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ค าน า 
  

การน าเสนอ  Logbook   เล่มน้ี  คณะผูจ้ดัท าข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  งานฝ่ายกลุ่มบริหารงานวชิาการ  เป็นการขยายผลการอบรมการเชิงปฏิบติัการ PLC  (Professional  
Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ให้กบัคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ค าม่วงทุกท่าน พร้อมทั้ งได้น ากระบวนการ PLC  ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการประเมินวิทยฐานะคือมีจ านวนชัว่โมง PLC  (Professional  
Learning  Community) ไม่นอ้ยกวา่  ๕๐  ชัว่โมงต่อปี  เป็นขอ้มูลท่ีสามารถใช้เป็นฐานในการบริหาร
สถานศึกษา  เป็นตวัอยา่งของการจดัท า PLC  (Professional  Learning  Community)  สามารถเปิดเผยต่อ
ชุมชน  และผูป้กครองได ้ 
 ในการจดัท า  Logbook  เล่มน้ี  คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณ  คณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีใหค้  าปรึกษา
และใหค้ าแนะน าในการจดัท า Logbook  และจดัท า  PLC  คร้ังน้ี 
 
 
                                                                                                คณะผูจ้ดัท า 
                   

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 
                                                                                                                                                      หนา้ 
 

ค าน า                      ก 
สารบญั             ข 
ก าหนดการอบรมขยายผล PLC          ๑ 
ตารางบนัทึกการท า PLC                                                                                                                ๒ 
รายช่ือวทิยากรและทีมงาน                                                                                                             ๓ 
แบบบนัทึกขอ้มูลการประชุมประจ าสัปดาห์                                                                                 ๔                                                      
แนวทางการสะทอ้นการอบรมขยายผล PLC                    ๖           
Logbook                                                                                                                                         ๗ 
รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมอบรม                                                                                                                   ๑๒                                
ภาคผนวก                                                                                                                                                          
         ค  าสั่งโรงเรียนค าม่วง                                                                                                            ๑๖ 
         คะแนนแบบทดสอบก่อนการขยายการอบรม                                                                     ๒๓ 
         คะแนนแบบทดสอบหลงัการขยายการอบรม                                                                      ๒๔ 
         แบบสอบถามขยายการอบรม    PLC                                                                                   ๒๖  
                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก าหนดการอบรมขยายผล PLC 

เวลา รายการ ผูรั้บผดิชอบ 
๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. -   รับลงทะเบียน นางวนัธะนา    ปัญญพิมพ ์

น.ส.สุพรรษา     พอลีละ 
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น.ส.สุวจี        ภูหนองโอง 
น.ส.สุกญัญา     ศรีมงคล 
น.ส.รุ่งฤดี         นาระวนิ 
น.ส.จิรภา         ภูพนันา 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. -   พิธีเปิด นายประสงค ์ เทียบจนัทึก 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐น. -   ขยายผลการอบรมโดยการเล่าประสบการณ์จากการอบรม 
-   ท  าแบบทดสอบก่อนการอบรม 

นายจกัรี  ชมภูศรี 
น.ส.ชบาไพร   ดลจ ารัส 
น.ส.โชติ     ภูมิศาสตร์ 
นายธนพล    มหากาล 

๐๙.๓๐-๑๐.๒๐น. -   บรรยายเร่ือง PLC นายประสงค ์ เทียบจนัทึก 

๑๐.๒๐-๑๐.๔๐น. -   พกั - 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐น. -   บรรยายเร่ือง PLC / เขา้กลุ่ม / น าเสนอเร่ืองเล่าประทบัใจ น.ส.ทศัพร   ประดบัเพชร 

นายธนพล    มหากาล 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น. -   พกักลางวนั - 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. -   บรรยายเร่ือง PLC / เขา้กลุ่ม / น าเสนอแผน่ชาร์จ น.ส.ทศัพร   ประดบัเพชร 

นายธนพล    มหากาล 
๑๔.๐๐-๑๔.๒๐น. -   พกั - 
๑๔.๒๐-๑๕.๓๐น. -   บรรยายเร่ือง PLC / เขา้กลุ่ม / Logbook น.ส.ทศัพร   ประดบัเพชร 

นายธนพล    มหากาล 
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐น. -   ท าแบบทดสอบหลงัการอบรม 

-   ท าแบบสอบถาม 

นายธนพล    มหากาล 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐น. -   พิธีปิด นายประสงค ์ เทียบจนัทึก 
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ตารางบันทกึการท า PLC   
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional  Learning  Community) 

 
 

ล าดับที ่ วนัที่ รายการ หมายเหตุ 
๑ ๒๙ ก.ย.

