศ 

 
       
 
 
 

 



 

 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับสถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC 
ประกอบด้วย 
   ๑. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   ๒. หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 
   ๓. คร ู
                     

วันที่ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๒. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
ระดับสถานศึกษา 

จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑. สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
   ๒. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทาง
การปฏิบัติให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  
(พาดู พาคิด พาทำ)  
   ๓. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น  
(ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน) 
   ๔. กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
   ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน  
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ ๑ กลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ๑ กลุ่ม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑ กลุ่ม 
หมวดพาณิชยกรรม ๑ กลุ่ม 
ประชุมครู ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๓ 
อธิบายการทำงานโดยผอ.และครูวิชาการ 
 

 
๓. การขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบัติ 

   ๑.  ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติ พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook 
ตามลำดับดังนี้  
     ๑) ค้นหาปัญหา   
     ๒) หาสาเหตุ    
     ๓) แนวทางแก้ไข     
     ๔) ออกแบบกิจกรรมและ     
     ๕) นำสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
  ๒. สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

แต่ละทีมบันทึกการทำงานลงใน Logbook 
๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
๔. กำกับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

   ๑. จัดทำแผนและเครื่องมือ กำกับ 
ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
   ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา 
ดำเนินการกำกับ ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา 
   ๓. เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน 
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่
ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 

๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๓ – ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๔ 
 
 

๒๐ พ.ย. ๒๕๖๓ – ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

๑ – ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ 
 

๕. สรุปรายงานผลการดำเนินการ
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 

   ๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รายงานผลการดำเนินการตาม
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา        
พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   ๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สรุปและรายงานผลการติดตาม       
ในสถานศึกษา 
   ๓. สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

แต่ละทีมนำเสนอผลงาน  
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔  

 
 
 

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๔  
 

 
สิ้นภาคเรียนที่ ๒ 

๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

   ๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (Show & Share) การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา             
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
   ๒. ยกย่องเชิดชูเกียรติขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีกระบวนการ
ดำเนินการที่ดีสามารถเป็นแบบอย่างได ้ 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) 
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๔  

 
 

รับใบประกาศ 

 
                 

 
 
 



 

 

 
 

 

คำสั ่งโรงเรียนเถินวิทยา 
ที่  174/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูผู้สอนด้วยกระบวนการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community) ซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันของครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำหน้าที่สู่การวิพากษ์ เติมเต็ม ทบทวน 
ปรับปรุงพัฒนางานไปสู่การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยที่ครู
ออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   

เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้นสังกัดได้กำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
  1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที ่สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ให้คำปรึกษา ชี้แนะ ติดต่อ
ประสานงาน และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1 นายวิโรจ            หลักม่ัน     ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
1.2 นางอัญชลี  วงศ์ใหม่     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการ 
1.3 นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
1.4 นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน มีหน้าที่ วิเคราะห์และสะท้อนสภาพปัญหาการเรียนการสอน  
หาแนวทางการแก้ปัญหา ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน และวัด
ประเมินผลการใช้สื่อ และนวัตกรรม ประกอบด้วย 

นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล      ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
  2.1 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   2.1.1 นางสาวเปรมสินี การินตา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.1.2 นายวิญญู    รุจิระปรีชากุล     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

  2.1.3 นางพรนภา   สุภาชาติ   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
   2.1.4 นางสาวดวงใจ   บุญช่วย   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

2.1.5 นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน์   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.1.6 นายชัยภูมิ  สมกูล  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.1.7 นางมยุรี  เทือกตา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.1.8 นายณัฐวัตร วิชาจารย์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

 

 



 

2.2 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2.2.1 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.2 นางสาวธิดารัตน์  ทองมูล  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.3 นางสาวพิสดา    เมืองคำบุตร    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.4 นางวาสนา        ศิริญานันท์     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.5 นางปาริชาติ      ดวงดี     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.6 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.7 นางสาวเฉลิมศรี   ปวงลังกา ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.8 นางสาวอัจฉรา    ใจนันตา     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.9 นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ      ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.10 นางสาวคชาภรณ์  อุตหัต     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.11 นางสาวรัชนีกร    กันธิวงศ์     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.12 นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.13 นางสาววชิรา สุภาสอน  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.14 นางสาวกาญจนา ศิริวงค ์  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.15 นางสาวนวพร    อะกะเรือน ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.16 นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.2.17 นางสาวชนากานต์ กุลาวงศ์  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 

  2.3 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3.1 นางพนมพร   อุบลศรี    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.2 นางอัญชลี  วงศ์ใหม่  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.3 นายวิจารณ์   คำฟู   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.4 นางศิริพร     วอนมณ ี   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.5 นางผกาพรรณ์   เชื้อเมืองพาน  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.6 นางสาวอำพร ปันฟอง  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.7 นายวสันต์   สายเหมย ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.8 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.3.9 นางศรัญญา มาละเงิน ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 

  2.4 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ  
2.4.1 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.2 นางวงเดือน   ปัญญาบุตร ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.3 นางรุ้งทอง     แสนคำ    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.4 นายอนันต์  เกตุบำรุง ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.5 นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.6 นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์        ครูโรงเรียนเถินวิทยา     กรรมการ 
2.4.7 นางสาวดลยา มะโนบาง         ครูโรงเรียนเถินวิทยา     กรรมการ 

 



 

2.4.8 นางสาวเกษสุดา  วังวงษ์    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.9 นางสาวกมลเนตร ต้องจิตต์    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.4.10 นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

2.5 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
2.5.1 นายทรงยศ      เฟ้ืองแปง         ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.5.2 นายทิวา         ดวงไชย  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.5.3 นายอนุสรณ ์ ศรีวงศ ์    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.5.4 นายพิชชากร สมเสมอ  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 

2.6 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
2.6.1 นายเทอดพงษ์   ไวทย์เวทย์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.6.2 นางสาวพิมพ์ชนก ตามัน   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.6.3 นายกรณ ์  อินเรือง  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.6.4 นางสาวอัจฉราพร กันทา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 

2.7 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
2.7.1 นายสัมพันธ์      หอมทวนลม     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.7.2 นายนิคม         กาญจนคงคา    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.7.3 นางสุภาภรณ์     ถ้ำทอง  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.7.4 นางศิริกุล    คำพิมูล           ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.7.5 นางสาวภรภัทร  พลับพลา   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.7.6 นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
 

  2.8 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
   2.8.1 นางอนุสรา  อินทเนตร ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

2.8.2 นางอรุณลักษณ์   สอนแก้วชวดี ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.3 นางอรัญญา       จันทร์อุดม ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.4 นางทัศนีย์  นันติชัย  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

 2.8.5 นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.6 นางสุดา        แอ้มอุตม์        ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.7 นายธนากร แก้วบุญเรือง ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.8 นางสาวดุริยา เลาหาง  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.9 นางพิชญ์สิรี กิติเรืองแสง ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.8.10 นายภรัณยู อินจันทร์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 



 

2.9 คณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
2.9.1 นางสาวณัฏฐิกานต์  ชมศิริ  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
2.9.2 นายอภิชาติ อินมะกอก         ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 

นางผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน   ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
    

3. คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม แนะนำ และให้การช่วยเหลือ มีหน้าที่ นิเทศ กำกับ ติดตาม 
แนะนำ และให้การช่วยเหลือ ประกอบด้วย 

3.1 นายวิโรจ  หลักม่ัน  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
3.2 นางอัญชลี  วงศ์ใหม่    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ รองประธานกรรมการ 
3.3 นางสาวเปรมสินี การินตา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.4 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.5 นางพนมพร   อุบลศรี    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.6 นางสาวจิตตินันท์  พูลผล    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.7 นายทรงยศ      เฟ้ืองแปง         ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.8 นายเทอดพงษ์   ไวทย์เวทย์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.9 นายสัมพันธ์      หอมทวนลม     ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.10 นางอนุสรา  อินทเนตร ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
3.11 นางสาวณัฏฐิกานต์ ชมศิริ  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ  
3.12 นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ      กรรมการและเลขานุการ 
3.13 นางผกาพรรณ์     เชื้อเมืองพาน ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

4. คณะกรรมการเลขานุการ มีหน้าที่ บันทึกการร่วมหารือและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการหารือร่วม
และจัดทำรายงานสรุปผล ประกอบด้วย 

4.1 นางอัญชลี  วงศ์ใหม่    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ 
4.2 นางมยุรี  เทือกตา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.3 นางสาวชนากานต์  กุลาวงศ์  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.4 นางศรัญญา  มาละเงิน ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.5 นางสาวดลยา มะโนบาง         ครูโรงเรียนเถินวิทยา     กรรมการ 
4.6 นายพิชชากร  สมเสมอ  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.7 นางสาวอัจฉราพร กันทา  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.8 นางสาวรวิวรรณ์ ใจแก้ว    ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.9 นางสุดา  แอ้มอุตม ์ ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.10 นายอภิชาติ  อินมะกอก         ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการ 
4.11 นางสาวธิดารัตน์ ทองมูล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ 
4.12 นางผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน  ครูโรงเรียนเถินวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

   สั่ง ณ วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

         ลงชื่อ      
            (นายวิโรจ  หลักมั่น) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวอย่างการขับเคลือ่นกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบบันทกึกิจกรรม 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community) 
โรงเรียนเถินวทิยา อ าเภอเถิน จังหวดัล าปาง 

   

จ ำนวนสมำชกิ/บทบำทสมำชิก 

จ ำนวนสมำชกิที่ร่วมกิจกรรม 
 

ชื่อ-นำมสกลุ ลงนำม บทบำทสมำชกิ 

1. นำงผกำพรรณ์  เชือ้เมืองพำน    Model Teacher        Buddy Teacher 
      Mentor Coaching      Recording 
      …………………………………………………………… 

2. นำงศิริพร  วอนมณี        Model Teacher    Buddy Teacher 
      Mentor Coaching      Recording 
      …………………………………………………………… 

3. นำงพนมพร อบุลศรี 
 

       Model Teacher    Buddy Teacher 
      Mentor Coaching      Recording 
      …………………………………………………………… 

4. นำงสำวอ ำพร  ปันฟอง        Model Teacher    Buddy Teacher 
      Mentor Coaching      Recording 
      …………………………………………………………… 

5. นำยวิจำรณ์  ค ำฟ ู        Model Teacher    Buddy Teacher 
      Mentor Coaching      Recording 
      …………………………………………………………… 

6. นำงสำวสพุตัรำ  
                 ประสิทธิกำนนท์ 
 

       Model Teacher         Buddy Teacher 
      Mentor Coaching   Recording 
      …………………………………………………………… 

 
 
               ลงชื่อ..........................................ผู้ รับรอง 
                                           (นำงพนมพร  อบุลศรี)        
                       หวัหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์           



 

 

 

 

แบบบันทกึกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning Community) 

โรงเรียนเถินวทิยา อ าเภอเถิน จังหวดัล าปาง ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : 8คล่องสตูรคณู 

 ชื่อกิจกรรม      : กำรพฒันำทกัษะกำรคิดค ำนวณ (คล่องสตูรคณู) 

ครัง้ที่ :        1     วัน เดือน ปี ที่จดักิจกรรม :   5 ส.ค. - 5 ต.ค. 2563 สถานที่ : ห้องคณิตศำสตร์ 
ภาคเรียนที่ : 1 ปีการศึกษา :  2563 จ านวนเวลา :  10   ชั่วโมง   -     นาท ี
บทบาท 

