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แผนนิเทศการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)ฉบับนี้  ใช้เป็นกรอบแนวทางการนิเทศติดตามการด าเนินงาน ของโรงเรียน
เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)   จ านวน 18 
เพ่ือให้ครไูด้ใช้เป็นสื่อในการพัฒนาตนเอง  ตามพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) ทุกฝ่ายได้ปฏิบัติงานร่วมกัน 
          เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค์  แผนการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  เป้าหมาย   การบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ กับจรรยาบรรณวิชาชีพ   กรอบแนวคิด วิธีการด าเนินงาน ปฏิทินการนิเทศ สื่อและเครื่องมือการ
นิเทศ   

 

หวังเป็นอย่างยิง่ว่า แผนนิเทศโครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่การพัฒนาสมรรถนะ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ได้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา  โปรดแจ้งไปยังกลุ่ม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
จะขอบพระคุณยิ่ง 
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1, แผนการพัฒนาผู้บริหารของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งระบบ    
2. แผน/รูปแบบการวัดและประเมินผลพัฒนาการของคุณภาพครูและผู้เรียนที่ผ่าน
กระบวนการชุมชน  แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ     
3. แผนการพัฒนาครูและผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ใน
แผนพัฒนา  ของโรงเรียน      
4. รายชื่อสมาชิกในเครือข่ายฯ    
5. แบบฟอร์มแผน PLC รายบุคคล และ ระดับโรงเรียน 
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แผนปฏิบัติการนิเทศ 
การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 

ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 

หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมน า พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงมอบเป็นพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา มีใจใจความส าคัญว่า "...การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือ ส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)..." โดยด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยมียุทธศาสตร์ด้านการศึกษาท่ีจะ
ด าเนินการ 6 ด้าน คือ 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) การลงทุนในทรัพยากร
มนุษย์ 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
               การจัดการเรียนรู้บูรณาการ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้น าวิธีการวิเคราะห์เชิงระบบ (System Approach)  มาเป็นกรอบแนวคิด  
ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง น ามาใช้บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยวิธีการ
วิเคราะห์ เชิงระบบ (System Approach) เป็นองค์ประกอบ ได้แก่  Inputs, Processes, Outputs, 
Outcomes และ Impacts  เชื่อมโยงให้เห็นแต่ละองค์ประกอบ  ดังนี้   
               ปัจจัยน าเข้า หรอื Inputs   “สองเงื่อนไข”  ความรู้ และ คุณธรรม เป็นปัจจัยน าเข้า 
ประกอบด้วย สติ และ ปัญญา หมายถึง รู้ตื่นรู้ตัวตลอดเวลา และ น าเอาประสบการณ์ท่ีมีมาแก้ปัญหาต่าง ๆ  
คุณธรรม เป็น “ปัจจัยพอเพียง” ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ อดทน ขยัน และ แบ่งปัน เป็นความดีตาม
มุมมองของศาสนาเป็นคุณธรรมประจ าใจในด้านของปัจจัยพอเพียง โดยสรุป Input ที่ดีต้องเกิดจากการรวมกัน
ของความรู้และคุณธรรม ทั้งเก่งทั้งดี ถึงจะเป็นปัจจัยน าเข้าที่จะเอาไปใช้ในชีวิตจริง ๆ ได้ส าเร็จ   
               กระบวนการ หรือ Processes  “สามห่วง” (ตามหลังสองเงื่อนไข)  ตรงกลางของสามห่วงนี้คือ  
“ทางสายกลาง” ประกอบไปด้วย ภูมิคุ้มกัน ความพอประมาณ และ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน หมายถึง 
กระบวนการท างานต่าง ๆ ในวิถีชีวิตต้องพ่ึงตนเองได้ ภูมิคุ้มกันจะมีได้ก็ต้องมาจากความรู้ ประสบการณ์  
ความช านาญ ในเรื่องนั้น ๆ  ความพอประมาณ หมายถึง กระบวนการท างานที่ท าอะไรแต่พอดี ตั้งเป้าหมาย 
ที่สมจริงและเป็นไปได้    ความมีเหตุผล   กระบวนการท างานต่าง ๆ ที่เราต้องมองเห็น รู้สาเหตุ รู้ผลที่จะ
ตามมา  คลุมได้ถึง 4 ด้าน  คือ มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านจิตใจ  มิติด้านสังคม  และมิติด้านวัฒนธรรม  

1. มิติด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเศรษฐกิจแบบพออยู่พอกิน  ให้มีความขยันหมั่นเพียร 
ประกอบสัมมาอาชีพ  เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้  ให้พ้นจากความยากจน การปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งได้
ช่วยให้เกษตรกรจ านวนมากมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น  มีชีวิตที่เป็นสุขตามสมควรแก่อัตภาพ  พ้นจากการเป็นหนี้และ
ความยากจน  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีครอบครัวที่อบอุ่นและเป็นสุข 
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2. มิติด้านจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเน้นที่จิตใจที่รู้จักพอ  คือ พอดี  พอประมาณและพอใจในสิ่งที่มี   
ยินดีในสิ่งที่ได้  ไม่โลภ  เศรษฐกิจพอเพียงจะต้องเริ่มที่ตัวเอง โดยสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคง  โดยเริ่มจาก
ใจที่รู้จักพอ  เป็นการปฏิบัติตามทางสายกลาง หรือมัชฌิมาปฏิปทา 

3. มิติด้านสังคม  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดสังคมที่มีความสุขสงบ  ประชาชนมีความเมตตาเอ้ืออาทร 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่  มุ่งให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน  เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้โดย
ปราศจากการเบียนเบียนกัน  การเอารัดเอาเปรียบกัน  การมุ่งร้ายท าลายกัน 

4. มิติด้านวัฒนธรรม  หมายถึง วิถีชีวิตของประชาชน  เศรษฐกิจพอเพียงมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมหรือวิถี 
ชีวิตที่ประหยัด  อดออม  มีชีวิตที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  ไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ซึ่งท าให้เกิดการเป็นหนี้เป็นสิน  เกิดการทุจริตคอรัปชั่น  เป็นปัญหาสังคมที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่ง  ที่บ่อน
ท าลายความมั่นคงของชาติ 

มิติทั้ง 4 ด้านของเศรษฐกิจพอเพียงได้สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ส่งผลดีต่อแค่ด้าน
เศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อด้านต่างๆ ที่มีส่วนช่วยให้คนในประเทศอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามวิถี
ชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อ และอยู่บนพ้ืนฐานของความพอดี 

 

 สภาพที่พึงประสงค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ยึด “หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2546) 
และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ
อย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ ภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  ซึ่งเป็น
เงื่อนไขท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็น
สังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์   โดยประกาศนโยบายให้ทุกโรงเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ทั้ง  56 โรงเรียน  ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 21 มีโรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   จ านวน 2 โรงเรียน  ภายใต้
การน าศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ  
           สภาพที่ต้องการให้เกิดข้ึน  การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC)   ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  มีสมรรถนะด้านการคิดและนวัตกรรม  ด้านการ
แก้ปัญหา ด้านทักษะชีวิต ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้านอาชีพและการมีงานท า  ซึ่งสอดคล้องกับพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10  และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีความมุ่งหวังในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  น ามาเป็นแนวคิดในการด าเนินงาน ครั้งนี้   
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ (กิจกรรมที่ปฏิบัติ/สิ่งที่จะพัฒนาให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียนที่วัดผลได้ชัดเจน) 
 1. เพ่ือสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ของครูผู้สอน  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
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แผนการขับเคลื่อน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
กิจกรรม วัน เดือน ปี (โปรดระบุช่วงเวลา 

 วงรอบที่ 1 วงรอบที่ 2 วงรอบที่ 3 
1. การประชุมชี้แจงสมาชิกและการจัดทีม PLC มิ.ย. 63 - - 
2. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและเป้าหมายนักเรียน ก.ค. 63 - - 
3. การออกแบบแนวคิดการออกแบบการสอนเพ่ือพัฒนานักเรียน ก.ค. 63 สค. 63 กย.63 
4. การเปิดชั้นเรียน/การสังเกตการสอน กค.63 สค. 63 กย.63 
5. การสะท้อนคิดหลังเปิดชั้นเรียน กค.63 สค. 63 กย.63 
6. สรุปถอดบทเรียนเพ่ือค้นหานวัตกรรมการแก้ปัญหา กค.63 สค. 63 กย.63 
7. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ส.ค 63 กย. 63 ตค. 63 
 
ระยะเวลาการด าเนินโครงการ   
 เริ่มต้น วัน  1  เดือน  มิถุนายน  ปี 2563 
 สิ้นสุด วัน   31  เดือน  ธันวาคม  ปี  2563  (ต้องส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม  2563) 
 
รายช่ือสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน 18 โรงเรยีน  ประกอบด้วย 

1. โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 
2. โรงเรียนถ่อนวิทยา 
3. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 
4. โรงเรียนเซิมพิทยาคม 
5. โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
6. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม 
7. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
8. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
9. โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
10. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 
11. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 
12. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม 
13. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 
14. โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา 
15. โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
16. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 
17. โรงเรียนศรีชมพูวิทยา 
18. โรงเรียนสังคมวิทยา 
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 กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาวิชาชีพ  จ านวน   507   คน  ประกอบด้วย   
    ครู             จ านวน    474   คน           ผู้บริหารการศึกษา จ านวน  1  คน       

  ผู้บริหารสถานศึกษา   จ านวน  18  คน              ศึกษานิเทศก์  จ านวน  8  คน    
  อาจารย์มหาวิทยาลัย   จ านวน   1  คน     นักวิชาการศึกษา     จ านวน..........คน    
  ปราชญ์ชาวบ้าน         จ านวน................คน         ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน  5  คน    
 

หมายเหตุ : (แบบรายชื่อแนบท้าย)  
 เป้าหมายเชิงปริมาณ/คุณภาพ    

เป้าหมายด้านปริมาณ 
1. ครู และ ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 18 โรงเรียน รวม 484 คน 

1.1 โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา     จ านวน  12 คน 
1.2 โรงเรียนถ่อนวิทยา    จ านวน 22 คน 
1.3 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม   จ านวน  33 คน 
1.4 โรงเรียนเซิมพิทยาคม    จ านวน  33 คน 
1.5 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม   จ านวน 18 คน 
1.6 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม   จ านวน  29 คน 
1.7 โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม   จ านวน 17 คน 
1.8 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์   จ านวน  23 คน 
1.9 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม    จ านวน  16 คน 
1.10 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์   จ านวน  51 คน 
1.11  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม   จ านวน 33 คน 
1.12  โรงเรียนโนนค าพิทยาคม                      จ านวน 14 คน 
1.13  โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร   จ านวน 21  คน 
1.14  โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา   จ านวน  27 คน 
1.15  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ านวน  31 คน 
1.16  โรงเรียนปากสวยพิทยาคม   จ านวน  32 คน 
1.17  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา    จ านวน  37 คน 
1.18  โรงเรียนสังคมวิทยา    จ านวน 47 คน 
1.19  ศึกษานิเทศก์       จ านวน  8 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ด้วยกระบวนศึกษาชั้นเรียน  

      2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการคิดและนวัตกรรม   ด้านการแก้ปัญหา ด้านทักษะ 
ชีวิต ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้านอาชีพและการมีงานท า  ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอน 
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       3. นักเรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ด้านการคิดและ
นวัตกรรม   ด้านการแก้ปัญหา ด้านทักษะชีวิต ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้านอาชีพและการมีงานท า  
สามารถเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพ 
 
ผลผลิต (Output) ต่อผู้เรียน/ ครูผู้สอน/ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือนครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
ฯลฯ) 
 
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ   5 ประการ ตามหลักสูตร และ ทักษะในศตวรรษท่ี 21  3 R 8C 
(ด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ)  ด้านการคิดและนวัตกรรม   ด้านการแก้ปัญหา ด้านทักษะชีวิต  
ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ด้านอาชีพและการมีงานท า  ตามศักยภาพผู้เรียน 

2.  ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลีย่นวิธีสอน จาก Passive Learning  เป็น Active Learning 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community)  

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4. เพ่ือนครู ได้ร่วมกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ หน่วยบูรณการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  รูปแบบศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  

5. ผู้ปกครอง และชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะ ในศตวรรษท่ี 21 ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ผลลัพธ์ (Outcome) ต่อผู้เรียน/ ครูผู้สอน/ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ฯลฯ) 
 1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเลือกศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพได้ตามศักยภาพ 