๒๕๖๐ 
กิจกรรมเปิดใจของคณะวทิยากร ๑ ชัว่โมง 

๒ ๓๐ต.ค. 
๒๕๖๐ 

อบรมขยายผลเชิงปฏิบติัการ  PLC (Professional Learning 
Community)  “ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ” 

๘ ชัว่โมง 

๓ ๓๐ต.ค.๒๕๖๐ สะทอ้นผลหลงัอบรมขยายผลเชิงปฏิบติัการ  PLC (Professional 
Learning Community)  “ ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ” 

๑ ชัว่โมง 

๔ ๓๑ต.ค.๒๕๖๐ ท า Logbook ๑ ชัว่โมง 
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รายช่ือคณะวทิยากรและทีมงาน   
 

การขยายผลการอบรมการเชิงปฏิบติัการ PLC  (Professional  Learning  Community)            
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  วนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๖๐       เวลา  ๐๘.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

๑.  นายประสงค ์             เทียบจนัทึก 
๒.  นางวนัธะนา              ปัญญพิมพ ์
๓.  นางสาวสุพรรษา       พอลีละ 
๔.  นางสาวทศัพร           ประดบัเพชร 
๕.  นายจกัรี                     ชมภูศรี 
๖.  นางสาวชบาไพร        ดลจ ารัส 
๗.  นางสาวโชติกา           ภูมิศาสตร์ 
๘.  นางสาวสุจิตรา          ยโสธรา 
๙.  นางสาวสุวจี               ภูหนองโอง 
๑๐.  นางสาวสุกญัญา       ศรีมงคล 
๑๑.  นางสาวรุ่งฤดี            นาระวนิ 
๑๒.  นางสาวจิรภา           ภูพนันา 
๑๓.  นายธนพล               มหากาล 
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แบบบันทึกข้อมูลการประชุมประจ าสัปดาห์ 
โรงเรียนค าม่วง       

 

ช่ือ – สกุล   ผูบ้นัทึก                 นายธนพล           มหากาล                                ต  าแหน่ง            ครู          . 
ประชุมวนัท่ี            ๒๙  ก.ย.  ๒๕๖๐           สถานท่ี โรงเรียนค าม่วง      อ าเภอค าม่วง   จงัหวดักาฬสินธ์ุ    
*********************************************************************************** 
๑)   ผลส าเร็จของการท างานในรอบสัปดาห์ของครูแต่ละคน  
             จากการเขา้ร่วมอบรม  หลกัสูตรผูน้ าครูในศตวรรษท่ี 21  รหสัหลกัสูตร 60000056 จดัโดยส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดักาฬสินธ์ุ เก่ียวกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional  Learning  Community) 
พร้อมทั้งไดน้ ามาปฏิบติักบักิจกรรมการเรียนการสอนภายในชั้นเรียน โดยร่วมมือกบัครูผูส้อนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนด าเนินไปไดด้ว้ยดี และไดรั้บการนิเทศการท า PLC  
จากศึกษานิเทศก ์ของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 24  พร้อมทั้งไดรั้บแนวคิดและค าแนะน า
เพิ่มเติมในการท า  PLC  ในคร้ังต่อไป 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional  Learning  Community) การรวมตวั ร่วมใจ ร่วม
พลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา  บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์
แบบกลัยาณมิตร สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
ความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนเป็นตน้  ส่วนในโรงเรียนเป็นความร่วมมือของครูผูส้อน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ  กนั  เช่น  กลุ่มสาระเด่ียวกนั  สอนวชิาเด่ียวกนั  ระดบัชั้นเด่ียวกนั  ฝ่ายเด่ียวกนั  เป็นตน้   

คณะท่านผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเห็นความส าคญัของ  PLC (Professional  Learning  Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงไดจ้ดัให้มีการ “อบรมขยายผลเชิงปฏิบติัการ PLC (Professional  Learning  
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ”  ใหก้บัคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง 
 
๒)   ปัญหาทีพ่บโดยภาพรวม  
      ๒.๑   เนือ้หา   

การอบรมขยายผลเชิงปฏิบติัการ PLC (Professional  Learning  Community) ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ  ใหก้บัคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง 
      ๒.๒   วธีิการขยายผล   
              ขยายผลโดยการบรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่งประกอบ และลงมือปฏิบติัจริงเป็นกลุ่มยอ่ย 
      ๒.๓   ส่ือการเรียนการขยายผล   
              ส่ือการเรียนการขยายผล  คือ  

๒.๓.๑   เอกสารการท า Logbook    
๒.๓.๒   คอมพิวเตอร์พร้อมระบบอินเตอร์เน็ต  

๔ 



 
 

๒.๓.๓   แบบทดสอบก่อน – หลงัการการอบรม   
๒.๓.๔   แบบสอบถาม   
๒.๓.๕   Power Point   

      ๒.๔   การควบคุมห้อง 
              ครูผูเ้ขา้รับการขยายผลใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี    
 
๓)   ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของคณะครูในทีป่ระชุม 
              ๓.๑   ควรอธิบายขยายผลไปอยา่งชา้ๆ  

๓.๒   ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมไดล้งมือปฏิบติัตวัตนเอง  
๓.๓   ควรมีการประเมินและติดตามผล 
๓.๔   ควรมีการขยายผลอีกในคร้ังต่อไป 
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แนวทางการสะท้อนผลขยายผล  SGS  ในสถานศึกษา 
*********************************************************************************** 
ส าหรับครูขยายผล    สะท้อนในประเด็นดังนี้ 
๑.   วเิคราะห์การขยายผล  PLC  คร้ังนีว่้าบรรลุวตัถุประสงค์หรือไม่เพราะเหตุใด 

ในการอบรมขยายผลเชิงปฏิบติัการ PLC (Professional  Learning  Community) ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ  ใหก้บัคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง คร้ังน้ีถือวา่บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไวป้ระมาณ  ๘๕   ทั้งน้ีเน่ืองจากวนัเวลาจ ากดั  ตอ้งให้ผูเ้ขา้อบรมลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองจึงจะเห็น
ผลอยา่งชดัเจน 
๒.   ระบุประเด็นปัญหาเพือ่การพฒันาการขยายผล  PLC  ในคร้ังต่อไป 