  ครูผู้สอน (Model Teacher)   ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher) 
  ผู้ เชี่ยวชำญ (Expert)    ฝ่ำยวชิำกำร/หวัหน้ำกลุ่มสำระฯ (Mentor) 
จ านวนสมาชกิที่เข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี ้   6    คน ผู้น า PLC  

นำงผกำพรรณ์  เชือ้เมืองพำน 1. นำงผกำพรรณ์  เชือ้เมืองพำน 5. นำงสำวอ ำพร  ปันฟอง 
2. นำงพนมพร อบุลศรี 6. นำยวจิำรณ์  ค ำฟ ู ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการ/ผู้รับมอบหมาย 

นำงอญัชลี  วงศใ์หม ่3. นำงศิริพร วอนมณี  
4. นำงสำวสพุตัรำ ประสิทธิกำนนท์  

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา 

(เน้นคณุภาพผู้เรียน) 

     ในกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์พืน้ฐำนที่ส ำคญัอย่ำงหนึ่งก็คือ ทกัษะพืน้ฐำนในกำรคิด
ค ำนวณ ได้แก่  กำรบวก กำรลบ กำรคูณ และกำรหำร ซึ่งเป็นทักษะควำมรู้ที่จ ำเป็นใน
กำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ระดบัต่ำง ๆ ถ้ำนกัเรียนมีทกัษะกำรคิดค ำนวณที่ไม่ดี กำรเรียน
คณิตศำสตร์ให้เข้ำใจได้นัน้ก็จะท ำได้ยำก จำกกำรทดสอบนกัเรียนรุ่นที่ผ่ำน ๆ มำ ได้พบ
ปัญหำ คือ นักเรียนมีทักษะกำรคูณเลข และกำรหำรเลขที่ไม่ดี โดยส่วนมำกจะคูณผิด
และหำรผิด หรือบำงคนท ำได้แต่ท ำได้ช้ำมำก จำกกำรสอบถำมนกัเรียนเก่ียวกบัปัญหำนี ้
ปรำกฏว่ำ นกัเรียนส่วนน้อยไม่เข้ำใจในวิธีกำรคิด แต่ส่วนมำกท ำไม่ได้เพรำะท่องสตูรคณู
ไม่ได้หรือท่องได้แต่ช้ำมำก ส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์
ค่อนข้ำงต ่ำ ส่งผลให้ผู้ เรียนไม่ประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนและเกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อกำร
เรียนวิชำคณิตศำสตร์  

สาเหตุของปัญหา 

 

     นกัเรียนบำงส่วนไม่สำมำรถทอ่งสตูรคณูแม่ 2-12 ได้คล่อง เนื่องจำกกำรท่องสตูรคณู
เป็นส่ิงจ ำเป็นต่อกำรคดิค ำนวณในระดบัมธัยมศกึษำอย่ำงมำก นกัเรียนที่ท่องสตูรคณูไม่
คล่องจะคดิค ำนวณได้ช้ำ ได้ค ำตอบท่ีผิดและรู้สกึไม่มีควำมสขุในกำรเรียนคณิตศำสตร์
ท ำให้ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ 

ความรู้/หลกัการที่น ามาใช้ 

 

1. สภาพการจัดการเรียนการสอน 

     ครูส่วนใหญ่จะสอนเนือ้หำตรง ๆ ไม่มีกำรดดัแปลง นกัเรียนไม่เกิดกำรเรียนรู้ที่แท้จริง 
ไม่เกิดกระบวนกำร ครูมีเวลำในกำรเตรียมกำรสอนน้อย ไม่ค ำนึงถึงสภำพแวดล้อม  กำร



 

จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ยังไม่สำมำรถเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลำงได้ กำรตรวจงำนไม่ทัว่ถึง 
กำรใช้ส่ือกำรสอนอยู่ในระดบัต ่ำ กำรเรียนกำรสอนเน้นเนือ้หำมำกกว่ำกระบวนกำร ท ำ
ให้นกัเรียนไม่สำมำรถเข้ำถึงคณิตศำสตร์ได้อย่ำงแท้จริง ผลกำรเรียนของนกัเรียนอยู่ใน
ระดับปำนกลำง นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรคิดและกำรทดลองค่อนข้ำงน้อย ทักษะ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ค่อนข้ำงต ่ำ 

2. พฤติกรรมการเรียนการสอน 

     กำรเรียนกำรสอนยงัเน้นครูเป็นศูนย์กลำงเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนยงัมีบทบำทน้อยทัง้
ในด้ำนกำรท ำกิจกรรม กำรสรุปบทเรียน และกำรวดัและประเมินผล  
3. ปัจจัยที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการสอน 

     นกัเรียนในกลุ่มสงูและกลุ่มต ่ำมีควำมแตกต่ำงกันในควำมถนดัทำงกำรเรียน ทกัษะ
กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ เจตคติต่อคณิตศำสตร์ และควำมสนใจทำงคณิตศำสตร์ 
ในกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยเหล่ำนี  ้พบว่ำ ทักษะกระบวนกำรทำง
คณิตศำสตร์ มีควำมสัมพันธ์กับควำมถนัดทำงกำรเรียนด้ำนตัวเลข และเจตคติ ส่วน
ควำมสนใจทำงคณิตศำสตร์ ส่งผลต่อเจตคติต่อคณิตศำสตร์ 99% 

แนวทางการแก้ปัญหา 

     สงัเครำะห์แนวคดิ หำข้อสรุป วิธีกำรท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสำมำรถท่องสตูรคณูได้คล่อง 
ถกูต้อง และแม่นย ำ ดงันี ้

1. ท่องสตูรคณูก่อนเรียน 

2. ท่องสตูรคณูก่อนเรียน แล้วซกัถำมทีละคน 

3. ท่องสตูรคณูโดยนบันิว้มือ 
4. แบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณูแสนสนกุ 

5. แบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณู 

6. กำรฝึกท่องสตูรคณูโดยใช้ส่ือ 

               7. แบบฝึกทกัษะคล่องสตูรคณู 

 

กิจกรรมที่ท า 

      พัฒนำส่ือ/นวัตกรรมที่จะช่วยให้ผู้ เรียนสำมำรถท่องสูตรคูณได้คล่อง ถูกต้อง และ
แม่นย ำ ดงันี ้

1. แบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณูแสนสนกุ 

2. แบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณู 

3. กำรฝึกท่องสตูรคณูโดยใช้ส่ือ 

               4. แบบฝึกทกัษะคล่องสตูรคณู 

ผลที่ได้จากกจิกรรม 
      ได้แนวทำงในกำรน ำไปพฒันำส่ือในกำรท่ีจะชว่ยให้ผู้ เรียนสำมำรถท่องสตูรคณูได้
คล่อง ถกูต้อง และแม่นย ำ 

 



 

 
นกัเรียนมีควำมมัน่ใจมำกขึน้ เด็กนกัเรียนสำมำรถที่จะโต้ตอบกบัครูได้อย่ำงมัน่ใจ ซึ่งจะ
แตกต่ำงกับที่นกัเรียนได้ร่วมเรียนกับเพื่อนที่เก่ง ครูจะสงัเกตได้จำกที่นกัเรียนได้โต้ตอบ
กับครู นักเรียนมีควำมสุขและดีใจที่เขำสำมำรถตอบได้ถูกและเขียนได้ถูกต้อง กำรท ำ
ชุดฝึกทุกครัง้จะมีคะแนนให้ทุกครัง้ท ำให้นักเรียนได้รู้ว่ำตนเองมีกำรพัฒนำมำกขึน้
เพียงใด 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 

     พฒันำส่ือในกำรท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถท่องสตูรคูณได้คล่อง ถกูต้อง และแม่นย ำ 

1. แบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณูแสนสนกุ 

2. แบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณู 

3. กำรฝึกท่องสตูรคณูโดยใช้ส่ือ 

          4. แบบฝึกทกัษะคล่องสตูรคณู 

     ครูที่พฒันำกำรสอนของตนเอง และเมื่อมีปัญหำครูกค็วรจะแก้ปัญหำนัน้ได้ดียิง่ขึน้กบั
นกัเรียนเป็นส่ิงส ำคญัมำกทีค่รูทกุท่ำนควรสนใจเป็นอย่ำงมำก 

ครูน ำผลครัง้นีไ้ปปฏิบตัิและพฒันำต่อไปให้ดยีิ่งขึน้ 

 

อื่นๆ 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

.............................................................................................................................. 
 
 
ลงช่ือ..........................................ผูบ้ันทึก/หัวหน้า/ผู้นำPLC          ลงช่ือ..........................................ผูร้ับรอง 
    (นางผกาพรรณ์ เช้ือเมืองพาน)                                  (นางพนมพร  อุบลศรี)        
 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์           

 
 
                                              ลงช่ือ............................................ 

(นายวิโรจ  หลักมั่น) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 



 

แผนผังภาพตลอดแนวการขับเคลื่อนการดำเนินงาน PLC  

ภาคเรียนที่ 1 (สิงหาคม – ตุลาคม 2563) 

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: ฝึกทักษะคล่องสูตรคูณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

โรงเรียนเถินวิทยำ 

ประเด็นปัญหา 

นั ก เ รี ย นมี ผ ล สั ม ฤ ท ธ์ิ ท ำ ง ก ำ ร เ รี ย น วิ ช ำ
คณิตศำสตร์ค่อนข้ำงต ่ำ เนื่องจำกขำดทักษะ
พืน้ฐำนในกำรคิดค ำนวณ 

สาเหตุของปัญหา 

นกัเรียนบำงส่วนไม่สำมำรถท่องสตูรคณู 

แม่ 2-12 ได้คล่อง จึงคิดค ำนวณได้ช้ำ  
ได้ค ำตอบที่ผิดและรู้สึกไม่มีควำมสุขในกำรเรียน
คณิตศำสตร์ ท ำให้ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ 

 

น าแผนไปใช้ 

 
น ำ
ผล
มำ
พดู
คยุ 

ปรับ 

และ
น ำผล
มำ
พดู 

น ำ
ผล
มำ
พดู
คยุ 
คยุ 

 

 

สรุป 

ผล 

นวตักรรม/เผยแพร่ 

ปรับใช้ใหม่และย้อนหลังไปใช้ใหม่ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 
สังเครำะห์แนวคิด หำข้อสรุป วิธีกำรที่จะช่วยให้
ผู้ เรียนสำมำรถท่องสตูรคูณได้คล่อง ถูกต้อง และ
แม่นย ำ 

Lesson Study 
ระดมควำมคิด ศกึษำเทคนคิ วิธีกำร จดัท ำ

แผนกำรพฒันำผู้เรียน ตลอดจนจดัหำ จดัท ำส่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถท่องสตูรคณูได้คล่อง 

ถกูต้อง และแม่นย ำ  
 

- จดัท ำแบบฝึกทกัษะกำรท่องสตูรคณูเพื่อพฒันำ

ทกัษะกำรคิด 

- จดัท ำแบบประเมินกำรท่องสตูรคณู 

สร้ำงแผนกำรจดักจิกรรมกำรเรียนรู้ร่วมกนั 

ส าเร็จ 

ไม่ส าเร็จ 

ปรับ 

และ
น ำผล
มำ
พดู 
พดูคุ

ย 



 