2.  ครูผู้สอน จัดการเรียนการสอน  Active Learning อย่างหลากหลายวิธี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

3. ผู้บริหารสถานศึกษา  ใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community)  
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 4. เพ่ือนครู จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   โดยใช้
กระบวนการศึกษาชั้นเรียน พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

5. ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพึงพอใจ ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   ของครู ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

ผลกระทบ (Impact) ต่อผู้เรียน/ ครูผู้สอน/ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อนครู ผู้ปกครอง 
ชุมชน ฯลฯ) 
 1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 

2.  ครูผู้สอน เป็นครูมืออาชีพ ที่ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคศตวรรษท่ี 21 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในยุค

ศตวรรษท่ี 21 
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 4. เพ่ือนครู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในยุคศตวรรษที่ 21 
5. ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การยอมรับและเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 

การบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ด้วยชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน  
ดังนี้ 
 

        1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครูทุกคนจะต้อง 
น าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน โดยมีเพ่ือนคู่คิด (Buddy Teacher ) 
ในการศึกษาชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน โดยครูมี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล  

2. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกัน   โดยครูจะต้องหารูปแบบวิธีการ 
สอนตามหลักวิชาชีพครู  ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่ต้องการ ด้วยความรักความ
เมตตา ไม่เลือกปฏิบัติ   โดยร่วมกันวางแผน    ก าหนด Model  Teacher ผู้ร่วมพัฒนา  ก าหนด Buddy 
Teacher เพ่ือนครูที่ร่วม PLC   รว่มกันศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา  ร่วมกันการออกหน่วย
การเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้   ร่วมกันประเมินผลหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
          3. การร่วมมือร่วมพลังในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการศึกษาชั้นเรียน 
ของ Model  Teacher ร่วมพัฒนา  กับ Buddy Teacher เพ่ือนครูที่ร่วม PLC 
 4. การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน  โดยการสังเกตการสอน  โดยผู้นิเทศภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียน  ครูฝ่ายวิชาการ เพื่อนร่วมงาน และผู้นิเทศภายนอก  

5. การสนทนาที่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน สะท้อนผลการสังเกตการสอน ตามประเด็นที่ก าหนด  
เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จนบรรลุเป้าหมายเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
ด้วยความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
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แผนปฏิบัติการนิเทศ การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทักษะศตวรรษที่ 21 
ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC)  โรงเรียน

กลุ่มเป้าหมาย สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 
 

หลักการและเหตุผล 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนอุดหนุน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
(Professional Learning Community : PLC)  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
ประกอบวิชาชีพ ทางการศึกษารวมตัวกันเป็นเครือข่ายที่มีการพัฒนา วิชาชีพแบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ”  ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการอย่างแท้จริง ภายใต้รูปแบบกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่
หลากหลาย  จึงได้จัดท าโครงการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC)   
และรับสมัครโรงเรียนที่มีความพร้อมในการพัฒนาสมัครเข้าร่วมโครงการ  มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 
ที่มขี้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ี ก าหนด จ านวน 18 โรงเรียน  ได้แก่   1) โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา  
2) โรงเรียนถ่อนวิทยา 3) โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 4) โรงเรียนเซิมพิทยาคม   5) โรงเรียนพระบาทนาสิงห์
พิทยาคม  6) โรงเรียนหนองหิ้งพิทยาคม 7) โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม  8) โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  9) 
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 10) โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์  11) โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  12) โรงเรียนโนน
ค าพิทยาคม 13) โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร  14)  โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา  15) โรงเรียนปากสวยพิทยา
คม 16) โรงเรียนศรีชมพูวิทยา  17) โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และ18) โรงเรียนสังคมวิทยา 
 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  ได้ก าหนดแนวทางการนิเทศ  โดยใช้กระบวนการ 
PLC : Professional  Learning  Community (ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)  ขับเคลื่อนโดยใช้วงจรการ
วิจับเชิงปฏิบัติการเป็นแนวทางการนิเทศ  แบบ Coaching Teams  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  เป็น
กรอบแนวคิดการด าเนินงาน  (CPR)  C : Coaching และ Mentoring  P : Professional  Learning  
Community R : Research  ประกอบด้วย   

C :  Coaching and Mentoring    
P:   Professional Learning Community : PLC  “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”   5 

กระบวนการ  ได้แก่ 
 1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared values and norms)  
 2. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายร่วมกันคือการเรียนรู้ของผู้เรียน (Collective focus on student 

learning) 
 3. การร่วมมือ รวมพลังของสมาชิกชุมชนวิชาชีพ (Collaboration)  
 4. การเปิดรับการชี้แนะ การปฏิบัติงาน (Expert advice and study visit)  
 5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) 
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R: Research  ใช้การวิจัยเป็นฐาน  โดยใช้วงจร PAOR  วิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 P: ขั้นวางแผน  (Plan)     

  A: ขั้นปฏิบัติ  (Action)   
  O: ขั้นสังเกต (Observation)   
  R: ขั้นสะท้อนผล (Reflection)    
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ของครูผู้สอน  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2. เพ่ือใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 
  

วิธีการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพที่เป็นจริงของโรงเรียน น าไปสู่สภาพความต้องการที่คาดหวังให้เกิด   
การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง /แผนการจัดการเรียนรู้  ที่เน้น
สมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21  

1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ( Shared values and norms) ในการ 
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21  
 กิจกรรม 

1) จดัอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  (ด าเนินการ เดือน มิถุนายน  2563) 

2) สนทนากลุ่ม   การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล สู่การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ /แผนการ 
จัดการเรียนรู้ เพ่ือศึกษาสภาพที่เป็นจริง น าไปสู่ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด เป็นบรรทัดฐานและค่านิยม ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้  ของครูผู้สอนร่วมกัน 
 

     ระยะท่ี 2  พัฒนาครูกลุ่มเป้าหมาย ในการสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันในการจัดท าหน่วยการ
เรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  /แผนการจัดการเรียนรู้  จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียน  สู่การ
ปฏิบัติ  ของครูผู้สอน  (กรกฎาคม 2563) 
 

 กิจกรรม 
1) ตรวจสอบเอกสารการจัดท าหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  /แผนการจัดการ

เรียนรู้  จากผลการวิเคราะห์ ผู้เรียน  สู่การปฏิบัติ ของครูผู้สอน 
2) สรุปผลการตรวจเอกสารและการสนทนากลุ่ม ก าหนดเป็นบรรทัดฐานและค่านิยม 

ร่วมกัน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ของครูผู้สอน 
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2. การปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน  (Collective focus on student learning) 
โดยการออกแบบการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  (3 R 8 C) 
 กิจกรรม 

1) ก าหนด Model  Teacher และ Buddy Teacher ของทีม PLC  ระดับชั้นเรียน  
2) ครรู่วมกันวิพากษ์หน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้  บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  โดยเพื่อน Buddy Teacher ร่วมกัน ผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ 
     3)  ทีมร่วมกันปรับปรุงหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง  สู่การปฏิบัติในห้องเรียน  
     4) ทีมทดลองน าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ  (ตามตารางสอนปกติของโรงเรียน) 
 

ระยะที่ 3  นิเทศติดตาม และสะท้อนผลการปฏิบัติ  จ านวน  3 วงรอบ น าผลการปฏิบัติงานแต่ละ
วงรอบมาปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ค้นพบ 
 

3. การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) สร้างข้อตกลงร่วมกันในการ จัดการเรียนรู้ของหน่วยการ 
เรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้  จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียน สู่การปฏิบัติ  โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้น
เรียน  LESSON STUDY (PLAN , DO,  SEE) 
 กิจกรรม 

ขั้นวางแผน  Plan    (PLAN) 
1.  จัดท าแผนการนิเทศร่วมกับครูผู้สอน 

- ก าหนดประเด็นการนิเทศร่วมกัน 
2. จัดท าปฏิทินการนิเทศ 

- ก าหนดปฏิทินการนิเทศร่วมกัน 
3. สร้างข้อตกลงในการนิเทศร่วมกัน 

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ตามกระบวนการของ Five Step 
 

ขั้นปฏิบัติ  (Action)  (PLAN) 
ครูน าหน่วยการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงตามกระบวนการ  Five Steps  (เทคนิคการสอนของแต่ละคน) 

1. ขั้นตั้งค าถาม (ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน)  Q: Learn to Question 
2. ขั้นประสบการณ์ (ข้ันท ากิจกรรม)   S: Learn to Search 
3. ขั้นสร้างความรู้  C: learn to Construct 
4. ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนสรุปความรู้   C: Learn to Communicate 
5. ขั้นประยุกต์พัฒนาต่อยอดความรู้สู่สังคม  S: Learn to Service 

ขั้นสังเกต (Observation)  (DO) 
4. การเปิดรับการชี้แนะ การปฏิบัติงาน  (Expert advice and study visit) (SEE) 

กิจกรรม  การสังเกตการสอน โดยผู้นิเทศภายใน  ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  ครูฝ่ายวิชาการ  
เพ่ือนร่วมงาน และผู้นิเทศภายนอก ได้แก่  ศึกษานิเทศก์  
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ขั้นสะท้อนผล (Reflection)   (SEE) 
5. การสนทนาที่มุ่งสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Reflection dialogue) 

กิจกรรม 
1. สะท้อนผลการสังเกตการสอน ตามประเด็นที่ก าหนด เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาในวงรอบ 

ต่อไป จนบรรลุเป้าหมายเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
2. มุ่งสู่เครือข่ายขยายผลต่อยอดและยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2.1  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
2.2  เผยแพร่ผลงาน ในศูนย์พัฒนาวิชาการและบริหารจัดการความรู้ สพม. 21 

Kmseconday21.in.th 
2.3 จัดท าเอกสารเผยแพร่ผลงาน 
2.4 ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

สื่อที่ใช้การนิเทศ 
เอกสารประกอบการนิเทศการออกแบบหน่วยเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ

พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 
 
การประเมินผล 

ประเด็นการประเมิน 
วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

1.  ประเมินการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ของครูกลุ่มเป้าหมาย 
2.  ประเมินการจัดการเรียนการสอนบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้จากการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์  
ผู้เรียน  สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน 
3. ประเมินผลงานผู้เรียนที่สะท้อนสมรรถนะตาม
หลักสูตร และทักษะศตวรรษที่ 21 
4.  ประเมิน ความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

- ตรวจเอกสาร
หลักฐาน 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
 
 
 

- แบบรายงานผลการ 
   ปฏิบัติงาน 
- แบบสังเกต  
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบสอบถาม 
 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1.  จ านวนครู ที่น าผลการวิเคราะห์ผู้เรียน มาใช้ในการวางแผนพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  จ านวนครู ที่มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จากผลการวิเคราะห์ผู้เรียน สู่การปฏิบัติจริงใน
ห้องเรียน 
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 3.  จ านวนครูที่ได้รับการนิเทศมีผลการพัฒนาผู้เรียน  
 4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจการจัดกระบวนการเรียนรู้ครูผู้สอน ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะ และทักษะศตวรรษที่ 21  
2. ครูผู้สอนปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน 
3. ผู้บริหารมีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีโรงเรียนน าร่องจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แบบ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้วย “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
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ภาคผนวก 
 

เครือข่ายระดับพื้นที่การศึกษา (TSIP)     
 

1. แผนการพัฒนาผู้บริหารของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งระบบ   
2. แผน/รูปแบบการวัดและประเมินผลพัฒนาการของคุณภาพครูและผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ    
3. แผนการพัฒนาครูและผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแผนพัฒนา  
ของโรงเรียน     
4. รายชื่อสมาชิกในเครือข่ายฯ 
5. แบบฟอร์มแผน PLC รายบุคคล  และ แบบฟอร์มแผน PLC ระดับโรงเรียน 
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1. แผนการพัฒนาผู้บริหารของสถานศึกษาร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งระบบ   
 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. สร้างการรับรู้การด าเนินโครงการ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 
21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) 

-ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

25 มิถุนายน 2563 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) สู่สถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- ประชุมสร้างการรับรู้การด าเนิน
โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ
พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community 
: PLC คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 

25 มิถุนายน 2563 

3. ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) สู่สถานศึกษา 

1. จัดท าแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
-สร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษา 
ทีส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
- ทีมฝ่ายบริหาร 
- ทีมครูผู้สอน 
ก าหนด Model  Teacher และ Buddy 
Teacher เพ่ือนครูที่ร่วม PLC 
2. จัดท าคู่มือด าเนินงานโครงการ 