การขยายผลในคร้ังต่อไปควรเลือกวนัใหเ้หมาะสมและบรรยายไปอยา่งชา้ๆ เพื่อให้ผูเ้ขา้อบรม
ไดต้ามทนัและตอ้งใหผู้เ้ขา้อบรมลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 
๓.   เสนอแนวทางการพฒันาการจัดการขยายผล PLC   ในคร้ังต่อไป 

วทิยากรควรให้เวลากบัผูเ้ขาร่วมอบรมใหม้ากกวา่น้ี  และผูเ้ขา้อบรมตอ้งลงมือปฏิบติัจริงดว้ย
ตนเอง 
๔.   ทีผ่่านมามองเห็นว่าประเด็นทีค่วรพฒันามีประเด็นใดบ้าง  

ขั้นตอนและวธิิการท า PLC  ตอ้งเสริมความรู้ใหผู้เ้ขา้อบรมมากกวา่น้ี และผูเ้ขา้อบรมตอ้งลงมือ
ปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง 

ลงช่ือ.........................................................................ผูข้ยายผล 
ส าหรับผู้สังเกต   สะท้อนในประเด็นดังนี้ 
๑.   แนวคิดของผู้เข้ารับการอบรมขยายผล PLC  ทีเ่กดิขึน้ในห้องอบรมมีแนวคิดใดบ้าง 
           ผูเ้ขา้ร่วมอบรมให้ความสนใจในการอบรมขยายผล  PLC (Professional  Learning  Community) 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เป็นอยา่งดี ไดรั้บเทคนิกขั้นตอนและวิธีการท า PLC (Professional  Learning  
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   ไดฝึ้กกิจกรรมการเปิดใจ  การเป็นผูเ้ล่าเร่ืองและการเป็นผูฟั้ง
ท่ีดี  รู้จกัความหมายของ PLC คือ  การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู 
ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา  บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรไปสู่คุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
๒.   แนวคิดของผู้เข้าอบรมที่เกดิขึน้ได้รับการบริหารจัดการอย่างทัว่ถึงหรือไม่  อย่างไร 

ผูเ้ขา้อบรมเกิดแนวคิดเก่ียวกบัการ  PLC   (Professional  Learning  Community)   ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ เป็นอยา่งดี  จะเห็นไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อน –  หลงัการการอบรม และการตอบ
แบบสอบถาม    

 
ลงช่ือ.........................................................................ผูส้ังเกต 
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Logbook 
วนัท่ี ๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๐   เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ถึง  เวลา  ๑๔.๐๐ น.   สถานท่ีโรงเรียนค าม่วง  สพม.๒๔  . 
ผูร่้วมวง  PLC  /  ผูร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้    จ  านวน   ๑๓   คน  มีรายช่ือดงัน้ี   

๑.  นายประสงค ์             เทียบจนัทึก 
๒.  นางวนัธะนา              ปัญญพิมพ ์
๓.  นางสาวสุพรรษา       พอลีละ 
๔.  นางสาวทศัพร           ประดบัเพชร 
๕.  นายจกัรี                     ชมภูศรี 
๖.  นางสาวชบาไพร        ดลจ ารัส 
๗.  นางสาวโชติกา           ภูมิศาสตร์ 
๘.  นางสาวสุจิตรา          ยโสธรา 
๙.  นางสาวสุวจี               ภูหนองโอง 
๑๐.  นางสาวสุกญัญา       ศรีมงคล 
๑๑.  นางสาวรุ่งฤดี            นาระวนิ 
๑๒.  นางสาวจิรภา           ภูพนันา 
๑๓.  นายธนพล               มหากาล 

 
๑.   งาน /  เร่ือง   การขยายผลการอบรมการเชิงปฏิบัติการ PLC  (Professional  Learning  Community)            
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
ท าอะไรกนั 
      ขยายผลการขยายผลการอบรมการเชิงปฏิบติัการ PLC  (Professional  Learning  Community)            
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ใหก้บัคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง 
 
ท าไปท าไม 
          เพื่อใหค้ณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง ไดรู้้จกั PLC  (Professional  Learning  
Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ   ไดฝึ้กกิจกรรมการเปิดใจ การเป็นผูเ้ล่าเร่ืองและการเป็นผูฟั้ง
ท่ีดี  รู้จกัความหมายของ PLC คือ การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู 
ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา  บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรไปสู่คุณภาพการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเนน้ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 
 

๗ 



 
 

คร้ังนี้หวงัอะไร   
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง ท่ีเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC  

(Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   สามารถรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั 
ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษา  บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์
แบบกลัยาณมิตรไปสู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัได้
อยา่งมีคุณภาพ 

 
เป้าหมายคร้ังนี้ 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนค าม่วง ทุกคน 
 

๒.   กจิกรรม เร่ือง   การขยายผลการอบรมการเชิงปฏิบัติการ PLC  (Professional  Learning 
Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
สะท้อนผลการด าเนินการขยายผลการอบรมการเชิงปฏิบัติการ PLC 
           การจดัการอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ  คร้ังน้ี  ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  จะเห็นไดจ้ากการท าแบบทดสอบ
ก่อน –  หลงัการการอบรม และจากการตอบแบบสอบถามผูเ้ขาอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC   ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
สะท้อนผลหลงัการขยายผล การอบรมการเชิงปฏิบัติการ PLC 