แบบฝึกทกัษะคล่องสตูรคูณ 

    

 

แบบฝึกทกัษะคล่องสตูรคูณ 

 

 

แบบฝึกทกัษะสตูรคูณแสนสนุก 

 



 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

โรงเรียนเถินวิทยา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
  
 

1. ชื่อเรื่อง 
 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  โดยใช้คำถามและอินโฟ
กราฟิก 
 
2. ผู้รับผิดชอบ (Model Teacher) 
 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม 
 
3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ท ักษะการค ิดว ิ เคราะห ์ เป ็นท ักษะท ี ่ ส ำค ัญท ี ่ ช ่ วย ในการ เร ี ยนร ู ้ ให ้ เก ิ ดประส ิทธ ิภาพ   
ว ิชาฟ ิส ิกส ์ เป ็นว ิชาท ี ่ยาก  ต ้องใช ้ท ักษะการค ิดว ิ เคราะห ์ ในการว ิ เคราะห ์ เน ื ้ อหา  ซ ึ ่ งน ักเร ียน  
ชั ้นม ัธยมศึกษาปีท ี ่  6 ส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดว ิเคราะห์จ ึงไม ่สามารถเร ียนว ิชาฟิส ิกส ์เพ ิ ่มเต ิม 5   
ได้ดี   
 จากเหตุผลดังกล่าวครูผู ้สอนจึงได้นำเสนอปัญหานี้จากการประชุมและการศึกษาแล้วพบว่าการใช้
คำถามท่ีดีจะช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ และการสรุปโดยใช้อินโฟกราฟิกจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ได้มากยิ่งขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้คำถามและ
อินโฟกราฟิก 
 
5. สมาชิกเครือข่าย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง บทบาทใน PLC 
1 นางวาสนา  ศิริญานันท์   ครู คศ.3 Mentor  Teacher 

Buddy  Teacher 
2 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม   ครู คศ.2 Model  Teacher 
3 นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ   ครู คศ.2 Buddy  Teacher 

Recording Teacher 
4 นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา   ครู คศ.2 Recording Teacher 
5 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล     ครู คศ.2 Recording Teacher 
6 นางคชาภรณ์   แสนบุตรรภัษกุล ครู คศ.2 Recording Teacher 
7 นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์ ครู คศ.1 Recording Teacher 

 
 



 

 
 
6. นวัตกรรมที่ใช้ 
 1. วิธีการจัดการเรียนรู้โดยการใช้คำถามเป็นฐาน 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย
ใช้คำถามและอินโฟกราฟิก 
 
7. กลุ่มเป้าหมาย (นักเรียน) 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนเถินวิทยา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง  ลำพูน 
 
8. ระยะเวลา 
 26 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน  2563 
 
9. วิธีการดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
 ดำเนินการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังนี้ 
 

กิจกรรม วันเดือนปี/จำนวน
ชั่วโมง 

การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 

กิจกรรมที่ 1  
ทำความเข้าใจ
ร่วมกัน 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 
เวลา 15.30-16.00 น. 
จำนวน 0.5 ชั่วโมง 

1. ตั้งกลุ่มกิจกรรม  
2. จัดโครงสร้างกลุ่ม 
3. เพ่ือพัฒนาแผน 

การจัดการเรียนรู้และ
ทำความเข้าใน 
การเรียนรู้และทำ
ความเข้าใจ 
การทำงานตาม
กระบวนการ PLC 

1. แบบบันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 ทำความ
เข้าใจร่วมกัน 

 

กิจกรรมที่ 2 
กำหนดปัญหา/
ความต้องการ 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 
เวลา 16.00-16.30 น. 
จำนวน.....0.5.......ชัว่โมง 

1. กำหนดปัญหาที่เกิด 
จากการเรียนการ
สอนของ Model 
Teacher/เรื่องท่ี
ต้องการทำร่วมกัน 
กำหนดแนวทางใน
การจัดทำสื่อ
นวัตกรรมและ
แผนการจัด 
การเรียนรู้ 

1. บันทึกการเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) กิจกรรมที่ 2
กำหนดปัญหา/ความ
ต้องการ 

2. แบบบันทึกการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ PLC 

3. ภาพบันทึกการประชุม 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรม วันเดือนปี/จำนวนชั่วโมง การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 3 
ร่วมกันหา
แนวทาง
แก้ปัญหา 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 
เวลา 16.30-17.30 น. 
จำนวน.....1......ชั่วโมง 

1. กิจกรรม 3.1 ประสบการณ์
เดิม สมาชิกร่วมกันหา
แนวทางแก้ปัญหา โดยการ
นำเสนอประสบการณ์เดิม
ของสมาชิกท่ีเคยใช้วิธีการ 
นวัตกรรม  

2. กิจกรรม 3.2 ค้นหาเพ่ิมเติม 
สมาขิกร่วมกันค้นหาความรู้
เพ่ิมเติม 

3. กิจกรรม 3.3 ร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกรูปแบบ/
วิธีการ/นวัตกรรม 
ในการแก้ปัญหา 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กิจกรรมที่ 
3 ร่วมกันหาแนวทาง
แก้ปัญหา 

 

กิจกรรมที่ 4 
ออกแบบ
กิจกรรม/
วิธีการ/
นวัตกรรม  
 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563   
เวลา 15.30-17.30 น. 
จำนวน.....2......ชั่วโมง 
วันที่ 1 สิงหาคม 2563  -
วันที่ 15 สิงหาคม 2563   
 

1. ร่วมกันออกแบบกิจกรรม/
วิธีการ/นวัตกรรม 

2.  Model Teacher จัดทำ
กิจกรรมวิธีการ นวัตกรรม 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ต้องการแก้ไขปัญหากับ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) กิจกรรมที่ 4 
ออกแบบกิจกรรม/วิธีการ/
นวัตกรรม  

2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่  
   1 - 2 

กิจกรรมที ่5 
แลกเปลี่ยน
เสนอแนะ 

วันที่ 16 สิงหาคม 2563   
เวลา 15.30-17.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 

1. กิจกรรม 5.1 การสรุปผล 
การอภิปรายแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับการเลือกนวัตกรรม 
ในการแก้ไขปัญหา Model 
Teacher นำเสนอสื่อ
นวัตกรรม แผนการจัด 
การเรียนรู้ในที่ประชุม  
และทำการวิพากษ์แผน  
หรือทำการวิพากษ์สื่อ 
นวัตกรรมแผนร่วมกับ 
Buddy Teacher หรือผู้นำ
การอภิปราย 

2. กิจกรรม 5.2 กำหนดเวลา 
ในการทดลองแก้ปัญหาโดย
ใช้วิธีการ/สื่อ/นวัตกรรม 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กิจกรรมที่ 
5ออกแบบกิจกรรม/
วิธีการ/นวัตกรรม  

2. ภาพถ่ายประชุม/ 
การวิพากษ์แผนร่วมกับ 
Buddy Teacher  
 



 

 

กิจกรรม วันเดือนปี/จำนวนชั่วโมง การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 6 
นำสู่การ
ปฏิบัติ/สังเกต
การสอน  
 

สังเกตการณ์สอนครั้งที่ 1 
วันที่ 20 สิงหาคม 2563   
เวลา 08.30-10.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
สังเกตการณ์สอนครั้งที่ 2 
วันที่ 21 สิงหาคม 2563   
เวลา 08.30-10.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
สังเกตการณ์สอนครั้งที่ 3 
วันที่ 22 สิงหาคม 2563   
เวลา 08.30-10.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
สังเกตการณ์สอนครั้งที่ 4 
วันที่ 23 สิงหาคม 2563   
เวลา 08.30-10.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

1. Model Teacher  
นำสื่อนวัตกรรม แผนการจัด 
การเรียนรู้ที่ 1 ที่ปรับแล้ว
ไปใช้ในสอนในชั้นเรียน 
Buddy Teacher เข้า
สังเกตการณ์สอนและ
สะท้อนผลการสอน 

2. บันทึกกิจกรรม 6.1 สิ่งที่
เกิดข้ึนระหว่างการนำ
กิจกรรมไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

3. บันทึกกิจกรรม 6.2  
การสังเกตการณ์เข้าร่วม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน (สังเกตการสอน/
เยี่ยมชั้นเรียน) 

4. Model Teacher  
สรุปผลการสอนพร้อม
ข้อเสนอแนะของ Buddy 
Teacher ในบันทึกผลการ
จัดการเรียนรู้หลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 

5.  ดำเนินตามข้อที่ 1 -4 ให้
ครบทุกแผน  และทุกห้อง  
โดยทุกครั้งที่สอนต้องมี 
Buddy Teacher เข้าไป
สังเกตการสอน 

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) กิจกรรมที่ 6  
นำสู่การปฏิบัติ/สังเกตการ
สอน 

2. ภาพการนิเทศการสอน 
    ครั้งที่ 1  
3. บันทึกหลังแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 1 
4. ภาพการนิเทศการสอน 
    ครั้งที่ 2 
5. บันทึกหลังแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 
6. ภาพการนิเทศการสอนครั้ง

ที่ 2 
7. บันทึกหลังแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 
8. ภาพการนิเทศการสอน 
   ครั้งที่ 2 
9. บันทึกหลังแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรม วันเดือนปี/จำนวนชั่วโมง การดำเนินกิจกรรม ร่องรอย 
กิจกรรมที่ 7 
สะท้อนผล 
 

วันที่ 3 กันยายน 2563   
เวลา 15.30-17.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 

1. กิจกรรม 7.1 สรุป อภิปราย
ผลการแก้ปัญหา จากการ
จัดการเรียนการสอน 

2. กิจกรรม 7.2 AAR (After 
Action Review) Model 
Teacher  

1. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กิจกรรมที่ 
7 สะท้อนผล 

กิจกรรมที่ 8 
สรุปรายงาน 
(รายงาน 
การพัฒนาตาม
โครงการ) 

วันที่ 4 กันยายน 2563   
ถึงวันที่ 19 กันยายน 
2563   
วันที่ 20 กันยายน 2563   
เวลา 15.30-17.30 น. 
จำนวน.......2.........ชั่วโมง 

1. จัดทำเล่มรายงานโดยใช้ 
แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน 

2. ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของ
โครงการในที่ประชุม 

1. เล่มรายงานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

2. บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) กิจกรรมที่ 
8 สรุปรายงาน (รายงาน 
การพัฒนาตามโครงการ) 

3. ภาพถ่ายการประชุม 
4. สรุปรายงานตามโครงการที่

เสนอ 
 

9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
   9.1 เชิงปริมาณ 
 1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 
 2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน สามารถสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ 5 โดย
ใช้อินโฟกราฟิกได้ 
 
   9.2 เชิงคุณภาพ 
 1)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดี 
 2)  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้เรื่อง อินโฟกราฟิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10. ผู้ร่วมอภิปรายโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล บทบาทใน PLC ลายมือชื่อ 
1 นางวาสนา  ศิริญานันท์   ครู คศ.3 Mentor  Teacher 