1-30 มิถุนายน  2563 

3. การขับเคลื่อนโครงการการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC)  สู่การปฏิบัติ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- ก าหนดปัญหาผู้เรียน 
- จัดท าหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบัติในชั้นเรียน 
 

กรกฎาคม 2563 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ในสถานศึกษา  
4. ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล น าแผนการจัดการเรียนรู้
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ตรวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
2. ทีม  Model Teacher น าแผนสู่การ
ปฏิบัติ 
3. ทีม Buddy Teacher เพ่ือนครูที่ร่วม 
PLC ร่วมปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ร่วมสังเกตการสอน และสะท้อนผล
การสังเกต โดย 
- Administrator  ผู้อ านวยการบริหาร  
- Mentor หัวหน้าวิชาการ 
- Expert ศึกษานิเทศก ์
- Buddy Teacher  
 

วงรอบที่ 1  กรกฎาคม 63 
วงรอบที่ 2 สิงหาคม  63 
วงรอบที่ 3 กันยายน 63 
 

5. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ด้วยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)  สู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 

1. ทีม PLC  ของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ รายงานผลการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นรายบุคคลต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา 
2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สรุปและรายงานผลการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อสถานศึกษา 
3. สถานศึกษารายงานผลการการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯ ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ตุลาคม  2563 

6. ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรตกิารจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ด้วยชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)   

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show 
& Share)  
2. ยกย่องเชิดชูเกียรติข้า ทีม PLC ที่มี
กระบวนการด าเนินการที่ดีสามารถเป็น
แบบอย่างได้ และเผยแพร่ผลงาน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

พฤศจิกายน  2563 
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2. แผน/รูปแบบการวัดและประเมินผลพัฒนาการของคุณภาพครูและผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการชุมชน  
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ    
 

แผนปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC Action Plan) 

โครงการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   

 

แผนการด าเนินงาน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

แผนการด าเนินกิจกรรมและเวลาเป้าหมาย 
ล าดับที่  

กิจกรรม 
วัน  เดือน  ปี  เวลา  เป้าหมาย 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
1 สร้างทีม PLC มิ.ย. 63 - - 
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 - - 

3 เลือกปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน ก.ค. 63 - - 
4 ประชุมเสนอปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา 

(การออกแบบการสอน) 
ก.ค. 63 สค. 63 กย. 63 

5 สรุป บันทึกผลการวิพากษ์การออกแบบการสอน ก.ค. 63 สค. 63 กย. 63 
6 เขียนแผนจัดการเรียนรู้ – เตรียมการสอน ก.ค. 63 สค. 63 กย. 63 
7 ด าเนินการปฏิบัติการสอน – สังเกตชั้นเรียน – 

บันทึกคลิปวิดีทัศน์การสอน 
ก.ค. 63 สค. 63 กย. 63 

8 ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน ก.ค. 63 สค. 63 กย. 63 
9 สรุป บันทึกการสังเกตชั้นเรียน – สรุปผล – 

ปรับปรุง – ออกแบบการสอนใหม่ 
ก.ค. 63 สค. 63 กย. 63 

10 สรุปรายงานผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  ด้วยชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC)   

สค. 63 กย. 63 ต.ค. 63 

11 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนโรงเรียนในโครงการ   

- - พ.ย. 63 
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                     เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการของคุณภาพครูและผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการ
ชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ    

1. การวิพากษ์หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
2. การสังเกตชั้นเรียน 
3. การสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน 
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แบบบันทึกวิพากษก์ารจัดท าหน่วยการจัดการเรียนรู้ แกป้ัญหาผู้เรียน 

โครงการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................ชื่อหน่วยการจัดการเรียนรู้....................................  
ชั้น............................เวลา..........................ครูผู้สอน...................................................... ....................... 
 

รายการ การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 
1.ความสอดคล้องของหน่วยบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2. สอดคล้องกับองค์ประกอบของหน่วยการเรียนรู้ มาตรฐาน
การเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้/มีความเชื่อมโยงกับสาระ
การเรียนรู้ เวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

     

3. การล าดับความต่อเนื่องของกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้      
4. การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ หรือ
บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

     

5. ความเหมาะสมของรูปแบบการบูรณาการ      
6.หน่วยการเรียนรู้บูรณาการที่จัดท าสามารถน าไปปฏิบัติได้
จริง 

     

7. มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ 

     

8. ความเหมาะสม เพียงพอ ของสื่อการเรียนรู้ที่จัด      
9.มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้      
10.กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถท าให้ผู้เรียนมีความรู้  
ทักษะ/กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ ครบตาม
ตัวชี้วัดของหน่วยฯ  

     

สรุป      

 

คะแนนรวม………………..คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา  35-40 หมายถึง  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการมากที่สุด 
        29-34 หมายถึง  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการมาก 
        22-28 หมายถงึ  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการปานกลาง 
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        10-21 หมายถึง  มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการน้อย 

ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม  

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

........................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ                                                   ผู้วิพากษ์ 

                                            (……………………………………………………) 
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แบบบันทึกวิพากษแ์ผนการจัดการเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียน 
โครงการ การจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21  
ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)   
ชื่อครูผู้สอน …………………………………………   โรงเรียน  ………………………………………………………… 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ……………………………………………   ระดับชั้น ……………………………………………… 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่..........เรื่อง ……………………………………………………………………………………………  
 

รายการ ระดับปฏิบัติ ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 
1.แผนมีองค์ประกอบครบถูกต้องสมบูรณ์      
1.1 มีมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ตาม
หน่วยการเรียนรู้ 

     

1.2 มีสาระส าคัญและความคิดรวบยอด ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดหรือ ผลการเรยีนรู้ 

     

1.3  มีการก าหนดสมรรถนะส าคัญกับตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ 

     

1.4 มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐาน
ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ 

     

1.5 มีจุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือผลการ
เรียนรู้ ครบถ้วนตามสาระการเรียนรู้ 

     

1.6  จุดประสงค์ครอบคลุม K, P, A,C      
1.7  มีสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดหรือผล
การเรียนรู้ 

     

2. มีการก าหนดหลักฐานผลการเรียนรู้ตามเป้าหมายของ
แผนฯ 

     

3.กิจกรรมการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้น าพาผู้เรียนสู่การ
ปฏิบัติ 

     

4. กจิกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาผู้เรียน      
5. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นการท างานเป็นทีมและลงมือปฏิบัติ      
6.  แผนมีเครื่องมือวัด และประเมินผลการเรียนรู้ครบตาม
วัตถุ และเกณฑ์ที่ก าหนด 

     

7. แผนสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้จริง      
สรุป      
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คะแนนรวม………………..คะแนน 

 

เกณฑ์การพิจารณา  40-52 หมายถึง  มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
        29-39 หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
        22-28 หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
        13-21 หมายถึง  มีการปฏิบัติน้อย 
 
  ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม  
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ                                                   ผู้วิพากษ์ 
                                            (……………………………………………………) 
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แบบสังเกตชั้นเรียน (Classroom observation) 
1. ชื่อ – นามสกุล Model teacher...................................................................................................................  
2. โรงเรียน................................................................ ระดับชั้นที่ด าเนินการ PLC ....................ห้อง.................. 
3. รายวิชาที่ใช้ด าเนินการ...................................................................................................... .............................. 
4. กลุ่มสาระ...................................................................................ภาคเรียน.......... .. ปีการศึกษา...................... 
5. จ านวนนักเรียนที่มาเรียน........................คน นักเรียนชาย............ คน หญิง..............คน  
6. วัน เดือน ปี ที่เข้าสังเกตชั้นเรียน ..........................................ห้อง..................อาคาร........ .............................. 
7. ผู้ร่วมสังเกตชั้นเรียน   
    7.1 ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ..........   
    7.2 ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................   
    7.3 ชื่อ – นามสกุล...................................................................................................................... ..........  
8. มีการบันทึกภาพ/บันทึก วีดิทัศน์    
     O  มี  O ไม่มี  
9. ชื่อหน่วยการเรียนรู้แก้ปัญหาผู้เรียน ……………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................... ................................................. 
10. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่………เรื่อง........................................................................ 
11. เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน เวลา..........................น. 
12.บันทึกการใช้เวลาในการสอนของครู 
ล าดับ  

 
กิจกรรม 

การปฏิบัติ ใช้เวลา 
(นาที) 

ข้อสังเกต 

มี ไม่
ชัดเจน 

  

1 การน าเข้าสู่บทเรียน     
2 การตั้งค าถามกระตุ้นการคิด     
3 อธิบายบทเรียน     
4 การมีส่วนร่วมของนักเรียน     
5 นักเรียนถามครู     
6 ครูตอบค าถามนักเรียน     
7 ครูอธิบายเพิ่มเติมนักเรียนรายคน     
8 ครูไม่ตอบค าถามนักเรียนบางคน     
9 ครูให้ค าชมเชยนักเรียน     
10 ครูลงโทษนักเรียน     
11 ครูให้นักเรียนท ากิจกรรมระหว่าง การสอน     
12 ครูสรุปบทเรียน     
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13 กิจกรรมการประเมินการเรียนรู้     
14 นักเรียนที่แสดงว่าเรียนรู้ได้แล้ว     
15 นักเรียนที่แสดงว่ายังเรียนไม่รู้เรื่อง     
13. ครูด าเนินการสอน เป็นไปตามแผนการที่ออกแบบการสอนร่วมกับทีม PLT หรือไม่ ...................................  
14. ผลการใช้วธิีการสอนตามที่ออกแบบ        
    14.1 ประเด็นที่ประสบความส าเร็จ คือ.......................................................................................................   
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................         
    14.2 ประเด็นที่ควรต้องพัฒนา คือ.............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................... ......................................... 
15. หากประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของนักเรียน       
      15.1 มีนักเรียนที่เรียนรู้ได้ ประมาณ................. คน        
      15.2 นักเรียนที่คาดว่ายังเรียนรู้เรื่องท่ีครูสอนไม่ได้ ประมาณ................คน  
16. ตัวอย่างค าถามส าคัญที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด/เกิดการเรียนรู้ได้ดี คือ....................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................. ................................................................... ............................. 
17. ตัวอย่างค าถามส าคัญที่นักเรียนถามครู ที่สะท้อนความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้ ......................................... 
.................................................................................................................................................................. ........... 
....................................................................................................................... ...................................................... 
18. ตัวอย่างค าถามส าคัญที่นักเรียนถามครู ที่สะท้อนว่า ยังเรียนรู้เรื่องนั้นไม่ได้............................................... . 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
19. ข้อเสนอแนวทางการปรับกระบวนการจัดกิจกรรมการสอน ครั้งต่อไป......................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... ..........................................................................................  
 
เสร็จสิ้นการสอน เวลา............................. น.     
 

             ลงชื่อ...............................................................ผู้สงัเกตชั้นเรียน             
(............................................................)        

วันที่.............................................. 
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ผู้สนทนา  Dialogue บันทึกการสนทนา 
ผู้น าสนทนา 

…………………………………. 
ประเด็นที่สนทนา……………………………………………………………………..... 
 

Model  Teacher 
สะท้อนตนเอง 

 

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Buddy สะท้อน ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Mentor สะท้อน ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Expert สะท้อน ……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

Logbook  

บันทึกการสะท้อนผล 
ครั้งที่.............../2563  วันที่.................................... เวลา............................
รวมเวลา..................... 

เรื่อง ............................................................................................................. 

Model  Teacher ชื่อครู ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Buddy Teacher ชื่อเพ่ือนครูที่ร่วม PLC 
………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mentor  ชื่อหัวหน้าวิชาการ …………………………………………………Expert ศึกษานิเทศก์…………………………………… 
Administrator  ผอ./รอง……………………………………………………..Recorder ผู้บันทึกเอกสาร …………………………… 
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ลงชื่อครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม PLC สรุปผลการท ากิจกรรม PLC 
1. …………………………………………… 

(………………………………………………….) 
     2 ……………………………………………….. 

(…………………………………………………….) 
     3. …………………………………………… 

(………………………………………………….) 
     4 ……………………………………………….. 

(…………………………………………………….) 
     5.………………………………………………. 

(………………………………………………….) 
     6 ……………………………………………….. 

(…………………………………………………….) 
    7 .…………………………………………………. 

(………………………………………………….) 
    8 ………………………………………………….. 

(…………………………………………………….) 