ผูเ้ขาอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วชิาชีพ  มีการพฒันาอยา่งเห็นไดช้ดัเจนจากท าแบบทดสอบก่อน –  หลงัการการอบรม และจากการตอบ
แบบสอบถามของผูเ้ขาอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC  ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 



 
 

ภาพประกอบ 

 
รูปท่านผูอ้  านวยการ – วทิยากร – ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 
รูปท่านผูอ้  านวยการ – วทิยากร – ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 
รูปท่านผูอ้  านวยการ – วทิยากร – ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

 

๙ 



 
 

 
 

รูปท่านผูอ้  านวยการ – วทิยากร – ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 

รูปท่านผูอ้  านวยการ – วทิยากร – ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

 
รูปท่านผูอ้  านวยการ – วทิยากร – ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 

๑๐ 



 
 

๓.   บันทกึผลการเรียนรู้ / องค์ความรู้ทีไ่ด้รับ  
จากการอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทาง

วชิาชีพ    ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  จะเห็นไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อน –  
หลงัการการอบรม มีคะแนนเพิ่มข้ึน และจากการตอบแบบสอบถามผูเ้ขาอบรมเชิงปฏิบติัการ  PLC   
ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ  
 
๔.   ประทบัใจอะไรในคร้ังนี้   

ผูเ้ขา้ร่วมอบรมทุกคนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี  จะเห็นไดจ้ากการการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  การ
ท าแบบทดสอบก่อน –  หลงัการการอบรม มีคะแนนเพิ่มข้ึน และจากการตอบแบบสอบถามผูเ้ขาอบรม
เชิงปฏิบติัการ  PLC   ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัหนา้ท่ี  ท่ีไดรั้บผิดชอบ
เป็นอย่าง  น าไปสู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัได้
อยา่งมีคุณภาพ 
 
ผูร่้วมวง  PLC  /  ผูร่้วมแลกเปล่ียนเรียนรู้    จ  านวน   ๑๓   คน  ดงัน้ี 
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ลงช่ือ..........................................................ผูรั้บรอง 

( นางจารุวรรณ   รัตนมาลี ) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนค าม่วง 

 

๑๑ 



 
 

รายช่ือผูเ้ขา้อบรม
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนค าม่วง 

ที่  326 / 2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

สู่สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ได้ก าหนดให้ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  ด้วยกระบวนการขับเคลื่อน PLC (Professional Learning Community)  
ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การท าหน้าที่สู่การวิพากษ์  เติมเต็ม  
ทบทวน  ปรับปรุงพัฒนางาน  ไปสู่การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะแห่งศตวรรษที่  21  ของครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้  และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   

เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้นสังกัดได้ก าหนดอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ  
PLC  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2560  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1  นางจารุวรรณ   รัตนมาลี     ผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ 
1.2  นายสายันต์  ไมยะปัน  รองผู้อ านวยการ            รองประธานกรรมการ 
1.3  นางสาวสุรชา เวินชุม  รองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
1.4  นางประเทือง ปาระภา  ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.5  นายก าพล  พลเชียงสา ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.6  นายประสงค์ เทียบจันทึก ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
1.7  นางวันธะนา ปัญญพิมพ์ ครู คศ.3       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ   ติดต่อ  ประสานงาน  และอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน   
 2. คณะกรรมการวางแผนการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 
  2.1  นายประสงค์ เทียบจันทึก ครู  คศ.3 รก.รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

2.2  นางสาวสุรชา เวินชุม  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
2.3  นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์ ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.4  นางนริศรา  โพนเฉลียว ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.5  นายสามารถ สวัสด ี  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.6  นางทัศนีย์  ณ  กาฬสินธุ์ ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.7  นายประกาศิต ฉายจรัส  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.8  นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.9  นางเสาวภา  ไมยะปัน  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.10 นางสาวนตชา จันทะหงษ์ ครู  คศ.3   กรรมการ 

๑๖ 



 
 

- หน้า 2 - 
2.11  นางวันธะนา ปัญญพิมพ์ ครู  คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
2.12  นายธนพล  มหากาล  ครู  คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน  จัดท าโครงการขับเคลื่อน PLC  วิเคราะห์และสะท้อนสภาพปัญหา
การเรียนการสอน  หาแนวทางการแก้ปัญหา 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  1. นางเกษรินทร์   ดลอารมณ์  4. นายถวิล   ดลอารมณ์    
  2. นายท าเนียบ   คะอังกุ   5. นางสาวทิพย์อุทัย  ชาค าเรือง   
  3. นางอรสา  ศรีเวียง   6. นางสาวทิพวรรณ์  ทองทวี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                     1. นางนริศรา  โพนเฉลียว  6. นางวันธะนา  ปัญญพิมพ์ 