Buddy  Teacher 
2 นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ชุ่ม   ครู คศ.2 Model  Teacher 
3 นางสาวชนกขวัญ  ศรีคำ   ครู คศ.2 Buddy  Teacher 

Recording Teacher 
4 นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา   ครู คศ.2 Recording Teacher 
5 นางสาวพรรณิภา  ยงธนสารกุล     ครู คศ.2 Recording Teacher 
6 นางคชาภรณ์   แสนบุตรรภัษกุล ครู คศ.2 Recording Teacher 
7 นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์ ครู คศ.1 Recording Teacher 

 
 

ลงชื่อ………………………………….……………….ผู้เสนอโครงการ (Model Teacher) 
                                (นางสาวลัดดาวัลย ์ วงศ์ชุ่ม) 
                            ตำแหน่ง ครู คศ.2 
 
 

ลงชื่อ……………………….………………………….ผู้เห็นชอบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                             (นางสาวพรรณฺภา  ยงธนสารกุล) 
                           ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 
 

ลงชื่อ………………………….…………………….….ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายวิโรจ   หลักม่ัน) 
                         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการขับเคลื่อน PLC ในระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนเถินวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
    กระบวนการ PLC ระดับ 
    สถานศึกษา 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
3. หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/กลุ่มสาระ/หัวหน้าระดับชั้น 
4. ครู 
                    ฯลฯ 
 
 
 

พฤศจิกายน 2562 

2. กำหนดแผนงานการขับเคลื่อน 
   กระบวนการ PLC ระดับ 
   สถานศึกษา 

จัดทำแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
 สู่สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1.  สร้างทีมงาน PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของ  
    สถานศึกษา 
2.  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ   
    ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาทำ)  
3.  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น (ระดับบุคคล ระดับ 
    องค์กร ระดับหน่วยงาน) 
4.  กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

พฤศจิกายน 2562 

3.  การขับเคลื่อนกระบวนการ  
    PLC สู่การปฏิบัติ 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติ  
     พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook ตามลำดับดังนี้  
     1) ค้นหาปัญหา  
     2) หาสาเหตุ  
     3) แนวทางแก้ไข  
     4) ออกแบบกิจกรรมและ  
     5) นำสู่การปฏิบัติและการสะท้อนผล 
3.2 สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 

พฤศจิกายน 2562- 
มีนาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
4. กำกับ ติดตามนิเทศและ  
   ประเมินผล 

4.1 จัดทำแผนและเครื่องมือ กำกับ ติดตาม นิเทศ  
     และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
     สู่สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
     สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ดำเนินการกำกับ   
     ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน 
     กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการและ 
     บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประสบความสำเร็จ 
     ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
 
 
 

ธันวาคม 2562 
- 

มีนาคม 2563 

5. สรุปรายงานผลการดำเนินการ  
   การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
 

5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงาน 
     ผลการดำเนินการตามกระบวนการ PLC  
     สู่สถานศึกษา พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อ 
     ผู้บริหารสถานศึกษา 
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
     สรุปและรายงานผลการติดตาม ในสถานศึกษา 
5.3 สถานศึกษารายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ  
     PLC ต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่ 
     เกี่ยวข้อง 
 
 
 

มีนาคม 2563 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู 
   เกียรติการขับเคลื่อน 
   กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     (Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
     สู่สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา ที่มีกระบวนการดำเนินการที่ดี 
     สามารถเป็นแบบอย่างได้และเผยแพร่ 
 
 
 

มีนาคม 2563 

 
 
 
 



 

 
ตาราง PLC กลุ่ม PLC for high school teachers. 

โรงเรียนเถินวิทยา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปีการศึกษา  2562 
 

สัปดาห์ที่ ว.ด.ป. รายละเอียด จำนวนชั่วโมง 
1 1 พ.ย.62 ครูที่มีปัญหาเดียวกันประมาณ 5 คน รวมกลุ่มกันตั้ง ชื่อกลุ่ม PLC และ

กำหนดบทบาทสมาชิกในกลุ่ม  (วช. 01: PLC logbook) 
5 

2 19-26 พ.ย.62 แนวทางแก้ไขปัญหา และ การออกแบบกิจกรรม   
(วช. 02: PLC logbook) 

5 

3 22-26 พ.ย.62 การวางแผนกิจกรรม  (วช. 03: PLC logbook) 3 
4 1-7 ธ.ค.62 3 
5 9-16 ธ.ค.62 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม  (วช. 04: PLC logbook) 5 
6 19-23 ธ.ค.62 5 
7 26-30 ธ.ค.62 สะท้อนการทดลองปฏิบัติกิจกรรม  (วช. 05: PLC logbook) 4 
8 2-6 ม.ค.63  

การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรมของสมาชิก                     
(วช. 06: PLC logbook) 

4 
9 9-10 ม.ค.63 2 
10 11-13 ม.ค.63 2 
11 16-20 ม.ค.63 4 
12 4-8 ก.พ.63 สะท้อนการทดลองปฏิบัติกิจกรรมของ (วช. 07: PLC logbook) 5 
13 12-15 ก.พ.63 5 
14 18-22 ก.พ.63 5 
15 25-29 ก.พ.63 สรุปรายงานผล   (วช. 08: PLC logbook) 5 
16 2-3  มี.ค. 63  

การเขียนรายงานนวัตกรรม  (วช. 09: PLC logbook) 
2 

17 11-13 มี.ค. 63 3 
18 16-19 มี.ค. 63 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  70  ชั่วโมง 



 

 

 
สมาชิกการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

 
 

            ชื่อสมาชิก                          บทบาท                                               ลงชื่อสมาชิก 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร          ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                         ……………… 

  นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                         ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ………………        
นายอภิชาติ  อินมะกอก  หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร  ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

 นายวิโรจ  หลักม่ัน            ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                       ………….…... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของครูโรงเรียนเถินวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 
 

การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา (เวลา 5 ชั่วโมง)  
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : PLC for high school teachers. 
ครั้งที่ :    1         วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม : 1 พฤศจิกายน 2562 
ภาคเรียนที่ : 2/2562 ปีการศึกษา : 2562 
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 
 
            ชื่อสมาชิก                             บทบาท                                             ลงช่ือสมาชิก 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วช. 01: PLC  



 

 นำเสนอประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา(เน้นคุณภาพนักเรียน) 
- นักเรียนบางคนไม่เข้าเรียนจึงต้องติดตามและเสนอเพ่ือหาข้อเสนอถึงปัญหาแต่ละระดับเพ่ือแก้ไขต่อไป 

 

 เลือกปัญหา ที่จะนำมาแก้ไขร่วมกัน จำนวน 1 ปัญหา 
- ติดตามเป็นรายบุคคล หาสาเหตุว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงไม่เข้าเรียนวิชาสังคมศึกษาและขาดเรียนบ่อยๆ 

 

 

 วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
           1.1. นักเรียนไม่ให้ความสำคัญกับการเรียน  
           1.2. ปัญหาครอบครัว 
 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา  
  1.1 ควรติดตาม และดำเนินการเยี่ยมบ้านให้ครบทุกคน ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหา ครูจะได้ทราบพ้ืนฐาน 
       ครอบครัวและหาทางป้องกันและช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ  
  1.2 ควรกระตุ้นโดยมีเงื่อนไขในการจัดการเรียนการสอน และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  1.3 ควรเพิ่มระยะเวลาในการสอนมากขึ้นแต่สอนด้วยวิธีที่หลากหลาย ไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
 
 
 

 
          ลงชื่อ................................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำPLC           
               (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)                         
            ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ               

 
 
 
 
 
 
 

                                                ลงชื่อ................................................ผู้รับรอง 
       (นายวโิรจ  หลักมั่น) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครูโรงเรียนเถินวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 
แนวทางแก้ไขปัญหา และ การออกแบบกิจกรรม (เวลา 5 ชั่วโมง) 

 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม :   PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง   การจัดทำเอกสารเพื่อติดตามนักเรียน 
ครั้งที่ :  2          วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 19 - 26 พฤศจิกายน 2562 สถานที ่:โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2          ปีการศึกษา : 2562                             จำนวนเวลา :  5 ชั่วโมง            
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 
 
          
            ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 
 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 
 
 

วช. 02: PLC 

logbook 



 

 
 นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

1) ติดตาม ให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกคน สัมภาษณ์ผู้ปกครอง ดูแล ช่วยเหลือ และส่งต่อให้ครูประจำชั้นต่อไป  
อย่างเป็นระบบ 

 ออกแบบกิจกรรมในการแกไ้ขปัญหา 

ครูประจำชั้น/ที่ปรึกษา ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่  1  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 

                 *  สรุปการออกเย่ียมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม 

ขั้นที่  2  การคัดกรองนักเรียน 

            *  สรุปแบบคัดกรองนกัเรียนทั้งชัน้เรียน 

ขั้นที่  3  การส่งเสริมพัฒนา 

            *  สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ 

            *  ผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและความสามารถ 

            *  ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา 

ขั้นที่  4  การป้องกันและแกไ้ขปญัหา 

                 *  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

ขั้นที่  5  การส่งต่อภายในและภายนอก 

                 *  สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก 

 ประโยชน์ที่จะได้รับ 
         ครูได้ร่วมออกแบบกิจกรรมและจัดทำเอกสารเพ่ือช่วยออกแนวความคิด หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆในการแก้ปัญหา
นักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงทำให้มีแนวคิด และหลักปฏิบัติของครูได้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทำให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง 
 
 

              ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำPLC           
                 (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)                                  
                   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                         

 
                                                          
 

 
                                                              ลงชื่อ............................................ผู้รบัรอง 

                              (นายวิโรจ  หลักมั่น) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของครูโรงเรียนเถินวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
 

การวางแผนกิจกรรม (เวลา 6 ชั่วโมง) 
  

 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม :   PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง การจัดทำเอกสารเพื่อติดตามผู้เรียนแต่ละระดับ 
ครั้งที่ :    3         วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 22 - 26 พ.ย.62, 1-7 ธ.ค.62 สถานที่ : โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2 ปีการศึกษา : 2562                       จำนวนเวลา :     6       ชั่วโมง            
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 
 
             
          ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 
 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 

วช. 03 : PLC 

logbook 



 

 
1. สมาชิก กลุ่ม PLC for high school teachers.  กำหนดบทบาทสมาชิก ในการ

ประชุมครั้งนี้ 
 

2. สมาชิก ร่วมกันจัดทำเอกสารเพ่ือติดตามผู้เรียนโดยใช้  
 1.  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2.  แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3.  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
 4.  แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน    
 5.  แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 
 6.  แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 

1. ชื่อ ..................................................... นามสกุล ......................................ชั้น ม. .........../ ......... เลขท่ี .......... 
ชื่อเล่น .............................................................. 

2. บิดา ชื่อ – สกุล ....................................................... อายุ .............. ปี  อาชีพ .................................. ............ 
รายได้เดือนละ ................................................ บาท  ความรู้สึกที่มีต่อบิดา ..................................................  

3. มารดา ชื่อ – สกุล .................................................. อายุ ............ ปี อาชีพ .......................................... ....... 
รายได้เดือนละ ............................................... บาท  ความรูส้ึกที่มีต่อมารดา .................................. ............ 