…………………………………………………………………….............
.........................................................................................  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
 
ความคิดเห็นเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

ลงชื่อรับรองกิจกรรม PLC 
 

ลงชื่อ……………………………………………… 
(…………………………………………………….) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………… 
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แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community : PLC)   

เครือข่าย PLC โรงเรียน....................................... 
ทีม……………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………….. 

แก้ปัญหา สมรรถนะผู้เรียนด้าน ………………………………………………………………………………………………. 
ชื่อ-สกุล นักเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) ระดับชั้น แผนการจัดการเรียนรู้

ที่น ามาใช้ในการ
พัฒนา 

 

วันเวลา
ที่สอน 

วัน เวลา
PLC 

ชื่อครู Model  
Teacher 

และ 
 Buddy Teacher  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

 

 แผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่......... 
เรื่อง......................... 

  ทีม PLC 
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1. เป้าหมายที่เป็นประเด็นพัฒนา ( การแก้ปัญหาของทีม PLC)  

แก้ปัญหาผู้เรียน  

       ด้าน.............................................. 

ประเด็นการพัฒนา   

       พัฒนาผู้เรียนด้าน………………………………………. 
วิธีการพัฒนา 

(วิธีสอน/รูปแบบการสอน/กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิคการสอน) 

       พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้วยการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC)   
 
3. การด าเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รอบท่ี …. 

  2.1 กิจกรรมการเรียนรู้ /แผนการจัดการเรียนรู้ รอบที่….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  2.2 ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม  
ผลการตรวจแผนการสอนของทีม PLC  (Buddy,  Mentor , Administrator ) และ Expert  (ศึกษานิเทศก์) 
(ผลเป็นอยา่งไร)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  2.3 การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้/การปฏิบัติกิจกรรม 
การน าแผนการสอนสู่การปฏิบัติ  โดยมีผู้สังเกตการสอน  สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามประเด็น 
ที่ต้องการแก้ปัญหา 
(สังเกตการสอนประเด็นที่แก้ปัญหาผู้เรียน   ผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่างไร ผู้เรียนรู้อะไร  ท าอะไรได้   ) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2.4 ข้อสรุปการแสดงความเห็นสะท้อนคิดของทีม 
  การสะท้อนผลการสังเกตการสอน 
(สะท้อนประเด็นที่สังเกต) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          สะท้อนพฤติกรรมการสอนของครู 
(ครูมีพฤติกรรมการสอนอย่างไร ตามแบบสังเกตการสอน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    สะท้อนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

(ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างไร   /รู้อะไร/ท าอะไรได้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    2.5 บทสรุปเพ่ือการน าไปปรับปรุงในรอบท่ี …… 

สรุปพฤติกรรมการสอนของครูที่ต้องปรับปรุงแก้ไข  และ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 สรุป พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ตามประเด็นที่มุ่งพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 6. ภาพกิจกรรม   หรือ  VDO 
 
 
 
 

             ลงชื่อ...............................................................ผู้รายงาน 
     (............................................................)        

วันที่.............................................. 
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4. รายช่ือสมาชิกในเครือข่าย 
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 
 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

1. โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

โรงเรียนเวียงค าวิทยาคาร 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม   เวียงค าทีม ๑    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวสมถวิล  สธนา 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวสมถวิล  สธนา Model Teacher คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 
2 นายดนัย  เศษสวย Buddy คนท่ี 1 คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 
3 นางสาวกรรณิกา   โสมชัย Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการ 
4 นางสาวกาณต์รวี   

รักขพันธ์   ณ หนองคาย 
Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

5 นางสาวสิริพัชร  เจริญไชย Buddy คนท่ี 4 วิทยาศาสตร ์ คร ู
6 นางสาวจีรนันท์  มณรีัตน ์ Buddy คนท่ี ๕ วิทยาศาสตร ์ พนักงานราชการ 
7 นางรุ่งทิพย์  วงค์ภูมี Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

๘ นางสาวณัฐชนก เนวารังษี  Expert 
ศึกษานิเทศก ์

  

๙ นางสาวชมพูนุท  โพธิ์สว่าง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

การงานอาชีพฯ ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม   เวียงค าทีม ๒    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวปิติยา  ทีฆะวราสกุล 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวปิติยา  ทีฆะวราสกลุ Model Teacher ภาษาไทย ครูช านาญการพเิศษ 
2 นางสาววรรวิศา  พานุรักษ ์ Buddy คนท่ี 1 ภาษาไทย คร ู
3 นางพรทิพา  อ่างแก้ว Buddy คนท่ี 2 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพเิศษ 
4 นายชลธร  จินดา Buddy คนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ คร ู
5 นางสาวประภัสสร  คะรังร า Buddy คนท่ี 4 สังคมศึกษาฯ พนักงานราชการ 
6 นางสาวชาลิสา  มลูศิร ิ Buddy คนท่ี 5 สังคมศึกษาฯ ครูอัตราจ้าง 
7 นางสาววิมลทิพย์  แสนมิตร Buddy คนท่ี 6 สงัคมศึกษาฯ ครูธุรการ 
๘ นางรุ่งทิพย์  วงค์ภูมี Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

๙ นางสาวณัฐชนก เนวารังษี Expert 
ศึกษานิเทศก ์

  

๑๐ นางสาวชมพูนุท  โพธิ์สว่าง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

การงานอาชีพฯ ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม   เวียงค าทีม ๓    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวจุรีพร  หอมตา 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวจุรีพร  หอมตา Model Teacher สุขศึกษาและพลศึกษา ครูช านาญการพเิศษ 
2 นายวินัย  ค าอ้อ Buddy คนท่ี 1 สุขศึกษาและพลศึกษา พนักงานราชการ 
3 นางลัดดา  ทะแพงพันธ์ Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพ ครูช านาญการพเิศษ 
4 นางสาวจิราภรณ ์ สงครินทร ์ Buddy คนท่ี 3 การงานอาชีพ ครูผู้ช่วย 
5 นางสาวสุกัญญา  บุญหนา Buddy คนท่ี 4 การงานอาชีพ พนักงานราชการ 
6 นางสาววิชุดา  ชะนะ Buddy คนท่ี 5 การงานอาชีพ พนักงานราชการ 
7 นางรุ่งทิพย์  วงค์ภูมี Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

๘ นางสาวณัฐชนก เนวารังษี Expert 
ศึกษานิเทศก ์

  

๙ นางสาวชมพูนุท  โพธิ์สว่าง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

การงานอาชีพฯ ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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การสร้างทีมProfessional Learning Team (PLT) 
เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

2 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning 
Community :PLC)   

โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม…ท่าบ่อพิทย์ 1….เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1.. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นายอภินันท์  แสงโสดา……. 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 
1 นายอภินันท์  แสงโสดา Model Teacher ภาษาต่างประเทศ ช านาญการพิเศษ 
2 นางเกษร  ผาสุข Buddy คนท่ี 1 คณิตศาสตร ์ ช านาญการพิเศษ 
3 นางอุบล  แสงโสดา Buddy คนท่ี 2 ภาษาต่างประเทศ ช านาญการพิเศษ 
4 นายทวีศักดิ์  มณรีัตน ์ Buddy คนท่ี 3 สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการพิเศษ 
5 นางสาววิไลลักษณ์ อ่างแก้ว Buddy คนท่ี 4 วิทยาศาสตร ์ ช านาญการ 
6 นายณัฐวุฒิ  เจรญิกุล Buddy คนท่ี 5 คณิตศาสตร ์ ช านาญการ 
7 นายศภุชัย  โคตรชมภ ู Buddy คนท่ี 6 ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 
8 นายธนภัทร  หันจรสั Mentor  หัวหน้างาน

บริหารทั่วไป/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ ช านาญการพิเศษ 

9 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทรโ์คตร Expert ศึกษานิเทศก ์   
10 นายสมชัย  การมาโส Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 เชี่ยวชาญ 
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ชื่อทีม…ท่าบ่อพิทย์ 2….เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1.. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางอังคณา  สุวรรณไตร……. 
 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 
1 นางอังคณา  สุวรรณไตร Model Teacher สังคมศึกษาฯ ช านาญการพิเศษ 
2 นางพรศิริ  พิมพ์พา Buddy คนท่ี 1 ภาษาไทย ช านาญการ 
3 นางเจริญรัตน์  ชนะพันธ์ Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพ - 
4 นางสาวกัญญาภัค  บับภรี ์ Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร ์ - 
5 นางวราภรณ์  แสงแก้ว Buddy คนท่ี 4 ภาษาต่างประเทศ - 
6 นางสาวศศิธร  ศรรีะษา Buddy คนท่ี 5 ศิลปะ - 
7 นางอามร  ค าเสมอ Mentor  หัวหน้างาน

บริหารบุคคล/รองผอ. 
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

8 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทรโ์คตร Expert ศึกษานิเทศก ์   
9 นายสมชัย  การมาโส Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 เชี่ยวชาญ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 
 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

3. โรงเรียนถ่อนวิทยา   
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning 
Community :PLC)   

โรงเรียนถ่อนวิทยา  อ าเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม ถ่อนวิทยา ๑  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)   
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุม่สาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายยุทธพงษ์  คุณานันท์ Model Teacher วิทยาศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 
๒ นางสาวสุดคนึง  ศรีหาวงศ์ Buddy คนที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 
๓ นางวิมลรัตน์  สุตเดช Buddy คนที่ ๒ วิทยาศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 
๔ นางสาวอาภรณ์  สุนารัตน์ Buddy คนที่ ๓ วิทยาศาสตร์ ครู คศ.๑ 
๕ นางสาวเดือนเพ็ญ  ทองยศ Buddy คนที่ ๔ วิทยาศาสตร์ พนักงานราชการ 
๖ นางไพฑูรย์  แสนวัง Buddy คนที่ ๕ คณิตศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 
๗ นางสาวศมาภรณ์  ปัชชามาตร Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 

๘ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

๙ นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ Administrator   
ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม ถ่อนวิทยา ๒    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางเยาวนิตย์  ค าบุญเรือง 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นางเยาวนิตย์  ค าบุญเรือง Model Teacher ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางวัฒนา  โคตรชมภ ู Buddy คนที่ 1 การงานอาชีพ ครูช านาญการพิเศษ 
3 นายณรงค์ชัย  พ่อค้าช้าง Buddy คนที่ 2 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวอริสา  โคตรชมภู Buddy คนที่ 3 สังคมฯ พนักงานราชการ 
5 นางสาวทิพยรัตน์  เทพสุรินทร์ Buddy คนที่ 4 คณิตศาสตร์ ครูอัตราจ้าง 
6 นายณฤทธิ์  สนั่นเอื้อ Buddy คนที่ ๕ ศิลปะ ครูอัตราจ้าง 
๗ นายธัชธรรม์  วงศ์โยธา Buddy คนที่ ๖ การงาน ครูอัตราจ้าง 
๘ นางจารุวรรณ  พินธะ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
สังคมฯ  

๙ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

๑๐ นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ Administrator   
ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม ถ่อนวิทยา ๓   เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางอุดมพร  บริบาล 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นางอุดมพร  บริบาล Model Teacher ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวสุเมตตา  ศรีหาวงศ์ Buddy คนที่ 1 ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 
3 นางปิยาภรณ์  โคตรชมภู Buddy คนที่ 2 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพิเศษ 
4 นางบัวเงิน  สุริยบุตร Buddy คนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพิเศษ 
5 นายสมคิด  ศรีประดิษฐ์ Buddy คนที่ 4 สุขศึกษาและพล

ศึกษา 
ครูช านาญการพิเศษ 

6 นายจันทร์ดี  แสนวัง Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

๘ นายอภิชาติ  ภูประเสริฐ Administrator   
ผู้อ านวยการ 
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การสร้างทีม Professional Learning Team (PLT) 

เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
4.โรงเรียนสังคมวิทยา   

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผ฿ชู้เรียน 

ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
 

โรงเรียนสังคมวิทยา  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นายพชร ศิริรัตนศรีสกุล 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นายพชร  ศิริรัตนศรีสกุล Model Teacher ภาษาไทย - 
2 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ  Buddy คนที่ 1 ภาษาไทย - 
3 นางสาววิกานดา ดีแก้ว  Buddy คนที่ 2 ภาษาไทย - 
4 นางสาวสุรัชดา  นันทอง  Buddy คนที่ 3 ภาษาไทย - 
5 นางสาวจันทร์สุดา  ทองชมภู  Buddy คนที่ 4 ภาษาไทย - 
6 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย - 

7 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
8 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     ศิลปะ    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นายไกรรวี  สุวรรณชัยรบ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นายไกรรวี  สุวรรณชัยรบ Model Teacher ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 
2 นางจินตนา  อ้ึงตระกูล  Buddy คนที่ 1 ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวอทิตติยา วานิลทิพย์  Buddy คนที่ 2 ศิลปะ - 
4 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย - 