2. นายประสงค์  เทียบจันทึก  7. นางจินตนา  สวัสด ี  
3. นางสาวสุพรรษา  พอลีละ  8. นายสิทธิชัย  ภูพาที 
4. นางสาวสุนิจ  วลิาศรี   9. นางสาวจิรภา  ภูพันนา  
5. นายธนพล  มหากาล   10. นางสาวทัศพร  ประดับเพชร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  1. นายสามารถ   สวัสดี    10. นายธีระพงษ์  แก้วค า 
  2. นางนันทา   มีฤทธิ์    11. นางมะลิวัลย์   เจริญตะคุ 
  3. นางนุชนภา  ชาแสน    12. นางสาวออนวดี  สันประภา 
  4. นายอรรถวิทย์   ปาระภา   13. นางสาวแววดาว  ศรีบ้านโพน 
  5. นางสาวอรวดี  ศรีบัว    14. นางสาวสุพินญา  คิสาลัง 
  6. นายศิริโยธิน  สีรักษ์    15. นางสาวรุ่งฤดี  นาระวิน 
  7. นางสาวอาภาพร  กั้วพรม   16. นายชวกฤษ  นาจันทัด 
  8. นางสาวนลิน  พลโคกก่อง   17. นายฐิติสิทธิ  นิลโสม 
  9. นายทับ  ภูหนองโอง    18. นางสาวพรเพ็ญ  โยธาฤทธิ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1. นางทัศนีย์  ณ  กาฬสินธุ์   5. นางเยาวเรศ  ปิ่นขจร 
  2. นางทิพยา  รินทราช    6. นางอ่ิมทอง  ปัญญา   

3. นางสาวสุจิตรา  ยโสธรา   7. นางสาวอรวรรยา   สารขันธ์ 
4. นางสาวน้ าฝน  สาโยธา    8. นายณัฐทวี  เนมิน 
5. นายปารมี  เขาวงษ์    9. นายวรวัฒน์  มุงคุณ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  1. นายประกาศิต   ฉายจรัส   3. นายคมสันติ์   หาระทา 
  2. นายเจริญ    โทไข่ษร    4. นายศรชัย  ช่อรักษ์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  1. นายศราวุธ  ศรีสวัสดิ์   3. นายปัญญา   มีฤทธิ์ 
  2. นางสาวกัลยรัตน์  นวนงาม    
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  1.  นางเสาวภา  ไมยะปัน   5. นางประเทือง    ปาระภา 
  2.  นางวรรณิภาภรณ์   ยนยบุล  6. นายก าพล   พลเชียงสา 
  3.  นายเกียรติชัย  คะอังกุ  7. นายศุภชัย  สุริโย 
  4.  นายณัฐ  แจ้งสูงเนิน   8. นางสาวเบญจมาภรณ์  สัตตะ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  1. นางสาวนตชา   จันทะหงษ์  7. นางบุศรา   พลเชียงสา 
  2. นางสาวสุวจี  ภูหนองโอง  8. นายจักรี    ชมภูศรี 
  3. นางวายุพิษย์   นาสงวน  9. นางนันท์ปพร   เจนนามแก้ว 
  4. นางสาวสุกัญญา  ศรีมงคล  10. นางชบาไพร  กรับทอง 
  5. นางสาววิภวาณี   โพนะทา  11. นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์ 
  6. นางรัตนพร  ศรีขัดเคล้า 
     มีหน้าที ่ จัดกระบวนการออกแบบการเรียนรู้รายวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกัน
ออกแบบกิจกรรม  การวัดประเมินผล  การใช้สื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรม  และจัดระบบการบริหาร
จัดการหน้าที่พิเศษโดยสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
4. คณะกรรมการนิเทศ    ประกอบด้วย 

4.1  นายสายันต์  ไมยะปัน  รองผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
4.2  นางประเทือง ปาระภา  ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
4.3  นายก าพล  พลเชียงสา ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
4.4  นางสาวสุรชา เวินชุม  รองผู้อ านวยการ  กรรมการและเลขานุการ 
4.5  นายจักร ี  ชมภูศรี  ครู  คศ.2  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม แนะน า และให้การช่วยเหลือ 
5. คณะกรรมการประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วย 

5.1  นางวันธะนา ปัญญพิมพ์ ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
5.2  นางทัศนีย์  ณ กาฬสินธุ์ ครู  คศ.3 รองประธานกรรมการ 
5.3  นางบุศรา  พลเชียงสา ครู  คศ.3 กรรมการ 
5.4  นางอ่ิมทอง  ปัญญา  ครู  คศ.3 กรรมการ 
5.5  นางสาวรุ่งฤดี นาระวิน  ครู  คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที ่บันทึกการร่วมหารือและสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการหารือร่วมและจัดท ารายงานสรุปผล 
  ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย  อย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและงานราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   สั่ง  ณ วันที่  7  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560 

   
      ลงชื่อ      
       ( นางจารุวรรณ  รัตนมาลี ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 

๑๘ 



 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนค าม่วง 
ที่   386 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ภาคเรียนที่  2  ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

  ตามที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนค าม่วง  ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ขึ้นระหว่างวันที่  30  ตุลาคม  2560  ณ  ห้องประชุมพิทักษ์  เพิ่มศิลป์  โรงเรียน
ค าม่วง  เป็นกระบวนการขับเคลื่อนตามนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  ที่ได้ก าหนดให้
ทุกโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  ด้วยกระบวนการขับเคลื่อ น PLC 
(Professional Learning Community)  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของครูเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท าหน้าที่สู่การวิพากษ์  เติมเต็ม  ทบทวน  ปรับปรุงพัฒนางาน  ไปสู่การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี  21  ของครูผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยที่ครูออกแบบการเรียนรู้  และอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้  แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน   

เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้นสังกัดได้ก าหนดอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1  นางจารุวรรณ   รัตนมาลี     ผู้อ านวยการ             ประธานกรรมการ 
1.2  นางสาวสุรชา เวินชุม  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
1.3  นายก าพล  พลเชียงสา ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการ 
1.4  นายประสงค์ เทียบจันทึก ครู คศ.3  รก.รองผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
1.5  นางวันธะนา ปัญญพิมพ์ ครู คศ.3       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ   ติดต่อ  ประสานงาน  และอ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน   
 2. คณะกรรมการด าเนินงาน    ประกอบด้วย 
  2.1  นายประสงค์ เทียบจันทึก ครู  คศ.3 รก.รองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 