4. นักเรียนมีพ่ีน้อง .............. คน มีน้อง ................ คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่ .................. ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักเรียนกับพ่ีน้อง .......................................................................................................... ................... 

5. ชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ ........................................................................ ............................................ 
6. ความรู้สึกท่ีนักเรียนมีต่อตนเอง ............................................................................................. ....................... 
7. เพ่ือนที่สนิทที่สุดของนักเรียน ( ชื่อ – สกุล) ................................................................................................. 
8. สิ่งที่นักเรียนอยากได้จากคนรอบข้าง ( พ่อ แม่ ครู พ่ี น้อง เพ่ือน ฯ ล ฯ )................................................... 

.......................................................................................................................................................................  
9. สิ่งที่นักเรียนกลัวในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน …………………………........................................................................  
10. สิ่งที่นักเรยีนชอบ / พอใจเกี่ยวกับตนเอง .................................................................................................. ... 
11. สิ่งที่นักเรียนไม่ชอบที่เกี่ยวกับตนเอง ...................................................................................... ...................... 
12. สิ่งที่นักเรียนอยากปรับปรุง / แก้ไขตนเอง .................................................................................... ............... 
13. ความภาคภูมิใจ / ความสำเร็จของนักเรียน ........................................................ .......................................... 
14. เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุด ....................................................................................... ................ 
15. ขณะนี้นักเรียนไม่สบายใจในเรื่อง ……………………………………………………………………………………………………. 
16. บุคคลที่นักเรียนไว้วางใจอยากปรึกษาปัญหาต่างๆ ................................................................................ ....... 
17. กิจกรรมยามว่างที่นักเรียนขอบทำอะไร ....................................................................................... ................ 
18. นักเรียนได้เงินมาโรงเรียนวันละ ………….. ส่วนใหญ่ใช้เกี่ยวกับ .................................................................. .. 
19. นักเรียนเสี่ยใจเกี่ยวกับการกระทำในเรื่องใดมากท่ีสุด ........................................................... ....................... 
20. ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครู ................................................................................. .............. 
21. ผลการเรียนของนักเรียนได้ .............. วิชาที่ชอบ  คือ .................................... .............................................. 

วิชาที่ไม่ชอบ คือ .......................................... เพราะเหตุใด .................................................... ...................... 
22. ปัญหาด้านสุขภาพ ........................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ ................................................... ผู้กรอกข้อมูล 
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. 



 

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โรงเรียนเถินวิทยา 

(จากข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบประเมินตนเอง (SDQ) และอ่ืน ๆ) 
ชื่อ ............................................................. นามสกุล .................................................. ...... เลขประตัว .................  
ชั้น ม. ................. / ................... เลขท่ี ....................... วันที่บันทึกข้อมูล ................. /......................./................ 
ครูผู้บันทึก ................................................................................................................  
1. ความสามารถด้านการเรียน 

  ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
[   ] ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 2.00   [   ] ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50 
[   ] มาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/สัปดาห์   [   ] อ่านหนังสือไม่ออก 
[   ] ติด 0 , ร , มส 1 – 2 วิชาใน 1 ภาคเรียน  [   ] ติด 0 , ร , มส , มผ 3 วชิาขึ้นไป 
[   ] อ่านหนังไม่คล่อง     [   ] ไม่ส่งงานหลายวิชา 
[   ] ไม่เข้าเรียนหลายครั้งโดยไม่เหตุจำเป็น  [   ] เขียนหนังสือไม่ถูกต้องสะกดคำผิด  
          แม้แต่คำง่ายๆ 
[   ] อ่ืน ๆระบุ................................................  [   ] อ่ืนๆระบุ....................................... 
1.1. ด้านความสามรถอ่ืนๆ 

o มีระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
o ไม่มี (ไม่ชัดเจนในความสามารถด้านอ่ืน นอกจากด้านการเรียน)  

2.ด้านสุขภาพ 
  ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

[   ] น้ำหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์   [   ] น้ำหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์ 
  กับส่วนสูงหรืออายุเล็กน้อย    ส่วนสูงหรืออายุมากชัดเจน 
[   ] สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง    [   ] มีความพิการทางร่างกาย 
[   ] มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบ   [   ] ป่วยเป็นโรคร้ายแรง / เรื้อรัง 
  ต่อการเรียนหรือเจ็บป่วยบ่อย    
[   ] มีปัญหาด้านสายตา /สั้น /เอี้ยง   [   ] มีปัญหาในการมองเห็น 
  (ไม่มีแว่นตาใส่)      
[   ] มีปัญหาในการได้ยินไม่ชัดเจน   [   ] มีความบกพร่องทางการได้ยินมาก  
[   ] ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 2.00   [   ] ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.50 
[   ] มาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/สัปดาห์   [   ] อ่านหนังสือไม่ออก 
[   ] ติด 0 , ร , มส 1 – 2 วิชาใน 1 ภาคเรียน  [   ] ติด 0 , ร , มส , มผ 3 วชิาขึ้นไป 
[   ] อ่านหนังไม่คล่อง     [   ] ไม่ส่งงานหลายวิชา 
[   ] ไม่เข้าเรียนหลายครั้งโดยไม่เหตุจำเป็น  [   ] เขียนหนังสือไม่ถูกต้องสะกดคำผิด  
[   ] ออทิสติค     [   ] บกพร่องในการพูด 
[   ] อ่ืนๆระบุ................................................  [   ] อ่ืนๆระบุ....................................... 
 
 
 
 



 

 
3. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม (SDQ) 

1) ด้านอารมณ์   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 2) ด้านความพฤติกรรม /เกเร ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 3) ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 4) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

สรุป ข้อมูลแบบประเมิน SDQ ( จากคะแนนรวม 4 ด้าน ) นักเรียนอยู่ในกลุ่ม 
  ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

4.ด้านครอบครัว 
4.1 ด้านเศรษฐกิจ         ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
[   ] รายได้ครอบครัวต่อเดือน   [   ] ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียน 
  ต่ำกว่า 10,000 บาท    1 ภาคเรียนขึ้นไป 
[   ] บิดาหรือมารดาตกงาน   [   ] มีภาระหนี้สินจำนวนมาก 
[   ] ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย    [   ] ไม่มีเงินพอรับประทานอาหารกลาง 
[   ] ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน  [   ] อ่ืน ๆระบุ................................................. 
4.2 การคุ้มครองนักเรียน 

  ปกติ      เสี่ยง   มีปัญหา 
[   ] พ่อแม่แยกทางกันหรือแต่งงานใหม่  [   ] มีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรง 
       ในครอบครัว 
[   ] ที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งมั่ว/สถานที่เริงรมย์ [   ] นักเรียนถูกทารุณ /ทำร้ายจากบุคคลใน 
  ที่เสี่ยงต่อสวัสดิภาพ    ครอบครัวผู้อื่น 
[   ] อยู่หอพัก    [   ] ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
[   ] มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง[   ] ถูกรังแก/ข่มขู่/รีดไถ่ เงินหรือสิ่งของ 
[   ] บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด หรือเล่นการพนัน [   ] ไม่มีผู้ดูแล 
[   ] มีความขัดแย้ง/ทะเลาะกันในครอบครัว  [   ] ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายแรง 
[   ] อ่ืนๆระบุ.................................................  [   ] อ่ืน ๆระบุ................... 

5.ด้านอื่นๆ (ดูรายละเอียดตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน) 
5.1 ด้านเสพติด  ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
5.2 ด้านพฤติกรรมทางเพศ ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
5.3 ด้านความปลอดภัย  ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 
สรุป  จากภาพรวมจากข้อมูลทุกด้าน ( ทั้ง 5 ข้อ ) นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม 
 

ปกติ  หมายถึง  ปกติในทุกด้านท่ีคัดกรอง 
 เสี่ยง หมายถึง  มีบางด้านปกติและเสี่ยง 
 มีปัญหา หมายถึง  มีปกติ / เสี่ยง / มีปัญหา (หากมีปัญหาแม้ด้านเดียว 
     ให้ลงสรุปว่ามีปัญหา 
 
 
 



 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
โรงเรียนเถินวิทยา  อำเภอเถิน   จังหวัดลำปาง 

คำชี้แจ้ง 

 แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์ และความรู้สึกท่ีแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ
แม้ว่าบางประโยคจะไม่ตรงกับที่ท่านเป็นอยู่ก็ตาม ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด ไม่มีคำตอบที่
ถูกต้องหรือผิด ดีหรือไม่ดี       

โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อท่านจะได้รู้ จักตนเอง และวางแผนพัฒนาตนต่อไป 
  มีคำตอบ 4 คำตอบ สำหรับข้อความแต่ละประโยคคือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงมาก 
โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

ข้อ รำยกำร 
ไม่
จริง 

จริง
บำงครั ้
ง 

ค่อนข้ำ
งจริง 

จริง
มำ
ก 

คะแนน 

1 เวลำโกรธหรือไม่สบำยใจ ฉนัรับรู้ได้ว่ำเกิดอะไรขึน้กบัฉนั      

2 ฉนับอกไม่ได้ว่ำอะไรท ำให้ฉนัรู้สกึโกรธ      

3 เม่ือถกูขดัใจ ฉนัมกัรู้สกึหงดุหงิดจนควบคมุอำรมณ์ไม่ได้      

4 ฉนัสำมำรถคอยเพื่อให้บรรลเุปำ้หมำยที่พอใจ      

5 ฉนัมกัมีปฏิกิริยำโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหำเล็กน้อย      

6 เม่ือถกูบงัคบัให้ท ำในสิ่งทีไ่ม่ชอบ ฉนัจะอธิบำยเหตผุลจน
ผู้อื่นยอมรับได้ 

     

7 ฉนัสงัเกตได้ เม่ือคนใกล้ชิดมีอำรมณ์เปลี่ยนแปลง      

8 ฉนัไม่สนใจกบัควำมทกุข์ของผู้อื่นที่ฉนัไม่รู้จกั      

9 ฉนัไม่ยอมรับในสิ่งทีผู่้อื่นท ำจำกที่ฉนัคิด      

10 ฉนัยอมรับได้ว่ำผู้อื่นก็อำจมีเหตผุลที่จะไม่พอใจกำรกระท ำ
ของฉนั 

     

11 ฉนัรู้สกึว่ำผู้อื่นชอบเรียกร้องควำมสนใจมำกจนเกินไป      

12 แม้จะมีกำรกระท ำที่ต้องท ำ ฉนัก็ยินดีรับฟังควำมทกุข์ของ
ผู้อื่นที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

     

13 เป็นเร่ืองธรรมดำที่จะเอำเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกำส      

14 ฉนัเห็นคณุค่ำในน ำ้ใจที่ผู้อืน่มีต่อฉนั      

15 เม่ือท ำผิด ฉนัสำมำรถกลำ่วค ำ ขอโทษ ผู้อื่นได้      

16 ฉนัยอมรับข้อผิดพลำดของผู้อืน่ได้ยำก      



 

17 ถึงแม้จะเสียประโยชน์สว่นตวัไปบ้ำง ฉนัก็จะยนิดีท ำเพื่อ
สว่นรวม 

     

18 ฉนัรู้สกึล ำบำกใจในกำรท ำสิ่งใด สิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น      