5 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
6 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     The A team      เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางรัตติมา  เจริญสุข 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางรัตติมา  เจริญสุข Model Teacher ภาษาต่างประเทศ ช านาญการพิเศษ 
2 นายวีระชัย เนาว์แก้งใหม่  Buddy คนที่ 1 ภาษาต่างประเทศ - 
3 นางสาวกาญจนา ค าพันธ์  Buddy คนที่ 2 ภาษาต่างประเทศ ช านาญการ 
4 นางสาวสิรินดา  ปานบุญ  Buddy คนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ - 
5 นางสาวญาณนี  ทองเพชร  Buddy คนที่ 4 ภาษาต่างประเทศ - 
6 นางสาวจรีนุช  ยุบลเลิศ  Buddy คนที่ 5 ภาษาต่างประเทศ - 
7 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย - 

8 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
9 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     วิทยาศาสตร์   เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นายสมคิด ก้านกิ่งค า 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นายสมคิด ก้านก่ิงค า Model Teacher วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 
2 นายสมเเสียง นันทกุล Buddy คนที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 
3 นางภัทรกิตติ์ เสนายอด Buddy คนที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
4 นางสาวลี่ปิง อุย Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
5 นางสาวกาญจนี ตะวัน Buddy คนที่ 4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
6 นายสุเมฆ สุทธิบริบาล Buddy คนที่ 5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
7 นายบุญรัง จ าปา Buddy คนที่ 6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
8 นายธนบัตร กองแก้ว Buddy คนที่ 7 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
9 นางสาวรินรดา ธัญญารักษ์ Buddy คนที่ 8 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
10 นางสาววรรณนิภา วัฒนะ Buddy คนที่ 9 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
11 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย - 

12 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
13 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     พัฒนาอาชีพ     เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว Model Teacher การงานอาชีพ ช านาญการพิเศษ 
2 นางโชติรส ราชโคตร Buddy คนที่ 1 การงานอาชีพ ช านาญการพิเศษ 
3 นางชญานิศ มงคุณแก้ว Buddy คนที่ 2 การงานอาชีพ ช านาญการพิเศษ- 
4 นายวิหาร จันทฤทธิ์ Buddy คนที่ 3 การงานอาชีพ - 
5 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย - 

6 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์ ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 
7 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     คณิตศาสตร์  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางสาวนิตยา ยศจันทร์ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางสาวนิตยา ยศจันทร์ Model Teacher คณิตศาสตร์ - 
2 นางสาววิชุดา หนูจันทร์ Buddy คนที่ 1 คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3 

นางจารุณี ค ามี 
Buddy คนที่ 2 คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ- 

4 นายสุวัฒนรังสรรค์ จันสุตะ Buddy คนที่ 3 คณิตศาสตร์ - 
5 นายวีระยุทธ แสนพินิจ Buddy คนที่ 4 คณิตศาสตร์ - 
6 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
 - 

7 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
8 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     พัฒนาสังคม   เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางยุพิน รีวงษา 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางยุพิน รีวงษา Model Teacher สังคมศึกษาฯ ช านาญการพิเศษ 
2 นางชฎาพร จันทร์มล  Buddy คนที่ 1 สังคมศึกษาฯ ช านาญการพิเศษ 
3 นายณัฐพงศ์ รีวงษา  Buddy คนที่ 2 สังคมศึกษาฯ ช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวมะลิจันทร์ อรรถพร  Buddy คนที่ 3 สังคมศึกษาฯ ช านาญการพิเศษ 
5 นายสุทธิศักดิ์ พรมดวงศรี  Buddy คนที่ 4 สังคมศึกษาฯ - 
6 นางสาวจุฑามาศ ผิวบาง  Buddy คนที่ 5 สังคมศึกษาฯ - 
7 นายจักรกฤษณ์ มีชัย Buddy คนที่ 6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
8 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
 - 

9 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
10 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม     กีฬาเพ่ือสุขภาพ      เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 15    พฤษภาคม 2563  
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางสาวสุวินันท์  จันทร์ชัย 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางสาวสุวินันท์  จันทร์ชัย Model Teacher สุขศึกษาและพลศึกษา - 
2 นายสุทัศน์ ใจขาน  Buddy คนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวสุจิตรา  แก้วอาสา  Buddy คนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
4 นายคมสันต์  คลังส าโรง  Buddy คนที่ 3 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
5 นางสาวรุ่งนภา  ขุสุวรรณ Mentor หัวหน้า 

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย - 

6 นางวิพาพรรณ  ดอนจันทร์โคตร Expert ศึกษานิเทศก์  ช านาญการพิเศษ 
7 นายวิษณุ  อ้ึงตระกูล Administrator 

ผู้อ านวยการ 
 ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 08 



แผนนิเทศ โครงการ PLC เครือข่าย สพม. 21 Page 45 
 

การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 
 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

5. โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม   ค่ายบกหวานวิทยา  1   เริ่มจัดตั้งทีมวันที่     15   พฤษภาคม    2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)   นางนิศากร  ชัยวี                    
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางนิศากร  ชัยวี                    Model Teacher ภาษาต่างประเทศ ช านาญการพิเศษ 
2 นายคมสัน  นาสมโภชน์            Buddy คนที่ 1 ศิลปะ ช านาญการ 
3 นายปฏิพัทธ์  วรรณพงศ์           Buddy คนที่ 2 การงานอาชีพ - 
4 นางสาวสุภาพร  เชื้อค าเพ็ง          Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
- 

5 นางบานเย็น  สิงห์จินดา           Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

6 นายศุภชัย จันทระ Expert 
ศึกษานเิทศก์ 

- - 

7 นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน Administrator   
ผู้อ านวยการ 

- - 
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ชื่อทีม   ค่ายบกหวานวิทยา  2  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่   15   พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)   นายวิราชรัชย์  อบรมทรัพย์        
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวิราชรัชย์  อบรมทรัพย์        Model Teacher ภาษาไทย ช านาญการ 
2 นายรัชศักดิ์  ปรีดาวัฒนศักดิ์      Buddy คนที่ 1 วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
- 

3 นายชนะศักดิ์  พลแสน           Buddy คนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
4 นางสาวสายฝน  กาลเนตร         Buddy คนที่ 3 สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- 

5 นางสาวอมรรัตน์  ขีดโนนโจด      Buddy คนที่ 4 ภาษาต่างประเทศ - 
6 นางสมศรี  กิตติพร                 Buddy คนที่ 5 คณิตศาสตร ์ ช านาญการ  *** 
7 นางบานเย็น  สิงห์จินดา           Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

8 นายศุภชัย  จันทระ Expert ศึกษานิเทศก์ - - 
9 ผอ. นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน Administrator   

ผู้อ านวยการ 
- - 

*** หมายเหตุ   นางสมศรี  กิตติพร     จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563             
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 

 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
 
6. โรงเรียนเซิมพิทยาคม 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning 
Community :PLC) 

โรงเรียนเซิมพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม  เซิมพิทย์ 1    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางแสงจันทร์  เขจรสัตย์ 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางแสงจันทร์  เขจรสตัย ์ Model Teacher ภาษาไทย คศ.๓ 
2 นางมะลิวรรณ  รู้เจนทร ์ Buddy คนท่ี 1 คณิตศาสตร ์ คศ.๑ 
3 นางสาวบัณฑติา  กล้าวิเศษ Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร ์ คศ.๒ 
4 นางสาวโสภามณี  วิบูลย์กลุ Buddy คนท่ี 3 คณิตศาสตร ์ คศ.๓ 
5 นายจักรพันธ์  สงวนพิมพ์ Buddy คนท่ี 4 พลศึกษา คศ.๑ 
6 นายเอกชัย  ฤทธิธรรม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 

7 นายกิตตริงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายธเนตร  มรีัตน ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 คศ.๓ 
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ชื่อทีม  เซิมพิทย์ ๒    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางรวมสัน  หอมทอง 
 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางรวมสัน  หอมทอง Model Teacher ภาษาต่างประเทศ คศ.๓ 
2 นายเอกธนา  แก้วไวยุทธ Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 
3 นายอุดมพร  ศรหีาตา  Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร ์ คศ.๑ 
4 นางรุจิรา  ขามใจ Buddy คนท่ี 3 สังคมศึกษาฯ คศ.๑ 
5 นางปิยานุช  สุวรรณไตร Buddy คนท่ี 4 สังคมศึกษาฯ คศ.๑ 
6 นายเอกชัย  ฤทธิธรรม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 

7 นายกิตตริงค์ บุญคง Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายธเนตร  มรีัตน ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 คศ.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 02 



แผนนิเทศ โครงการ PLC เครือข่าย สพม. 21 Page 49 
 

 
ชื่อทีม  เซิมพิทย์ ๓    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางสุชาดา  ศิริกัญญา 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสุชาดา  ศิริกัญญา Model Teacher สังคมศึกษาฯ คศ.๓ 
2 นางสาวญัชรสา  นิลมาตร Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร ์ คศ.๑ 
3 นางสาวยุภาพร  พลเตชะ Buddy คนท่ี 2 ภาษาต่างประเทศ คศ.๒ 
4 นางสุนภา  อุปทุม Buddy คนท่ี 3 ศิลปะ คศ.๑ 
5 นางสาวกฤตยา  พรมเขจร Buddy คนท่ี 4 การงาน อาชีพ ฯ คศ.๑ 
6 นายวีระชาติ  ทะแยง Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 

7 นายกิตตริงค์ บุญคง Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายธเนตร  มรีัตน ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 คศ.๓ 
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ชื่อทีม  เซิมพิทย์ ๔    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางรัศมี  ฐาตุจิรางกลุ 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางรัศมี  ฐาตุจิรางค์กุล Model Teacher ภาษาต่างประเทศ คศ.๓ 
2 นางสาวนิตรยา  สุวรรณเพ็ง Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร ์ คศ.๒ 
3 นางสาวพรรณราย  พิมพ์

พันธุ ์
Buddy คนท่ี 2 สังคมศึกษาฯ คศ.๑ 

4 นางรสรินทร์  พยุงวงษ ์ Buddy คนท่ี 3 ภาษาไทย คศ.๑ 
5 นายเดชา  กุลฉะวะ Buddy คนท่ี 4 พลศึกษา คศ.๑ 
6 นายวีระชาติ  ทะแยง Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 

7 นายกิตตริงค์ บุญคง Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายธเนตร  มรีัตน ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 คศ.๓ 
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ชื่อทีม  เซิมพิทย์ ๕    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางนงค์คราญ  ชายสา 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางนงค์คราญ  ชายสา Model Teacher ศิลปะ คศ.๓ 
2 นางโสภาพร  แก้วฝ่าย Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร ์ คศ.๑ 
3 นางสาวอิทนิล  โคตะพันธ์ Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร ์ คศ.๑ 
4 นางสาววนิดา  ลมมนตร ี Buddy คนท่ี 3 สังคมศึกษาฯ คศ.๑ 
5 นางสาวจิรารัตน์  จองบุดด ี Buddy คนท่ี 4 วิทยาศาสตร ์ คศ.๑ 
6 นายเอกชัย  ฤทธิธรรม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 

7 นายกิตตริงค์ บุญคง Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายธเนตร  มรีัตน ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 คศ.๓ 
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ชื่อทีม  เซิมพิทย์ ๖    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางกหุลาบ  ชาติอดุลย์ 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางกุหลาบ  ชาติอดุลย ์ Model Teacher ภาษาต่างประเทศ คศ.๓ 
2 นางสาวกรรณิกา  สุขรตัน ์ Buddy คนท่ี 1 ภาษาต่างประเทศ คศ.๑ 
3 นางพัชรี  พิมพ์ผล Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร ์ คศ.๑ 
4 นายเสกสรรค์  พิมพ์ผล Buddy คนท่ี 3 ศิลปะ คศ.๑ 
5 นายชัยวิชิต  ทองค า Buddy คนท่ี 4 การงาน อาชีพฯ คศ.๑ 
6 นายวีระชาติ  ทะแยง Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.๓ 

7 นายกิตตริงค์ บุญคง Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายธเนตร  มรีัตน ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 คศ.๓ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 