2.2  นางวันธะนา ปัญญพิมพ์ ครู  คศ.3   รองประธานกรรมการ 
2.3  นางเกษรินทร์ ดลอารมณ์ ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.4  นางนริศรา  โพนเฉลียว ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.5  นายสามารถ สวัสด ี  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.6  นางทัศนีย์  ณ  กาฬสินธุ์ ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.7  นายประกาศิต ฉายจรัส  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.8  นายศราวุธ  ศรีสวัสด์ิ  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.9  นางเสาวภา  ไมยะปัน  ครู  คศ.3   กรรมการ 
2.10 นางสาวนตชา จันทะหงษ์ ครู  คศ.3   กรรมการ 
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2.11  นายธนพล  มหากาล  ครู  คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 
2.12  นางสาวทัศพร ประดับเพชร ครู  คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     มีหน้าที ่ ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน  จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เตรียมความพร้อมด้านเอกสาร 
สื่อ อุปกรณ์ประกอบการอบรม 
3. คณะวิทยาการ    ประกอบด้วย 
 3.1  นางจารุวรรณ รัตนมาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
 3.2  นายประสงค์ เทียบจันทึก ครู  คศ.3 โรงเรียนค าม่วง 
 3.3  นายจักรี  ชมภูศรี  ครู  คศ.2 โรงเรียนค าม่วง 
 3.4  นางชบาไพร  กรับทอง ครู  คศ.2 โรงเรียนค าม่วง 
 3.5  นางสาวโชติกา ภูมิศาสตร์ ครู  คศ.2 โรงเรียนค าม่วง 
 3.6  นายธนพล  มหากาล  ครู  คศ.1 โรงเรียนค าม่วง 
 3.7  นางสาวทัศพร ประดับเพชร ครู  คศ.1 โรงเรียนค าม่วง 
    มีหน้าที ่ เป็นวิทยากรหลัก  ให้ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ PLC  ตลอดการจัดกิจกรรมอบรม ให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
4.  คณะกรรมการลงทะเบียน  ประกอบด้วย 
 4.1  นางสาวรุ่งฤดี นาระวิน  ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
 4.2  นางนันท์ปพร เจนนามแก้ว ครู  คศ.3  กรรมการ 
 4.3  นางจินตนา  สวัสด ี  ครู  คศ.3 กรรมการ 
 4.4  นางสาวสุจิตรา ยโสธรา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 4.5  นางสุพรรษา พอลีละ  ครู  คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ จัดเตรียมเอกสารลงทะเบียน  แฟ้มรายงานโครงการ  ค ากล่าวเปิดงาน  แจกเอกสาร และอุปกรณ์
ประกอบการอบรม 
5.  คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 
 5.1  นายธีระพงษ์ แก้วค า  ครู  คศ.1 ประธานกรรมการ 
 5.2  นายปารมี  เขาวงษ์  ครู  คศ.1 กรรมการ 
 5.3  นางสาวแววดาว ศรีบ้านโพน พนักงานราชการ กรรมการ 
 5.4  นายณัฐ  แจ้งสูงเนิน พนักงานราชการ กรรมการ 
 5.5  นายณัฐทวี  เนมินทร์  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 

5.6  นายประกาศิต ฉายจรัส  ครู  คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ จัดเตรียมสถานที่อบรมห้องประชุมพิทักษ์  เพ่ิมศิลป์  อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  บันทึกภาพนิ่งและ
วีดีโอตลอดการอบรม 
6.  คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
 6.1  นางสาวสุวจ ี ภูหนองโอง ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
 6.2  นางสาวสุจิตรา ยโสธรา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 6.3  นางสาวนลิน พลโคกก่อง ครูผู้ข่วย  กรรมการ 
 6.4  นางสาวจิรภา ภูพันนา  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ ออกแบบและจัดท าเกียรติบัตรให้แก่วิทยากร คณะผู้เข้าร่วมอบรม 
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7.  คณะกรรมการปฏิคม  ประกอบด้วย 
 7.1  นางสาวสุกัญญา ศรีมงคล  ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
 7.2  นางสาวสุจิตรา ยโสธรา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 7.3  นางสาวนลิน พลโคกก่อง ครูผู้ข่วย  กรรมการ 
 7.4  นางสาวจิรภา ภูพันนา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 7.5  นางสาวพรเพ็ญ โยธาฤทธิ์ ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 7.6  นางสาวอาภาพร กั้วพรม  ครูผู้ช่วย  กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  น้ าดื่ม  พร้อมให้บริการแก่วิทยากร  คณะผู้เข้าร่วมอบรม 
ด้วยความเรียบร้อยตามช่วงระยะเวลาของการอบรม 
8.  คณะกรรมการประเมินและสรุปผลโครงการ  ประกอบด้วย 
 8.1  นางทัศนีย์  ณ  กาฬสินธุ์ ครู  คศ.3 ประธานกรรมการ 
 8.2  นางอ่ิมทอง  ปัญญา  ครู  คศ.3 กรรมการ 
 8.3  นางนริศรา  โพนเฉลียว ครู  คศ.3 กรรมการ 
 8.4  นางนันทา  มีฤทธิ์  ครู  คศ.3 กรรมการ 
 8.5  นางบุศรา  พลเชียงสา ครู  คศ.3 กรรมการและเลขานุการ 
     มีหน้าที ่ จัดท าชุดแบบสอบถาม  แบบประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม  แบบรายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ  เสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
  ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย  อย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและงานราชการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