19 ฉนัรู้ว่ำฉนัเก่งเร่ืองอะไร      

20 แม้จะเป็นงำนยำก ฉนัก็มัน่ใจว่ำสำมำรถท ำได้      

21 เม่ือท ำสิ่งใดไม่ส ำเร็จ ฉนัรู้สกึหมดก ำลงัใจ      

22 ฉนัรู้สกึมีคณุค่ำเม่ือได้ท ำสิ่งต่ำง ๆอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ      

23 เม่ือต้องเผชิญกบัอปุสรรคและควำมผิดหวงั ฉนัก็จะไม่ยอม
แพ้ 

     

24 เม่ือเร่ิมท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ฉนัมกัท ำต่อไปไม่ส ำเร็จ      

25 ฉนัพยำยำมหำสำเหตทุี่แท้จริงของปัญหำโดยไม่คิดเอำเอง 
ตำมใจชอบ 

     

26 บ่อยครัง้ที่ฉนัไม่รู้สกึว่ำอะไรท ำให้ฉนัไม่มีควำมสขุ      

27 ฉนัรู้สกึว่ำกำรตดัสินใจแก้ไขปัญหำเป็นเร่ืองยำกส ำหรับฉนั      

28 เม่ือต้องท ำอะไรหลำยๆอย่ำงในเวลำเดียวกนั ฉนัตดัสินใจ
ได้ว่ำต้องท ำอะไรก่อนหลงั 

     

29 ฉนัล ำบำกใจเม่ือต้องอยู่กบัคนแปลกหน้ำหรือคนทีไ่ม่
คุ้นเคย 

     

30 ฉนัทนไม่ได้เม่ือต้องทนอยู่ในสงัคมที่กฎระเบียบขดักบัควำม
เคยชินของฉนั 

     

31 ฉนัท ำควำมรู้จกัผู้อื่นได้ง่ำย      

32 ฉนัมีเพื่อนสนทิหลำยคนที่คบกนัมำนำน      

33 ฉนัไม่กล้ำบอกควำมต้องกำรโดยไม่ท ำให้ผู้อื่นรู้      

34 ฉนัท ำในสิ่งที่ต้องกำรโดยไม่ให้ผู้อื่นเดือดร้อน      

35 เป็นกำรยำกส ำหรับฉนัที่จะได้โต้งแย้งกบัผู้อื่น แม้จะมี
เหตผุลเพียงพอ 

     

36 เม่ือไม่เห็นด้วยกบัผู้อื่น ฉนัสำมำรถอธิบำยเหตผุลที่เขำ
ยอมรับได้ 

     

37 ฉนัรู้สกึว่ำด้วยกว่ำผู้อื่น      

38 ฉนัท ำหน้ำที่ได้ดี ไม่ว่ำจะอยู่ในบทบำทใด      

39 ฉนัสำรมำรถท ำงำนทีไ่ด้รับมอบหมำยได้ดีที่สดุ      

40 ฉนัไม่มัน่ใจในกำรท ำงำนที่ยำกล ำบำก      

41 แม้สถำนกำรณ์จะเลวร้ำย ฉนัก็มีควำมหวงัว่ำจะดีขึน้      



 

42 ทกุปัญหำมกัมีทำงออกเสมอ      

43 เม่ือมีเร่ืองให้เครียด ฉนัมกัปรับเปลี่ยนให้เป็นเร่ืองผ่อน
คลำยหรือสนกุสนำนได้ 

     

44 ฉนัสนกุสนำนทกุครัง้กบักิจกรรมในวนัสดุสปัดำห์และ
วนัหยดุพกัผ่อน 

     

45 ฉนัรู้สกึไม่พอใจเมื่อผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีๆมำกกว่ำฉนั      

46 ฉนัพอใจกบัสิ่งที่ฉนัเป็นอยู่      

47 ฉนัไม่รู้ว่ำจะหำอะไรท ำ เมื่อรู้สกึเบื่อ      

48 เม่ือว่ำงเว้นจำกภำระหน้ำที่ ฉนัจะท ำในสิ่งที่ฉนัชอบ      

49 เม่ือรู้สกึไม่สบำยใจ ฉนัมีวิธีผ่อนคลำยอำรมณ์ได้      

50 ฉนัสำมำรถผ่อนคลำยตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจำก
ภำระหน้ำที ่

     

51 ฉนัไม่สำมำรถท ำใจให้เป็นสขุได้จนกว่ำจะได้ทกุสิ่งต้องกำร      

52 ฉนัมกัจะทกุข์ร้อนเร่ืองเล็กๆ น้อยๆที่เกิดขึน้เสมอ      
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน                      
โรงเรียน.............................. อำเภอ.................... จังหวัด...............ปีการศึกษา .......................... 

นักเรียนชื่อ – สกุล ............................................................ ชั้น ............................. เลขท่ี ................. ......... 
ที่อยู่ ............................................................................................................. โทรศัพท์ .................. ............ 
ผู้ปกครองชื่อ ........................................................ ............ทีท่ำงาน ...................................................................... 
วัน /เดือน / ปี เรื่องท่ีติดตามดูแล วิธีการติดตามดูแล ชื่อผู้ติดตามดูแล 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 

1. นักเรียน (ชื่อ – สกุล) ..............................................ชื่อเล่น ................ ชั้น ม. ............/ ........... เลขที่…………. 
บิดา (ชื่อ – สกุล) ............................................................. อาชีพ ................................................... .................. 
มารดา (ชื่อ – สกุล) ......................................................... อาชีพ ... ..................................................................  
อาศัยอยู่บ้านเลขที่  ........................ หมู่ ......... ตำบล ................ อำเภอ ......................................................... 
จังหวัด ......................................... เบอร์โทรศัพท์บ้าน ................................... เบอร์โทรมือถือ....... .................. 

2. สภาพทั่วไปที่พบบ้านนักเรียน 

2.1. สภาพแวดล้อม / ท้องถิ่นของนักเรียน 

 ดีมาก  ค่อนข้างดี  ยากจน  ไม่แน่ใจ 

เพราะ ....................................................................................................................... ................................... 
2.2. สภาพบ้าน / และครอบครัว 

 ดีมาก  ค่อนข้างดี  ยากจน  ไม่แน่ใจ 

เพราะ........................................................................................................................ ................................ 
2.3. ความสัมพันธ์ของครอบครัว 

 ดีมาก  ค่อนข้างดี  ยากจน  ไม่แน่ใจ 

2.4. ข้อมลูด้านอ่ืนๆ 

............................................................................................................................. ...................................... 
ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อนักเรียน 

2.5. ภารกิจที่รับผิดชอบ คือ 
..................................................................................................................... ....... 
 ดีมาก   ค่อนข้างดี   ปรับปรุง 

2.6. การใช้เวลาว่างที่บ้าน ได้แก่ 
......................................................................................................................  

 ดีมาก   ค่อนข้างดี   ปรับปรุง 

2.7. การมีสัมพันธภาพต่อครอบครัว ได้แก่ 
......................................................................................................  
 ดีมาก   ค่อนข้างดี   ปรับปรุง 

2.8. การเอาใจใส่ต่อการเรียน 

 ดีมาก   ค่อนข้างดี   ปรับปรุง 

2.9. อ่ืนๆ...............................................................................................................  

3. สรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยรวมพบว่า  
 ปกติ 
 ควรส่งเสริม…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ความช่วยเหลือเร่งด่วน………………..............................................................................................................  

 

ลงชื่อ .......................................... ผู้ปกครองนักเรียน   ลงชื่อ ........................................ครูที่ปรึกษา 

      ( .................................................)            (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส) 
เกี่ยวข้องเป็น ................................................  ............../.................../....................... 



 

 

 
 

รูปเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน 
โรงเรียน.............................. อำเภอ..................... จังหวัด....................... 

นักเรียนชั้น................. ......./........ 
ครูที่ปรึกษาผู้ดำเนินการและรายงาน 1. .......................................... 2. .................................... วันที่รายงาน ............................................  

ท่ี ชื่อ – สกลุ ปัญหำที่พบ 
สิ่งที่ด ำเนินกำรจดักิจกรรม ผลกำรด ำเนินกิจกรรม 

กำรสง่ต่อนกัเรียนภำยใน กำรสง่ต่อนกัเรียนภำยนอก 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
ลงชื่อ  ...........................................  ผู้บันทึก 

                                                                                                (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส) 
                                                                                                          ครูผู้สอน 



 

_______________________________________________________________________ 

 แบบฟอร์มฉบับนี้  ได้รับการพิจารณาจากหัวหน้ากลุ่มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว 

 
         ลงชื่อ  ...........................................  รับรอง 
                                    (นายอภิชาติ  อินมะกอก) 
                                                                             หวัหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- เป็นการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ ดำเนินการได้  
 

 

-  

                   ลงชื่อ…………………………………….. 
                                  (นายวโิรจ  หลักมั่น)                                                                                                                    
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครูโรงเรียนเถินวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
 

การทดลองของ Model Teacher (เวลา 10 ชั่วโมง) 
  

ชื่อกลุ่มกิจกรรม :   PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
                         ในสถานศึกษา 

1.1 Model teacher นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส   
    1.2 Observer  นางวงเดอืน  ปัญญาบุตร, นางรุ้งทอง  แสนคำ, นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์, นางสาวดลยา  มะโนบาง, 
                        นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์ 
ครั้งที่ :  4          วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 9 - 23 ธันวาคม 2562 สถานที่ :โรงเรียนเถินวิทยา 
 
ภาคเรียนที่ : 2 

 
ปีการศึกษา : 2562 

                       
        จำนวนเวลา :     10       ชั่วโมง            

จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 
            ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 
 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 
 
 
 

วช. 04 : PLC 

logbook 



 

1. สมาชิกกลุ่ม PLC for high school teachers.   10 คน   กำหนดบทบาทสมาชิก ให้ สมาชิก 4 คน ใน
การสังเกตการทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม 
2. ผลการสังเกต: การจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนางสาวณัฐภรณ์ แสนโส 
   

 นางวงเดือน  ปัญญาบุตร            
   ข้อดี การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความสามารถ   
     มีคุณธรรม  จริยธรรม  และวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น   
     นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือปัญหาต่างๆ 
     ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ข้อควรปรับปรุง ครตู้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 

นางรุ้งทอง  แสนคำ  
    ข้อดี ครูมีการเตรียมงานอย่างดี โดยมีการจัดเอกสาร ออกติดตาม เยี่ยมบ้านนักเรียน  
    ข้อควรปรับปรุง ยังมีบางคนไม่ยอมให้ความร่วมมือในการจัดการ  
 

นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์ 
    ข้อดี นักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการติดตาม และเยี่ยมบ้านเป็นอย่างดี  
    ข้อควรปรับปรุง จัดทำเอกสารให้ครบทุกระดับชั้น และรายงานผลทุกชั้น 
 

 นางสาวดลยา  มะโนบาง 
    ข้อดี ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรครูทุกคนในโรงเรียน  ซึ่งมีครู 
     ที่ปรึกษาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินการต่างๆ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรัก    
     และเมตตาที่มีต่อศิษย์ 
    ข้อควรปรับปรุง  
     ควรมีการจัดกิจกรรม ที่สะท้อนสังคมในปัจจุบัน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมมากกว่านี้ 
 
 
 

     ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำPLC           
                  (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)      
                                
                                                                  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ    
                  
 
 
 

 

                                                                ลงชือ่............................................ผู้รับรอง 
                                        (นายวิโรจ  หลักม่ัน) 

                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 



 

 ภาพกิจกรรม 
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สะท้อนการทดลองปฏบิัตกิิจกรรมของ Model Teacher (เวลา 4 ชั่วโมง)  

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง  การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
                          ในสถานศึกษา 

1.1 Model teacher นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส   
    1.2 Observer  นางวงเดอืน  ปัญญาบุตร, นางรุ้งทอง  แสนคำ,นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์,นางสาวดลยา  มะโนบาง, 
                        นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์ 
 

ครั้งที่ :   5          วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 26-30 ธันวาคม 2562 สถานที ่: โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2 ปีการศึกษา : 2562                       จำนวนเวลา :   4   ชั่วโมง            
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 

            ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 
นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 
 
 
 
 
 

วช. 05 : PLC 



 

1. สมาชิกกลุ่ม PLC for high school teachers. 10 คน กำหนดบทบาทสมาชิกในการสังเกตการณ์
ทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม 

2. ครูต้นแบบ (Model Teacher) แสดงความรู้สึก/ความเห็น  
          นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  จากที่ได้จัดกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 
เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นฐาน 
ในสถานศึกษาโดย การตั้งประเด็นปัญหาจากการทดสอบความรู้ของนักเรียน พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3     
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และครูได้รู้ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เมื่อพบปัญหาสามารถติดตามดูแลได้อย่างทั่วถึง ส่งผล
ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้นอีกด้วย 
3. ร่วมกันสะท้อนผลการทดลองของ Model Teacher 
 

3.1 ข้อดี/จุดเด่น 
                1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
                2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
                3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
                4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
                5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

3.2 ข้อที่ควรปรับปรุง เสนอในเชิงบวก  
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีการดำเนินงาน มากที่สุด คือ ควรมีการจัดระบบการทำงานให้
เข้มแข็งและมีความสามัคคีกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนา และ ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่าง
สม่ำเสมอและมีการติดตาม มีการสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในหลายๆ ด้านหลากหลายให้เหมาะสมกับ
นักเรียน 
 

4. สมาชิก ร่วมกันปรับรูปแบบ ขั้นตอนกิจกรรม และปรับปรุงแผนกิจกรรม             
            ปรับปรุงให้มีรูปแบบของการสรุปผลแต่ละระดับในสถานศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 

 
    ลงชื่อ....................................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำPLC           
          (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)                                
                            ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                                  

 
 
 
 
 

                                             ลงชื่อ............................................ผู้รับรอง 
(นายวิโรจ  หลักมั่น) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ภาพกิจกรรม 
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การทดลองของสมาชิก (ระยะเวลา 12 ชั่วโมง) 
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม :   PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง  การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
                          ในสถานศึกษา 
ครั้งที ่:      6       วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 2 - 20 มกราคม 2563 สถานที ่: โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2 ปีการศึกษา : 2562              จำนวนเวลา :   12   ชั่วโมง     
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 
 

            ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 
นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

วช. 06 : PLC  



 

 
1. สมาชิกกลุ่ม PLC for high school teachers. 10 คน กำหนดบทบาทสมาชิกในการสังเกตการทดลองใช้
รูปแบบกิจกรรม ครั้งที่ 2 

1.1 Model teacher นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส   
    1.2 Observer นางวงเดือน ปัญญาบุตร,นางรุ้งทอง  แสนคำ,นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย,์นางสาวดลยา มะโน
บาง 
                        นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์ 
 

2. ผลการสังเกต: 
 2.1 ข้อดี/จุดเด่น 
                1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
                2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
                3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
                4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
                5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

 2.2 ข้อที่ควรปรับปรุง เสนอในเชิงบวก  
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน มีการดำเนินงาน มากที่สุด คอื ควรมีการจัดระบบการทำงานให้เข้มแข็ง
และมีความสามัคคีกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครอง ฝ่ายพัฒนาและควรมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ
และมีการติดตาม มีการสนับสนุนการพัฒนานักเรียนในหลาย ๆ ด้านหลากหลายให้เหมาะสมกับนักเรียน 
 
 
 
        ลงชื่อ...........................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำ
PLC           
                   (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)      
                               
                                                                 ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ     
                 

 
 
 
 
 
 

                                                                 ลงชือ่...................................................ผู้รับรอง 
                                          (นายวโิรจ  หลักมั่น) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 ภาพกิจกรรม 
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สะท้อนการทดลองปฏบิัตกิิจกรรมของสมาชิก (ระยะเวลา 15 ชั่วโมง) 

 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม :  PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
                         ในสถานศึกษา 
ครั้งที่ :       7      วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 4 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ :โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2 ปีการศึกษา : 2562      จำนวนเวลา :      15     ชั่วโมง            
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ......10... คน 
 
            ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วช. 07 : PLC  



 

 
1. สมาชิกกลุ่ม PLC for high school teachers. จำนวน 10 คน กำหนดบทบทสมาชิกในการประชุมครั้งนี้ 
2. สมาชิกท่ีนำกิจกรรมไปทดลองใช้ 

ขั้นที ่ 1  การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
                 *  สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม 

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

                 *  สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 
ขั้นที ่ 5  การส่งต่อภายในและภายนอก 

                 *  สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก 
 

3. สมาชิก ร่วมกันสะท้อนผลการทดลองของ สมาชิกที่นำกิจกรรมไปทดลองใช้ 
   3.1  ข้อดี/จุดเด่น นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น หลังจากที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเรียนอย่างเป็นระบบ  
   3.2  ข้อที่ควรปรับปรุง เสนอในเชิงบวก ครูผู้ร่วมสังเกตการณ์ ทั้ง 4 คน ได้ให้ความเห็นตรงกันว่าควรปรับ
การใช้ 
เอกสารบางอย่างเป็นการใช้งานในระบบ ICT แทน 
 

4.  สมาชิก ร่วมกันปรับรูปแบบ ขั้นตอน และปรับปรุง  
 
 
 
     ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำPLC           
                      (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)      
                            
                                                                ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ    
                  

 
 
 
 
 
 

                                                                   ลงชื่อ...............................................ผู้รับรอง 
                                          (นายวโิรจ  หลักมั่น) 

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 



 

 ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนของครูโรงเรียนเถินวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

 
 

สรุปรายงานผล  (เวลา 5 ชั่วโมง) 
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม :  PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง  การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
                          ในสถานศึกษา 
ครั้งที่ :  8           วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 25 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ : โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2 ปีการศึกษา : 2562      จำนวนเวลา :    5   ชั่วโมง           
 
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คน 
 
  ชื่อสมาชิก                                 บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 
 
 
 
 
 
 

วช. 08 : PLC  



 

 
1. สมาชิก กลุ่ม PLC for high school teachers. จำนวน 10 คน กำหนดบทบาทในการประชุมครั้งนี้ 
2. สมาชิกแต่ละคนเสนอผลการสอน/การจัดกิจกรรมตามแบบและแผนกิจกรรมไปใช้ 
 

    จุดเด่นของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
          มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งได้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็น ส่งผลดีต่อนักเรียน
และโรงเรียนซึ่งผลที่ได้รับตามมาคือ นักเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
             

          จุดด้อย 
 ใช้เอกสารมาก ควรพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเข้าสู่ระบบ ICT เพ่ือลดการใช้เอกสาร 
 

3. อภิปรายและ สรุปผล การดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนการจัดทำ PLC ดังนี้ 
 3.1 กำหนดการประชุมกลุ่ม 
                ทุกวันพุธ พฤหัส คาบที่ 9-10 ตั้งแต่เวลา 15.10 – 16.50 น. และ วันศุกร์ คาบที่ 9 ตั้งแต่เวลา  
                15.10 – 16.00 น.  

3.2 กิจกรรมหลักของกลุ่ม 
  1)  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันระบุเป้าหมายของกลุ่มคือร่วมมือนัดแนะในการออกเยี่ยมบ้าน เพ่ือค้น
ปัญหาที่เกิดกับนักเรียนในทุก ๆด้านมาพิจารณาร่วมกัน  
  2)  สมาชิกในกลุ่มร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเลือกแนวทางที่ควรจัดให้กับนักเรียน เพ่ือ
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด คือ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

  
 3.3  กิจกรรมย่อยในการประชุมกลุ่ม 
  -  กำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและสัมพันธ์กับความต้องการของ
นักเรียน ระยะนี้เป็นระยะที่ต้องอาศัยกระบวนการ PLC  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในการเลือกใช้และ
พัฒนา เทคนิค วิธีการสอน แนวทางรวมทั้งรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยสมาชิกทุกคน
ผลัดเปลี่ยนกันนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้และปัญหาอุปสรรคที่พบในชั้นเรียนของตนเอง 
        -  สมาชิกร่วมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงพัฒนาและแก้ปัญหาอุปสรรคจาก
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สมาชิกได้นำเสนอ 
        -  สมาชิกยอมรับเทคนิค วิธีการ แนวทางรวมทั้งรูปแบบการจัดการรูปแบบใหม่ หรือสิ่งที่
ครูผู้สอนเกิดการเรียนรู้จากการนำไปใช้  แล้วตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมและนำไปปรับใช้รวมทั้งการมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนและของครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาแนวทาง
จดัการ องค์รวมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
         -  ปรับปรุงและแก้ไขรูปแบบการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับบริบทมากท่ีสุด 
          -  สมาชิกกลุ่มบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมใน Logbook PLC 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.  การติดตามและประเมินผล 
 4.1  การนิเทศติดตามผล 
  -  สรุปผล และรายงานการเยี่ยมบ้าน  
                 
5. สรุปปัจจัยที่ส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีเหตุปัจจัยดังนี้ 
 1.  นักเรียนไม่ขาดเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ มากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 90  
 2.  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครูผู้สอน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
                ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำ
PLC           
                 (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)      
                           
                                                               ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                                      

 
 
 
 
 
 

                                                                  ลงชื่อ............................................ผู้รับรอง 
                                     (นายวิโรจ  หลักมั่น) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

บันทึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของครูโรงเรียนเถินวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 

การเขียนรายงานนวัตกรรม (เวลา 8 ชั่วโมง) 
 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม :   PLC for high school teachers. 
กิจกรรม PLC  เรื่อง การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
                         ในสถานศึกษา 
ครั้งที่ :         9    วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม : 2-19  มีนาคม 2563 สถานที่ : โรงเรียนเถินวิทยา 
ภาคเรียนที่ : 2 ปีการศึกษา : 2562      จำนวนเวลา :     8      ชั่วโมง            
จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ .........10....... คน 
 
          ชื่อสมาชิก                        บทบาท                                                ลงชื่อสมาชิก 

นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส  ครูผู้สอน (Model Teacher)                   ……………… 
นางวงเดือน  ปัญญาบุตร           ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางรุ้งทอง  แสนคำ             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์       ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวดลยา  มะโนบาง  ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวเกษสุดา  วังวงศ์             ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)                    ……………… 
นางสาวจิตตินันท์  พูลผล  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ (Mentor)       ……………… 
นายอภิชาติ  อินมะกอก   หัวหน้ากลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Mentor)   ……………… 
นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร   ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)                                       …….………... 