 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
 
7. โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวิชานนท์  ฝ้ายขาว Model Teacher คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการ 
2 นางสุชานาฎ  ค าพินันท์ Buddy คนท่ี 1 คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการ 
3 นางเกษมณี  สะอาด Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 
4 นางสาวดุษยมาศ  บุตรโคตร Buddy คนท่ี 3 คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 
5 นางสาวประกาย  เครือเนตร Buddy คนท่ี 4 คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 
6 นายเล็ก  กองทิพย์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นายวชิรดล  ค าศริิรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หวัหน้าทีม (Model Teacher) …นางสมฤดี  สิมงาม………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสมฤดี  สิมงาม Model Teacher ภาษาไทย ครูช านาญการ 
2 นางกัลยา  ทุ่งลา Buddy คนท่ี 1 ภาษาไทย ครูช านาญการพเิศษ 
3 นางจิราพร  ธีระสาร Buddy คนท่ี 2 ภาษาไทย ครูช านาญการพเิศษ 
4  Buddy คนท่ี 3   
5  Buddy คนท่ี 4   
6 นายเล็ก  กองทิพย์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นายวชิรดล  ค าศริิรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ…….  เริม่จัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางสมพร  ผมไผ………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสมพร  ผมไผ Model Teacher การงานอาชีพ ครูช านาญการพเิศษ 
2 นายอนุรักษ์  พิสัยสวสัดิ ์ Buddy คนท่ี 1 การงานอาชีพ - 
3 นายเอกบุรุษ  จันทะวงศ ์ Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพ ครู คศ.๑ 
4 นางไพรรัตน์  ศรีจักร Buddy คนท่ี 3 การงานอาชีพ ครูช านาญการพเิศษ 
5  Buddy คนท่ี 4   
6 นางสุชานาฎ  ค าพนิันท์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการ 

7 นายวชิรดล  ค าศริิรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯและศิลปะ…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นายนันท์สุภา  ชนะพจน์………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายสมศักดิ์  ตานุชนม ์ Model Teacher สุขศึกษาฯ ครูช านาญการพเิศษ 
2 นางสาวศิริพร  ธรรมครูปัทม ์ Buddy คนท่ี 1 สุขศึกษาฯ ครูช านาญการพเิศษ 
3 นายนันท์สุภา  ชนะพจน ์ Buddy คนท่ี 2 ศิลปะ ครู คศ.๑ 
4 นายวิชชากร  บัวป่า Buddy คนท่ี 3 ศิลปะ ครู คศ.๑ 
5 นางสาวณัฐฐามาศ  คุณดิลก

คงคา 
Buddy คนท่ี 4 ศิลปะ ครู คศ.๑ 

6 นางสุชานาฎ  ค าพินันท์ Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการ 

7 นายวชิรดล  ค าศริิรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางศุภพิศ  พานค า………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางศุภพิศ  พานค า Model Teacher ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการ 
2 นางสุธารัตน์  อุทัยแสง Buddy คนท่ี 1 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพเิศษ 
3 นางณัฐพร  สายทอง Buddy คนท่ี 2 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการ 
4 นางสาวจรรยวรรธน์  วงค์

ชาญศร ี
Buddy คนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพเิศษ 

5 นางสาววารณุี  พงษากลาง Buddy คนท่ี 4 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการพเิศษ 
6 นายเล็ก  กองทิพย์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นายวชิรดล  ค าศริิรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางสาวณิศรานันท์  ขันทอง………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวณิศรานันท์  ขันทอง Model Teacher สังคมศึกษาฯ ครู คศ.๑ 
2 นางสาวพัชราภรณ์  จันทวงศ์ Buddy คนท่ี 1 สังคมศึกษาฯ ครู คศ.๑ 
3 นางสลักจิตร  เฉิดฉาย Buddy คนท่ี 2 สังคมศึกษาฯ ครู คศ.๑ 
4 ว่าท่ี ร.ต.ภูวรินทร์  แสนภูวา Buddy คนท่ี 3 สังคมศึกษาฯ ครู คศ.๑ 
5 นางณธิดา  แสนภูวา Buddy คนท่ี 4 สังคมศึกษาฯ ครู คศ.๑ 
6 นายเล็ก  กองทิพย์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นายวชิรดล  ค าริริรักษ ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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ชื่อทีม …เครือข่าย PLC กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ฯ…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1….. พฤษภาคม   2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางบัวไล  ขันทอง………. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางบัวไล  ขันทอง Model Teacher วิทยาศาสตร์ฯ ครูช านาญการ 
2 นางประภสัสร  ยอดคีร ี Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร์ฯ ครูช านาญการพเิศษ 
3 นางสาวสุพิชฌาย์  วังทะพันธ ์ Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร์ฯ  
4 นายอนุวัตร  เทศศรเีมือง Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร์ฯ ครูช านาญการพเิศษ 
5 นายดนัย  เฉิดฉาย Buddy คนท่ี 4 วิทยาศาสตร์ฯ ครูช านาญการพเิศษ 
6 นายเล็ก  กองทิพย์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ ครูช านาญการพเิศษ 

7 นายวชิรดล  ค าศริิรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก ์   
7 นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผอ.ช านาญการพเิศษ 
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เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

 
8. โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑   พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางยุพิน  ศรีเรือง 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นางยุพิน  ศรีเรือง Model Teacher ภาษาไทย ช านาญการ 
2 นางดวงแข นามแสง Buddy คนที่ 1 ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวสุจิตรา ขวัญศรี Buddy คนที่ 2 ภาษาไทย - 
4 นางสาวพิมประกาย  จงใจ Buddy คนที่ 3 ภาษาไทย - 
5 นางสาวกลิ่นผกา  นาทองถม Buddy คนที่ 4 ภาษาไทย - 
6 นางพรรณี  หอมทอง Mentor  หัวหน้าวิชาการ/

รองผอ. 
วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 

7 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   
8 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 

ผู้อ านวยการ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑   พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางวิรัชยา  บุตรสาร 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นางวิรัชยา  บุตรสาร Model Teacher คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
2 นางบัวพิศ  ภักดีวุฒิ Buddy คนที่ 1 คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3 นางเทวี  นางาม Buddy คนที่ 2 คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
4 นางนีรนุช  มะยุระยอด Buddy คนที่ 3 คณิตศาสตร์ - 
5 นายกิตติชัย  บุตรโคตร Buddy คนที่ 4 คณิตศาสตร์ - 
6 นายนฤเบศ  บุญกว้าง Buddy คนที่ 5 คณิตศาสตร์ - 
7 นางสาวศิริลักษณ ์ ธิพรมมา Buddy คนที่ 6 คณิตศาสตร์ - 
8 นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร Mentor  หัวหน้าวิชาการ/

รองผอ. 
วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

9 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   
10 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 

ผู้อ านวยการ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 02 



แผนนิเทศ โครงการ PLC เครือข่าย สพม. 21 Page 62 
 

 
 

 
ชื่อทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑   พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต์ 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวอัญชลี  พันธุ์แวงมนต์ Model Teacher วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร Buddy คนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวพรรณี  หอมทอง Buddy คนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
4 นาวสาวอาทิตยา  ปัตโต Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์ - 
5 นางสาวอริสา  ไชยภูมิ Buddy คนที่ 4 วิทยาศาสตร์ - 
6 นายชนาธิป  โสภาพล Buddy คนที่ 5 วิทยาศาสตร์ - 
7 นายธนา  หวังสม Buddy คนที่ 6 วิทยาศาสตร์ - 
8 นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

9 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   
10 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 

ผู้อ านวยการ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑   พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายปริญญา ดวงสิมมา 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นายปริญญา ดวงสิมมา Model Teacher สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

ช านาญการพิเศษ 

2 นายธนากร  จันดา Buddy คนที่ 1 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

ช านาญการพิเศษ 

3 นางสาวจุฑามาศ  นาพา Buddy คนที่ 2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

ช านาญการ 

4 นางสาววาสนา  ศรียอด Buddy คนที่ 3 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

ช านาญการพิเศษ 

5 นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์ Buddy คนที่ 4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

- 

6 ว่าที่ รต.หญิง บุษยา บุตรสีทัด Buddy คนที่ 5 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนา
ธรรม 

- 

7 นางพรรณี  หอมทอง Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

8 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   
9 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 

ผู้อ านวยการ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม สะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายชาติสุพงษ์  ภูลาด 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นายชาติสุพงษ์  ภูลาด Model Teacher สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการพิเศษ 
2 นายธนากร  สงวนศิริ Buddy คนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
3 นายวีระพงษ์  บุตรสีทัด Buddy คนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
4 นายเอกลักษณ์  ดงสมบัติ Buddy คนที่ 3 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
5 นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร Mentor  หัวหน้าวิชาการ วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
6 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   
7 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 

ผู้อ านวยการ 
สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม สะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางชลธิชา  เมฆวัน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางชลธิชา  เมฆวัน Model Teacher ภาษาอังกฤษ - 
2 นางฐปนรรฆ์  อุทุมพิรัตน์ Buddy คนที่ 1 ภาษาอังกฤษ ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวจีราวัฒน์  แท่นหิน Buddy คนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ช านาญการ 
4 นางสาวพิชญ์ชาญ์  วัชรเดชากูร Buddy คนที่ 3 ภาษาอังกฤษ ช านาญการ 
5 นายสาคร  ศรีเรือง Buddy คนที่ 4 ภาษาอังกฤษ ช านาญการพิเศษ 
6 นางสาวศิริขวัญ  ค าสุพรหม Buddy คนที่ 5 ภาษาอังกฤษ - 
7 นางสาวชญาน์นันท์  ศรีประสงค์ Buddy คนที่ 6 ภาษาอังกฤษ - 
8 นางพรรณี  หอมทอง Mentor  หัวหน้าวิชาการ วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
9 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   

10 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 
ผู้อ านวยการ 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม สะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางสาวอนุธิดา  มะโรงศรี Model Teacher ศิลปะ - 
2 นายพิพัฒพงษ์  สุวรรณโสภา Buddy คนที่ 1 ศิลปะ - 
3 นางสาวกัตติกา  พิชัยเชิด Buddy คนที่ 2 ศิลปะ - 
4 นายอนุชม  นามโส Buddy คนที่ 3 ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 
5 นายเอกชัย  ทองพุ่ม Buddy คนที่ 4 ศิลปะ - 
6 นางสาวพักตร์พิริยา  ศรีสาร Mentor  หัวหน้าวิชาการ วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
7 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   

8 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 
ผู้อ านวยการ 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม สะเต็มศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ๑ พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายกฤษณะ  ทุมซ้าย 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นายกฤษณะ  ทุมซ้าย Model Teacher การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
2 นายอภิชาติ  มาตรสีกลาง Buddy คนที่ 1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
3 นางสาวฐิติชญา  วรรณวัลย์ Buddy คนที่ 2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
4 นายพัชรพันธ์  ธาตุระหัน Buddy คนที่ 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
5 นายพิสิษฐ์  พิมพาเลีย Buddy คนที่ 4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
6 นายเกียรติศักดิ์  บุพศิริ Buddy คนที่ 5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 
7 นางพรรณี  หอมทอง Mentor  หัวหน้าวิชาการ วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
8 นายกิตติรงค์  บุญคง Expert ศึกษานิเทศก์   

9 นายนิพนธ์  ป้องโกเซ Administrator 
ผู้อ านวยการ 

สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนาธรรม 

ช านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 

 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
 
9.โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม ……………A………….  เริม่จัดตั้งทีมวันที่ ……15…….. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง…. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวทัศดาว  โยงไทยสง Model Teacher ภาษาต่างประเทศ ช านาญการ 
2 นายพลวัฒน์  สาจันทร ์ Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ช านาญการ 
3 นายสุริชัย  โพธิ์ศร ี Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
4 นางสาวสาวนีย์  สิทธิชัยจารุเมธ ี Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
5 นางสาวรัชนีกร  ชินบุตร Buddy คนท่ี 4 ภาษาไทย - 
6 นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ช านาญการ 

7 นายกิติรงค์  บุญคง Expert 
ศึกษานิเทศก ์

-  

๘ นายศุภกิต  ถิ่นทอง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม ……………B………….  เริม่จัดตั้งทีมวันที่ ……15…….. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางวีชญา  สุวรรณรอด…. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางวีชญา  สุวรรณรอด Model Teacher การงานอาชีพ ช านาญการ 
2 นางวุฒิพงศ์  อุดชาชน Buddy คนท่ี 1 ศิลปะ - 
3 นางปุริมปรัชญ์  พันพลูวงษ ์ Buddy คนท่ี 1 การงานอาชีพ - 
4 นายกฤษฎา  วิชามุข Buddy คนท่ี 3 สุขศึกษาและพลศึกษา - 
5 นายภัทรนันท์  ค ามงคล Buddy คนท่ี 4 ภาษาไทย - 
6 นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ช านาญการ 