   สั่ง  ณ วันที่  24  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
   

      ลงชื่อ      
       ( นางจารุวรรณ  รัตนมาลี ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC (Professional Learning Community) 

วันที่  30  ตุลาคม  2560 
ณ  ห้องประชุมพิทักษ์  เพิ่มศิลป์  โรงเรียนค าม่วง 

 
 

เวลา รายการกิจกรรม วิทยากร หมายเหตุ 
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน   
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ นางจารุวรรณ  รัตนมาลี  
09.30 – 10.30 น. - ท าแบบทดสอบออนไลน์ก่อนการอบรม 

- การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21   
  ด้วยกระบวนการ PLC 

นายประสงค์  เทียบจันทึก  

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.00 น. - รูปแบบและขั้นตอนการท า PLC 

- ถอดประสบการณ์ตรง 
 

นายธนพล  มหากาล 
นางสาวทัศพร  ประดับเพชร 
นายจักรี    ชมภูศรี 
นางชบาไพร  กรับทอง 
นางสาวโชติกา  ภูมิศาสตร์ 

 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน   
13.00-14.00 น. - น าเสนอเรื่องประทับใจ 

- กิจกรรมกลุ่ม 
นายธนพล  มหากาล  

14.00-14.30 - น าเสนอแผ่นชาร์จ   
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45-15.30 น. - การท า Logbook 

- กิจกรรมกลุ่ม 
นายธนพล  มหากาล  

15.30-16.15 น. - น าเสนอแผ่นชาร์จ   
16.15-16.30 น. - ท าแบบทดสอบออนไลน์หลังเรียน นายธนพล  มหากาล  
16.30 น. *** พิธีปิด นางจารุวรรณ  รัตนมาลี  
 
หมายเหตุ  ให้คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมน าสมาร์ทโฟน หรือโน้ตบุ๊ค เข้าปฏิบัติการอบรมด้วย 
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คะแนนแบบทดสอบก่อนการขยายการอบรม 
ล าดบั ท่ีอยูอี่เมล คะแนน ช่ือ - นามสกุล 

1 bphonchiangsa@yahoo.com 6 / 14 บุศรา พลเชียงสา 
2 kaka-kaki@hotmail.com 4 / 14 นางสาวนลิน พลโคกก่อง 
3 namfon_kms@hotmail.com 8 / 14 น ้าฝน สาโยธา 
4 krunoi1973@gmail.com 8 / 14 นายประสงคื  เทียบจนัทึก 
5 tonkid_krutui@hotmail.co.th 4 / 14 นางวายพุิษย ์นาสงวน 
6 ita53010511014@gmail.com 6 / 14 นางสาวจิรภา  ภูพนันา 
7 thitisid@GMAIL.COM 5 / 14 นายฐิติสิทธ  นิลโสม 
8 chonn_l@hotmail.com 8 / 14 นางสาวชลลดา ศรีทวกีาศ 
9 poosuwajee@gmail.com 10 / 14 suwajee  poonongong 

10 theerapong_kae@hotmail.com 5 / 14 Theerapong  Kaewkam 
11 meesuriyo@gmail.com 7 / 14 ศุภชยั สุริโย 
12 yao_ka@hotmail.com 9 / 14 เยาวเรศ ป่ินขจร 
13 keattichai.kaungku@hotmail.com 7 / 14 เกียรติชยั คะองักุ 
14 rung.nara.win@windowslive.com 5 / 14 นางสาวรุ่งฤดี  นาระวนิ 
15 bumbim.ak@gmail.com 7 / 14 นางสาวอาภาพร  กั้วพรม 
16 khumphon2509@hotmail.com 7 / 14 ก าพล  พลเชียงสา 
17 onwadee2528@gmail.com 6 / 14 อรวดี  ศรีบวั 
18 Tiputhaicha@gmail.com 4 / 14 ทิพยอุ์ทยั ชาค าเรือง 
19 krupa.543com@hotmail.com 10 / 14 นางทศันีย ์ณ กาฬสินธ์ุุ 
20 nuttavee_v9@hotmail.com 6 / 14 นายณฐัทวี  เนมิน 
21 sawasdee877@gmail.com 6 / 14 สามารถ สวสัดี 
22 nunpaporn_Je@yahoo.co.th 7 / 14 นางนนัทป์พร. เจนนามแกว้ 
23 wantana2517@gmail.com 7 / 14 วนัธะนา   ปัญญพิมพ ์
24 saowapa@gmail.com 7 / 14 Saowapa Maiyapun 
25 waewwow28@gmail.com 8 / 14 นางสาวออนวดี สันประภา 
26 chabaprai8827@gmail.com 6 / 14 ชบาไพร กรับทอง 
27 phenphan87@hotmail.com 8 / 14 นางสาวเพญ็พรรณ  จรัวแผว้ 
28 wannipaporn@gmail.com 7 / 14 วรรณิภาภรณ์ ยนยบุล 
29 gaesh70@gmail.com 8 / 14 จกัรี ชมภูศรี 
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30 maliwankhammuang@gmail.com 6 / 14 นางมะลิวลัย.์ เจริญตะคะ 
31 suijtara@hotmail.com 6 / 14 นางสาวสุจิตรา   ยโสธรา 
32 phoopatee.s.11@gmail.com 5 / 14 สิทธิชยั ภูพาที 
33 tidteeyo92@gmail.com 7 / 14 นางสาวพรเพญ็  โยธาฤทธ์ิ 
34 Narisara@gmail.com 7 / 14 นางนริศรา  โพนเฉลียว 
35 yothin99@yahoo.co.th 9 / 14 นายศิริโยทิน สีรักษ ์
36 rattanasri28@gmail.com 9 / 14 นางรัตนพร  ศรีขดัเคา้ 
37 supinya2355@gmail.com 7 / 14 นางสาวสุพินญา คิสาลงั 
38 konpansil@gmail.com 9 / 14   ศราวธุ  ศรีสวสัด์ิ 
39 panyaimthong@gmaiil.com 4 / 14 imthong  panya 
40 supansa7875@hotmail.com 5 / 14 นางสาวสุพรรษา พอลีละ 
41 Nitchayaporn.art@gmail.com 6 / 14 ณิชญาภรณ์ สีสัน 
42 waewdow2524@gmail.com 5 / 14 แววดาว ศรีบา้นโพน 
43 thanatthabg@gmail.com 7 / 14 นางสาวธณฏัฐา เช้ือเมืองพาน 
44 ba_lld@hotmail.com 5 / 14 กลัยรัตน์   นวนงาม 
45 Tipayarin@gmail.com 12 / 14 ทิพยา  รินทราช 
46 benjamaporn.12345@gmail.com 5 / 14 เบญจมาภรณ์  สัตตะ 
47 jintana@hotmail.co.th 10 / 14 Jintana   Sawasdee 