  นายวิโรจ  หลักม่ัน             ผู้บริหารสถานศึกษา (Administrator)                      ………….…... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วช. 09 : PLC  



 

 
1. สมาชิก กลุ่ม PLC for high school teachers.กำหนดบทบาทสมาชิกในการประชุมครั้งนี้ 
2. สมาชิกร่วมกันเขียนรายงานนวัตกรรม  
 2.1 สรุปการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน และจากระเบียบสะสม 

 2.2 สรุปแบบคัดกรองนักเรียนทั้งชั้นเรียน 

 2.3 สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามความสนใจ ความถนัดและ 
          ความสามารถ 

2.4 สรุปผลการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความสนใจ ความถนัดและ 
ความสามารถ 

 2.5 ตารางการวางแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมประจำวิชา 

 2.6 สรุปผลการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

 2.7  สรุปการส่งต่อภายในและภายนอก 

                  
 
 
 

 
        ลงชื่อ..........................................ผู้บันทึก/หัวหน้า/ผู้นำ
PLC           
                    (นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส)      
                           
                                                                  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ    
                                   

 
 
 
 
 

                                                                  ลงชื่อ............................................ผู้รับรอง 
                                         (นายวิโรจ  หลักมั่น) 

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานนวัตกรรมที่ใช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงานผลการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการ PLC 
โรงเรียนเถินวิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 
................................................................ 

 
 1. ชื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 การแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นฐาน 
ในสถานศึกษา 
 

 ชื่อผู้สร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ชื่อ นางสาวณัฐภรณ์  สกุล แสนโส 
 ตำแหน่ง คร ูวิทยฐานะครูชำนาญการ   โรงเรียนเถินวิทยา   อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง 
 โทร.091-0799440 -  E-mail address weelaya2524@gmail.com 

 

2.  แนวทางการคิดค้นนวัตกรรมการเรียนการสอน 
             แนวทางท่ี ๑  แสวงหารูปแบบเอกสาร ที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้ว นำมาปรับปรุงหรือพัฒนา
ใหม่ 
             แนวทางท่ี ๒  การสร้างนวัตกรรมขึ้นใหม่ 
 

3.  ประเภทของนวัตกรรม 
               เอกสารการรายงานการเยี่ยมบ้าน และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งระบบ 
               เทคนิควิธ ี
 

4.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาระบบการศึกษา โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับ
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีนโยบายหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาใน
สังคมไทยให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรม 
 การยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู ้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  และปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่น
ในสถาบัน 
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ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมมมากกว่าส่วนตน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย 
เคารพ 
ความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด อุดมการณ์ และความเชื่อ รวมทั้งรู้คุณค่า
และสืบสืบวัฒนธรรมขนบประเพณีอันดีงามของไทย ดังนั้น จึงจำเป็นที่ผู้เรียนต้องได้รับการพัฒนา 

 

5. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 5.1.  เพ่ือในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2.  เพ่ือลดภาระงานของครูที่ปรึกษาในการกรอกข้อมูลจำนวนมาก 
 5.3.  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ และเข้าถึงได้ง่ายๆ สามารถนำไปใช้ 
                ประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
 5.4.  สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และการมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.5.  เพ่ือให้ได้มาซึ่งของทุกหลายหลายครอบคลุมพฤติกรรมทุกด้านของนักเรียน 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 
 

7.  หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นงานที่มีการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากมายที่เกี ่ยวข้องกับ
นักเรียน ทั้งระเบียนสะสม ข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน การประเมินต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นภาระหนักของครูที่
ปรึกษาเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ จึงได้
ประยุกต์หลักบริหารจัดการมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 7.1.  หลักการมีส่วนร่วม(participation) 
  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญและมีขอบเขตกว้าง            
มีผู้เกี่ยวข้องมากมายหลายฝ่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีพฤติกรรอันพึงประสงค์ 
และช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที  การดำเนินงานระบบดูแลช่วย เหลือนักเรียน จำเป็นต้อง
อาศัยบุคลากรหลายฝ่าย ดังนี้ 
  7.1.1 นักเรียน(Student) นักเรียนเป็นเป้าหมายหลักของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักเรียนเป็นเจ้าของพฤติกรรมต่างๆ ที่ได้แสดงออก ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสม ตามช่วงวัยที่กำหนดอยู่
ในช่วงการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทำให้
นักเรียนซึ่งเป็นวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมซึ่งเป็นปัญหาให้โรงเรียนต้องแก้ไขและปรับปรุง การทำให้
นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างมาก       
  7.1.2 ครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาคือหัวใจสำคัญของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพราะเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดนักเรียนเป็นอย่างมาก มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนมากที่สุด และจะเป็นผู้
ช่วยเหลือนักเรียนก่อนเป็นอันดับแรก ดังนั้น ความร่วมมือการมีส่วนร่วมจากครูที่ปรึกษาจึงถือว่ามีความสำคัญ
มากที่สุด  
 
 



 

     
  7.1.3 ครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
  ครูกลุ่มงานกิจการนักเรียน ถือว่าเป็นทีมประสานงานระหว่างฝ่ายบริหาร ครูที่ปรึกษา 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เป็นอย่างดี และมีส่วนสำคัญในการทำให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี
ความสำเร็จได ้
  7.1.4 ผู้บริหาร 
  ผู้บริหารโรงเรียนเถินวิทยา ได้ให้ความสำคัญกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นอย่าง
มาก จนนำไปสู่ความสำเร็จ ได้รับรางวัลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจำนวนมากตลอดหลายปีที่ผ่าน
มา 
  7.1.5 ผู้ปกครอง 
  ผู้ปกครองนักเรียน ที่ให้ความเอาใจใส่ในพฤติกรรมนักเรียนที่เป็นบุตรหลานของตนเอง  
จะช่วยให้ครูที่ปรึกษาทำงานแก้ไขปัญหานักเรียนได้รวดเร็ว สะดวกมาก สามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงไปดว้ยดี
เสมอ 
  7.1.6 เครือข่ายผู้ปกครอง 
  เครือข่ายผู้ปกครอง จะเป็นกลุ่มที่ช่วยเชื่อมต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนที่
ประพฤตินอกโรงเรียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น คำแนะนำของผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนที่
ไม่ใช่ลูกของตนเอง มีส่วนช่วยให้ครูที่ปรึกษานำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างมาก 
  7.1.7 ชมรม/สมาคม/คณะกรรมการศิษย์เก่า 
  ชมรม/สมาคม/คณะกรรมการศิษย์เก่า เป็นฝ่ายให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการปฏิบัติของ
ครูที่ปรึกษาในการเข้าถึงชุมชน เพื่อเข้าไปสร้างสัมพันธ์ภาพกับชุมชน กับผู้ปกครอง ทำให้การทำงานระหว่าง
ครูที่ปรึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความราบรื่นเป็นอย่างมาก 
  7.1.8 คณะกรรมการสถานศึกษา 
  คณะกรรมการสถานศึกษา จะช่วยให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ โดยให้ความเห็น คำแนะนำ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่าง
ดี 
  7.1.9 ชุมชน 
  ความร่วมมือของชุมชน จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงการดำเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนได้
เป็นอย่างดี โรงเรียนเถินวิทยาได้ให้ความสำคัญต่อชุมชนเป็นอย่างมาก โดยการส่งเสริมให้คณะครูได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
 
 การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน(โครงสร้างของนวัตกรรม) 
 นวัตกรรมที่ใช้ เป็นการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาแบบเดิมมาปรับใช้ใหม่ เพิ่มเติมและพัฒนารูปแบบ
การติดตามให้ทันสมัยและครอบคลุม การพัฒนาวิธีต่าง ๆ  

 

1. นวัตกรรมสื่อการสอนวิธีดำเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม ดังนี้ 
    1. การระบุปัญหา (Problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมนั้น เริ ่มจากการมองเห็นปัญหา และ
ต้องการแก้ไขปัญหานั้นให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ 
    2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย (Objective) เมื่อกำหนดปัญหาแล้วก็กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อจัดทำหรือพัฒนา
นวัตกรรมให้มีคุณสมบัติ หรือลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
 



 

 
     3.  การศึกษาข้อจำกัดต่าง ๆ (Constraints)ศึกษาข้อมูลของปัญหาและข้อจำกัดที่จะใช้นวัตกรรมนั้น เพ่ือ
ประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง 
     4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม (Innovation) ผู้จัดทำมีแนวคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ เทคนิค เป็นต้น 
      5. การทดลองใช้ (Experimentation) คิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมทางการศึกษาทดลองนวัตกรรม ซึ่ง
เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเป็นการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผลการทดลองจึงทำให้ได้ข้อมูลนำมาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนานวัตกรรมต่อไป ถ้าหากมีการทดลองใช้นวัตกรรมหลายครั้งก็ย่อมมีความมั่นใจในประสิทธิภาพของ
นวัตกรรมนั้น 

 

       6. การเผยแพร่ (Dissemination)  
 การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ได้มีการจัดกิจกรรม กิจกรรมสำหรับ
การป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน ดังนี้  

  6.1. กิจกรรมในห้องเรียน จัดทำบอร์ดนิทรรศการ เป็นต้น เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้าง
ความสามัคคีภายในห้องเรียน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

  6.2.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมรณรงค์ จะช่วย
เสริมสร้างความตระหนัก จิตสำนึกท่ีดีแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี     

  6.3. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน(Buddy) หรือ กิจกรรมพี่ช่วยน้อง ถือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการ
ช่วยให้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงมาก เพราะนักเรียนที่มีวัยใกล้เคียงกัน สามารถช่วยเหลือให้
คำปรึกษากันได้ดีกว่า 

  6.4. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม การสอนซ่อมเสริมจะช่วยให้นักเรียนที่เรียนไม่ทันหรือมีปัญหา
เรียนไม่ทันเพ่ือน ได้พัฒนาตนเองได้ทัน ทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนได้ดี 

  6.5. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี 

  กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี จัดว่าเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที ่ใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างได้ผลดี โรงเรียนเถินวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ-เนตรนารี ตามหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความอดทน รู้จักวางแผนชีวิตของตนเอง มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีภาวะอารมณ์สมบูรณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สามารถเข้าไดก้ับเพ่ือนฝูงในวัยเดียวกัน 

 

 

 



 

 

  6.6. กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

  เมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหาแก้ไขพฤติกรรม หรือนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ งานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะทำหนังสือเชิญผู้ปกครองมาหาเพื่อปรึกษาหารือ หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดย
แนวทางการแก้ปัญหาต้องเป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายโดยไม่ส่งผลกระทบการการเรียนของนักเรียน 

การเผยแพร่นวัตกรรมการเรียนการสอน 
            ครูในโรงเรียนเถินวทิยา 
 
 
 
 
                                                                 ลงชือ่................................................ผู้รายงาน                
                                        (นางสาวณฐัภรณ์  แสนโส) 
                                                                    ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ    
 
           
 
                                                                  ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 

                                             (นายวิโรจ  หลักม่ัน)                                
                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 

 
 
 
 

 
 