7 นายกิติรงค์  บุญคง Expert 
ศึกษานิเทศก ์

-  

๘ นายศุภกิต  ถิ่นทอง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม ……………C………….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ ……15…….. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) …นางสาววิวาห์  สุทธโิสกเชือก…. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาววิวาห์  สุทธิโสกเชือก Model Teacher วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - 
2 นางสาววิไลพรรณ  พิมพ์วัน Buddy คนท่ี 1 สังคมศึกษา ฯ - 
3 นายอดุลย์  เพชรภูม ี Buddy คนท่ี 1 สังคมศึกษา ฯ - 
4 นางสาวสุคนธรส  สะวสิัย Buddy คนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ - 
5 นางสาวขวัญสดา  พิมพศักดิ ์ Buddy คนท่ี 4 สังคมศึกษา ฯ - 
6 นางสาวกมลรัตน์  ฟองระย้า Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ช านาญการ 

7 นายกิติรงค์  บุญคง Expert 
ศึกษานิเทศก ์

-  

๘ นายศุภกิต  ถิ่นทอง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม Professional  Learning  Team  (PLT)  

เครือข่าย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ รหัส 6343001 
 
10. โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC)
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 

    ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม ประชาบดี Teacher ๑  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นายธวัชชัย  กุนเสน 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายธวัชชัย  กุนเสน Model  Teacher วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
๒ นายไวย์โชค  พลศรี Buddy  คนที่ ๑ คณิตศาสตร์ - 
๓ นางสาวบุษราภรณ์  กองรัตน์ Buddy  คนที่ ๒ คณิตศาสตร์ - 
๔ นางสาวสุกัญญา เคณาอุประ Buddy  คนที่ ๓ ภาษาต่างประเทศ - 
๕ นางสาวภิญญาภัทร  จิตอะคะ Buddy  คนที่ ๔ วิทยาศาสตร์ - 
๖ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า

วิชาการ /รอง ผอ.  
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๗ นายกิตติรงค ์ บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๘ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม ประชาบดี Teacher ๒ เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายนิติชัย  ขุนจันทร์ดี Model  Teacher สุขศึกษาและพลศึกษา - 
๒ นางสาวดลพร  เพ็ญไพบูลย์เสถียร 

          
Buddy  คนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- 

๓ นางสาวนันทิกา  กันหาลา Buddy  คนที่ ๒ วิทยาศาสตร์ - 
๔ นางสาวอรวรรณ  โคตรสวรรค์ Buddy  คนที่ ๓ วิทยาศาสตร์ - 
๕ นางสาวกิรดา  ค าตา Buddy  คนที่ ๔ ภาษาต่างประเทศ - 
๖ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า

วิชาการ /รอง ผอ.  
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๗ นายกิตติรงค์  บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๘ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม ประชาบดี Teacher ๓ เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นายภูมินทร์  ค าอ้อ 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายภูมินทร์  ค าอ้อ Model  Teacher การงานอาชีพ ช านาญการ 
๒ นางสาววรินทร  ศรีสร้อย Buddy  คนที่ ๑ การงานอาชีพ - 
๓ นางสาวสราภรณ์  ภูบุตรตะ Buddy  คนที่ ๒ ภาษาไทย - 
๔ นายพัฒนา  พฤกษชาติ Buddy  คนที่ ๓ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ช านาญการ 

๕ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า
วิชาการ /รอง ผอ.  

ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๖ นายกิตติรงค์  บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๗ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม บูรณาการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง ๒๕๖๓ เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นายวิทยา  มูลเมือง 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายวิทยา  มูลเมือง Model  Teacher วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
๒ นางนัฐนันท์  มาลา           Buddy  คนที่ ๑ วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
๓ นางชลธิชา  นามวงษ์    Buddy  คนที่ ๒ วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
๔ นายวัชการ  เจริญชัย Buddy  คนที่ ๓ วิทยาศาสตร์ - 
๕ นางดาหวัน  มูลเมือง  Buddy  คนที่ ๔ คณิตศาสตร์ ช านาญการ 
๖ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า

วิชาการ /รอง ผอ.  
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๗ นายกิตติรงค์  บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๘ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม ประชาบดี Teacher ๔ เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี            
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นางสาววิลาวัณย์  ลาแพงศรี            Model  Teacher ภาษาไทย ช านาญการ 
๒ นายกฤษณพงศ์  วิวาห์สุข Buddy  คนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- 

๓ นายเชษฐการ  ไชยค าหาญ Buddy  คนที่ ๒ คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
๔ นางสาวสงเมือง  ตังทนาม Buddy  คนที่ ๓ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ช านาญการพิเศษ 

๕ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า
วิชาการ /รอง ผอ.  

ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๖ นายกิตติรงค์  บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๗ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม PCP teacher  ตามรอยพ่อสอน เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นางสาวนิภา  วันทองสุข 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นางสาวนิภา  วันทองสุข Model  Teacher ภาษาไทย - 
๒ นางสาวศุภภา  สุวรรณวงษ์ Buddy  คนที่ ๑ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ช านาญการพิเศษ 

๓ นางสาวมัลธิกา  ใจกว้าง Buddy  คนที่ ๒ ภาษาต่างประเทศ - 
๔ นายฐาปกรณ์  จันทร์วิเศษ Buddy  คนที่ ๓ สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
- 

๕ นายพรรณ  บุทเสน Buddy  คนที่ ๔ สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการ 
๖ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า

วิชาการ /รอง ผอ.  
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๗ นายกิตติรงค์  บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๘ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม ประชาบดี Teacher ๕ เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม ( Model  Teacher ) นางธมลวรรณ  แก้วรอด 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นางธมลวรรณ  แก้วรอด Model  Teacher ภาษาต่างประเทศ ช านาญการพิเศษ 
๒ นายสุภกริษฐ์  แก้วรอด       Buddy  คนที่ ๑ ศิลปะฯ ช านาญการพิเศษ 
๓ นายสุทธิเมธ  สิงห์ทิศ Buddy  คนที่ ๒ การงานอาชีพ - 
๔ นายชาคายัน  จ าปากุล Buddy  คนที่ ๓ ศิลปะฯ ช านาญการ 
๕ นางรัชนี  ดุลย์แสง       Mentor หัวหน้า

วิชาการ /รอง ผอ.  
ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 

๖ นายกิตติรงค ์ บุญคง Expert  ศึกษานิเทศก์ - - 
๗ นายทวีศักดิ์  มาลา        Administrator 

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม Professional Learning Team (PLT) 

เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  รหัส 6343001 
๑1. โรงเรียน นาหนังพัฒนศึกษา 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC 

โรงเรียน นาหนังพัฒนศึกษา 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ (หนองคาย – บึงกาฬ) 
 
ชื่อทีม   NPS     เริ่มจัดตั้งทีมวันที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม  (Model Teacher)  นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นางสาวกาญจนา  ลาภไธสงค์ Model Teacher ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 
๒ นายวิรัตน์  พงษ์มิตร Buddy คนที่ ๑ ภาษาต่างประเทศ ช านาญการ 
๓ นายเฉลิม  ลิชัยมุล Buddy คนที่ ๒ คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
๔ นางสาวดวงสุดา  สาจันทร์ Buddy คนที่ ๓ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๕ นางสาวมะลิษา  สีลาโล ้ Buddy คนที่ ๔ ภาษาไทย - 
๖ นางสาวจีรนันท์  หัดค าหมื่น Buddy คนที่ ๕ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการ 

๗ นางจินตนา  ดีนาง 
Mentor หัวหน้า
วิชาการ/รอง ผอ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 

๘ นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก์ - ช านาญการพิเศษ 

๙ นายรังสรรค์  จันทจร 
Administrator 
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม   นาหนังพัฒน์ร่วมใจ     เริ่มจัดตั้งทีมวันที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม  (Model Teacher)  นางจินตนา  ดีนาง 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นางจินตนา  ดีนาง Model Teacher วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 
๒ นางสาวสุดารัตน์  โสดา Buddy คนที่ ๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการ 
๓ นางอัญชลี  โคดเมือง Buddy คนที่ ๒ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๔ นางสาวญาสุมิทร์  อุปฮาด Buddy คนที่ ๓ ภาษาไทย - 
๕ นางสาวกาญจนา ลาภไธสงค์ Buddy คนที่ ๔ ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 

๖ นางจินตนา  ดีนาง 
Mentor หัวหน้า
วิชาการ/รอง ผอ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 

๗ นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก์ - ช านาญการพิเศษ 

๘ นายรังสรรค์  จันทจร 
Administrator 
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม   osm     เริ่มจัดตั้งทีมวันที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม  (Model Teacher)  นายวุฒิพงษ์  บุดดีค า 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายวุฒิพงษ์  บุดดีค า Model Teacher วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
๒ นางสาวอิศรานันต์  ฐานะสุ Buddy คนที่ ๑ ภาษาไทย - 
๓ นางกัลญภรณ์  ค าสีลา Buddy คนที่ ๒ ภาษาต่างประเทศ - 
๔ นางสาวเยาวลักษณ์  แสนบุญสิริ Buddy คนที่ ๓ สุขศึกษาและพลศึกษา - 
๕ นางธัญญา  วังคะฮาด Buddy คนที่ ๔ การงานอาชีพ - 

๖ นางจินตนา  ดีนาง 
Mentor หัวหน้า
วิชาการ/รอง ผอ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 

๗ นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ 
Expert 

ศึกษานิเทศก์ 
- ช านาญการพิเศษ 

๘ นายรังสรรค์  จันทจร 
Administrator 
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม   BTW    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม  (Model Teacher)  นายส าราญ  สมทิพย์ 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นายส าราญ  สมทิพย์ Model Teacher การงานอาชีพ - 
๒ นายธนาบูลย์  จันทรวิไล Buddy คนที่ ๑ สุขศึกษาและพลศึกษา - 

๓ นายเอกบดินทร์ นันเชียงเครือ Buddy คนที่ ๒ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
- 

๔ นายส่วน  ทองประเทือง Buddy คนที่ ๓ สุขศึกษาและพลศึกษา - 

๕ นายทัศนัย  บาลไทสงค์ Buddy คนที่ ๔ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
- 

๖ นายรัฐนันท์  สกุลสารทอง Buddy คนที่ ๕ คณิตศาสตร์ - 

๗ นางจินตนา  ดีนาง 
Mentor หัวหน้า
วิชาการ/รอง ผอ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 

๘ นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ Expert ศึกษานิเทศก์ - ช านาญการพิเศษ 

๙ นายรังสรรค์  จันทจร 
Administrator 
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม   นพศ.๖๓     เริ่มจัดตั้งทีมวันที่   ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
หัวหน้าทีม  (Model Teacher)  นางสาวปิยากร  ขันช่วย 
 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

๑ นางสาวปิยากร  ขันช่วย Model Teacher คณิตศาสตร์ - 
๒ นางสุภาวดี  เหล่าจันทร์อัน Buddy คนที่ ๑ ภาษาไทย - 
๓ นายวุฒิไกร  กุลวงค์ Buddy คนที่ ๒ ศิลปะ - 
๔ นางสาวสุธิดา  ไชยเพชร Buddy คนที่ ๓ ภาษาต่างประเทศ - 
๕ นางสาววิชชุดา  สารกรณ์ Buddy คนที่ ๔ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

๖ นางจินตนา  ดีนาง 
Mentor หัวหน้า
วิชาการ/รอง ผอ. 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช านาญการพิเศษ 

๗ นายวชิรดล  ค าศิริรักษ์ 
Expert 

ศึกษานิเทศก์ 
- ช านาญการพิเศษ 

๘ นายรังสรรค์  จันทจร 
Administrator 
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 
 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

 
12. โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม พอเพียง 1  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางอ าไพ  พลสงคราม 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางอ าไพ  พลสงคราม Model Teacher คณิตศาสตร ์ คศ.3 
2 นายสมยงค์ โพธิ์น้ าเที่ยง Buddy คนท่ี 1 สุขศึกษา คศ.1 
3 นางสาวอรวรรณ สุวรรณภักด ี Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร ์ คศ.1 
4 นางสาวมาลรีัตน์ อุไร Buddy คนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ ครูผู้ช่วย 
5 - Buddy คนท่ี 4  - - 
6 นางสาวร าไพ ดวงศิลา Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
การงานอาชีพฯ คศ.3 