 
 

คะแนนแบบทดสอบหลงัการขยายการอบรม 
ล าดบั ท่ีอยูอี่เมล คะแนน ช่ือ - นามสกุล 

1 nut_booboo@hotmail.com 6 / 14 ณชั  แจง้สูงเนิน 
2 supansa7875@hotmail.com 7 / 14 นางสาวสุพรรษา พอลีละ 
3 bumbim.ak@gmail.com 10 / 14 นางสาวอาภาพร  กั้วพรม 
4 waewwow28@gmail.com 11 / 14 นางสาวออนวดี สันประภา 
5 waewdow2524@gmail.com 9 / 14 waewdow sribanphon 
6 chonn_l@hotmail.com 10 / 14 นางสาวชลลดา ศรีทวกีาศ 
7 ita53010511014@gmail.com 14 / 14 นางสาวจิรภา  ภูพนันา 
8 phoopatee.s.11@gmail.com 14 / 14 สิทธิชยั ภูพาที 
9 wannipaporn@gmail.com 12 / 14 นางวรรณิภาภรณ์ ยนยบุล 
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10 parameekaowong@gmail.com 7 / 14 paramee Kaowong 
11 theerapong_kae@hotmail.com 9 / 14 Theerapong Kaewkam 
12 namfon_kms@hotmail.com 11 / 14 น ้าฝน  สาโยธา 
13 suijtara@hotmail.com 8 / 14 นางาสวสุจิตรา  ยโสธรา 
14 Narisara@gmail.com 14 / 14 นางนริศรา  โพนเฉลียว 
15 konpansil@gmail.com 8 / 14 ศราวธุ  ศรีสวสัด์ิ 
16 thitisid@GMAIL.COM 11 / 14 นายฐิติสิทธ นิลโสม 
17 tonkid_krutui@hotmail.co.th 12 / 14 นางวายพุิษย ์นาสงวน 
18 rattanasri28@gmail.com 14 / 14 นางรัตนพร  ศรีขดัเคา้ 
19 panyameerit@gmail.com 8 / 14 ปัญญา มีฤทธ์ิ 
20 cholladda2537@hotmail.com 7 / 14 ชลลดัดา อรรถประจง 
21 chopoo2556@gmail.com 10 / 14 โชติกา  ภูมิศาสตร์ 
22 nuttavee_v9@hotmail.com 8 / 14 นายณฐัทวี  เนมิน 
23 gaesh70@gmail.com 14 / 14 จกัรี ชมภูศรี 
24 krupa.543com@hotmail.com 10 / 14 นางทศันีย ์ณ กาฬสินธ์ุุ  
25 panyaimthong@gmaiil.com 9 / 14 imthong  panya 
26 maliwankhammuang@gmail.com 14 / 14 นางมะลิวลัย.์ เจริญตะคุ 
27 wantana2517@gmail.com 12 / 14 วนัธะนา  ปัญญพิมพ ์
28 thanatthabg@gmail.com 10 / 14 นางสาวธณฏัฐา เช้ือเมืองพาน 
29 yao_ka@hotmail.com 13 / 14 เยาวเรศ ป่ินขจร 
30 keattichai.kaungku@hotmail.com 9 / 14 เกียรติชยั คะองักุ 
31 bphonchiangsa@yahoo.com 10 / 14 นางบุศรา พลเชียงสา 
32 kaka-kaki@hotmail.com 10 / 14 นางสาวนลิน พลโคกก่อง 
33 tidteeyo92@gmail.com 10 / 14 นางสาวพรเพญ็  โยธาฤทธ์ิ 
34 Tipayarin@gmail.com 13 / 14 ทิพยา  รินทราช 
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แบบสอบถามขยายผลการอบรม PLC 
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