7 นางชนานนัท์  สุคันธา Expert ศึกษานิเทศก ์ -              คศ.3 
7 นายโชคชัย ชินโณ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
               - คศ.3 
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ชื่อทีม พอเพียง ๒  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นายวิทวัฒน์ บุตรพรม 
 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวิทวัฒน์ บุตรพรม Model Teacher วิทยาศาสตร ์ คศ.3 
2 นายอัฐพล เหลา่สักสาม Buddy คนท่ี 1 สังคมศึกษาฯ คศ.1 
3 นางสาวนันทิตา แคนต ิ Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร ์ คศ.1 
4 นายกฤษ คลังพระศร ี Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร ์ ครูผู้ช่วย 
5 - Buddy คนท่ี 4 - - 
6 นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้า Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ศิลปะ คศ.3 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert ศึกษานิเทศก ์ -              คศ3 
7 นายโชคชัย ชินโณ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
               -    ข านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม พอเพียง ๓  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวณัฏฐณิกานต์  จันทร์เพ็ง 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวณัฏฐณิกานต์  จันทร์เพ็ง Model Teacher ภาษาต่างประเทศ คศ.3 
2 นางสาวอนัญญา อุปัน Buddy คนท่ี 1 ภาษาต่างประเทศ คศ.1 
3 นางสาวสุภาภรณ์ ลัพธลักษ์ Buddy คนท่ี 2 ภาษาไทย คศ.1 
4 นางสาวปัทมา อินธิเสน Buddy คนท่ี 3 สังคมศึกษาฯ ครูผู้ช่วย 
5 - Buddy คนท่ี 4 - - 
6 นางวิลาวรรณ  ฮาดวิเศษ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.3 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก ์

             -              คศ3 

7 นายโชคชัย ชินโณ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

             -    ข านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม พอเพียง ๔  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวมาลินี  ทุมสะกะ Model Teacher ภาษาไทย คศ.3 
2 นางภิชานันท์ สุภาวรรณ ์ Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร ์ คศ.1 
3 นางสาวประไพรพร โคตพิมพ์ Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร ์ คศ.1 
4 นางจีระนันท์  เนธิบุตร Buddy คนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ พนักงานราชการ 
5 - Buddy คนท่ี 4 - - 
6 นายวิเชียร  แวดล้อม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.3 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก ์

             -              คศ.3 

7 นายโชคชัย ชินโณ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

             -    ข านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม พอเพียง 5  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายวิชิต  แก้วไวยุทธ์ 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวิชิต  แก้วไวยุทธ์ Model Teacher วิทยาศาสตร ์ คศ.3 
2 นายไชยนันท์  ประวันตา Buddy คนท่ี 1 ภาษาต่างประเทศ คศ.1 
3 นายสมประสงค์ โพธ์ิน้ าเที่ยง Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพฯ คศ.1 
4 นายเจษฎา  ไชยเชษฐ์ Buddy คนท่ี 3 คณิตศาสตร ์ พนักงานราชการ 
5 นางวชิราภรณ์ บตุรพรม Buddy คนท่ี 4 คณิตศาสตร ์ คศ.2 
6 นางพรรณี  ผลาจติร ์ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
คณิตศาสตร ์ คศ.3 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert ศึกษานิเทศก ์              - คศ.3 
7 นายโชคชัย ชินโณ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
             -    ข านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม พอเพียง 6  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher)  นางสาวปิยมาภรณ์ ฮวดชัย 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวปิยมาภรณ์ ฮวดชัย Model Teacher ภาษาต่างประเทศ คศ.1 
2 นายวิชญะ  สมศร ี Buddy คนท่ี 1 สังคมศึกษา คศ.1 
3 นายกฤษฎา  สุวรรณะ Buddy คนท่ี 2 พละศึกษา ครูผู้ช่วย 
4 นางสาวกานดา รสโสดา Buddy คนท่ี 3 สังคมศึกษา ครูขั้นวิกฤต 
5 นางสาวตรงจิตร ชาวะหา Buddy คนท่ี 4 - ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ 
6 นายจักรี  ภูมล ี Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ คศ.3 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก ์

- คศ.3 

7 นายโชคชัย ชินโณ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

             -    ข านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม Professional Learning Team (PLT) 

เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  รหัส 6343001 
 
13. โรงเรียนโนนค าพิทยาคม   
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 
ในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community (PLC) 

โรงเรียนโนนค าพิทยาคม  ต าบลค าแก้ว  อ าเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
ชื่อทีม  โนนค า 3 ดี (ทีม A) จัดตั้งทีมเม่ือ 8 พฤษภาคม 2563 
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
1 นางสาวศิริขวัญ  ประกายสี Model Teacher การงานอาชีพฯ ครู คศ.1 
2 นายอธิวัฒน์  รัตน์สีวอ Buddy คนที่ 1 การงานอาชีพฯ ครู คศ.1 
3 นายวรวิทย์  บุญมีบุตร Buddy คนที่ 2 สังคมศึกษา ครูผู้ช่วย 
4 นางชัยพร  สุ่มสา Buddy คนที่ 3 ภาษาต่างประเทศ ครูช านาญการ

พิเศษ 
5 นางสาวดาริน  ภูสิงห ์ Buddy คนที่ 4 คณิตศาสตร์ ครู คศ.1 
6 นางสาวพรทิพย์  ณ หนองคาย Mentor หัวหน้า

วิชาการ/รอง ผอ. 
ศิลปะ ครูช านาญการ

พิเศษ 
7 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert  

ศึกษานิเทศก์ 
 ช านาญการ 

พิเศษ 
8 นายสากล  รักชาติ Administrator 

 ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการ 

พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 01 



แผนนิเทศ โครงการ PLC เครือข่าย สพม. 21 Page 90 
 

 
 

ชื่อทีม  โนนค า 3 ดี (ทีม B)  จัดตั้งทีมเม่ือ 8 พฤษภาคม 2563 
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง/

วิทยฐานะ 
1 นายณัฐวุฒิ  พิมพ์โคตร Model Teacher วิทยาศาสตร์ ครู คศ.1 
2 นายเอกชัย  เคนท้าว Buddy คนที่ 1 ศิลปะ ครู คศ.1 
3 นางสาวจิราภรณ์  อินเสมียน Buddy คนที่ 2 ภาษาไทย ครู คศ.1 
4 นางสาวพรพิมล  วอล้า Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์ ครูธุรการ 
5 นางสาวพรทิพย์  ณ หนองคาย Mentor หัวหน้า

วิชาการ/รอง ผอ. 
ศิลปะ ครูช านาญ

การพิเศษ 
6 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert  

ศึกษานิเทศก์ 
 ช านาญการ 

พิเศษ 
7 นายสากล  รักชาติ Administrator 

 ผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการ 

พิเศษ 
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ชื่อทีม  โนนค า 3 ดี (ทีม C) จัดตั้งทีมเม่ือ 8 พฤษภาคม 2563 
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวนริศรา  ชีพจ าเป็น 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต าแหน่ง/วิทย

ฐานะ 
1 นางสาวนริศรา  ชีพจ าเป็น Model Teacher วิทยาศาสตร์ ครู คศ.1 
2 นางสาวอัมพร  จันทะเริง Buddy คนที่ 1 ภาษาต่างประเทศ ครู คศ.1 
3 นางมรัสฎา  สิทธิเนตร Buddy คนที่ 2 ภาษาไทย ครู คศ.1 
4 นายพัฒนะ  วงษ์ไชยา Buddy คนที่ 3 สุขศึกษาและพลศึกษา พนักงานราชการ 

5 นางสาวพรทิพย์  ณ หนองคาย Mentor หัวหน้า
วิชาการ/รอง ผอ. 

ศิลปะ ครูช านาญการ
พิเศษ 

6 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert  
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการ 
พิเศษ 

7 นายสากล  รักชาติ Administrator 
 ผู้อ านวยการ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ช านาญการ 
พิเศษ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 
 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

 
14. โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม คณิตศาสตร์  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายอนวัช  คงประเสริฐ 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายอนวัช  คงประเสริฐ Model Teacher คณิตศาสตร์ - 
2 นางสาวศิริญนา  แก้วก่า Buddy คนท่ี 1 คณิตศาสตร์ - 
3 นายณัฐพงษ์  แก้วศรีสม Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร์ - 
4 นางสาวสุภารัตน์  บุญอดุม Buddy คนท่ี 3 คณิตศาสตร์ - 
5 นางสถาพร  สิมลา Buddy คนท่ี 4 คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
6 นางกนิษฐา  ผาสุทร Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

7 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการ 
พิเศษ 

๘ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   
ผู้อ านวยการ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLC 01 



แผนนิเทศ โครงการ PLC เครือข่าย สพม. 21 Page 93 
 

 

 
ชื่อทีม ภาษาต่างประเทศ  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์ 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวนันทนิจ  แผนสิงห์ Model Teacher ภาษาต่างประเทศ - 
2 นางสาวอรพรรณ คิอินธ ิ Buddy คนท่ี 1 ภาษาต่างประเทศ ช านาญการ 
3 นางสาวปวีฐ์รนุช  บุญส่ง Buddy คนท่ี 2 ภาษาต่างประเทศ - 
4 นางกนกวรรณ ป้องขวาพล Buddy คนท่ี 3 ภาษาต่างประเทศ - 
5 นางสาวเสาวลักษณ์ โพธิ์บึงกาฬ Buddy คนท่ี 4 ภาษาต่างประเทศ - 
6 นางกนิษฐา  ผาสุทร Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

7 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการ 
พิเศษ 

๘ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   
ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม วิทยาศาสตร์ ๑  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวนริศรา โอชารส 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวนริศรา โอชารส Model Teacher วิทยาศาสตร์ - 
2 นางกนิษฐา  ผาสุทร Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3 นายนราธิป  ฮุยนอก Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร์ - 
4 นางสาวสายใจ นิตยวัน Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร์ - 
5 นางสาวจิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณ Buddy คนท่ี 4 วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
6 นางสาวอรพรรณ  คิอินธ ิ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

7 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการ 
พิเศษ 

๘ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   
ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม วิทยาศาสตร์ ๒  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายคมสันต์  อันมาก 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายคมสันต์  อันมาก Model Teacher วิทยาศาสตร์ ช านาญการ 
2 นางสาวนริศรา  วงศ์น้ าค า Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร์ - 
3 นายวิทวัส  สาเกต ุ Buddy คนท่ี 2 วิทยาศาสตร์ - 
4 นายชาตรี พะย ิ Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร์ - 
๕ นางกนิษฐา  ผาสุทร Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

๖ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการ 
พิเศษ 

7 นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   
ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม ภาษาไทย  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวจริยา  ใสปัน 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวจริยา  ใสปัน Model Teacher ภาษาไทย - 
2 นางสาวธนาพร  เพชรสมบัต ิ Buddy คนท่ี 1 ภาษาไทย - 
3 นางสาวณัฐนันท์ จันทร์เพ็ง Buddy คนท่ี 2 ภาษาไทย - 
4 นางสาววินัฏดา ศรีกระษร Buddy คนท่ี 3 ภาษาไทย - 
๕ นางสาวอรพรรณ  คิอินธ ิ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

๖ นางพรทิพา  นนัตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๗ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   

ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม การงานอาชีพ  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวนรวีร์  ศรีเชียงสา 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางสาวนรวีร์  ศรีเชียงสา Model Teacher การงานอาชีพ   - 
2 นางสาวเพ็ญพิชชา รอบคอบ Buddy คนท่ี 1 การงานอาชีพ - 
3 นายจิรภัทร จันทนาม Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพ ช านาญการ 
๔ นางสาวอรพรรณ  คิอินธ ิ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

๕ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๖ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   

ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม ศิลปะ  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว Model Teacher ศิลปะ - 
2 นางสาวไอศวรรย์  แสนชนะ Buddy คนท่ี 1 ศิลปะ - 
3 นายชาญชัย  คงสมบัต ิ Buddy คนท่ี 2 ศิลปะ ช านาญการพิเศษ 
4 นายเศกศักดิ์ สามา Buddy คนท่ี 3 ศิลปะ - 
๕ นางสาวอรพรรณ  คิอินธ ิ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

๖ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๗ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   

ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม พลศึกษา  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายวีระ  คูณทอง 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวีระ  คูณทอง Model Teacher สขุศกึษาและพลศกึษา - 

2 นายวรพงษ์  สุริยะ Buddy คนท่ี 1 สขุศกึษาและพลศกึษา - 

๓ นางสาวอรพรรณ  คิอินธ ิ Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

๔ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๕ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   

ผู้อ านวยการ 
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ชื่อทีม สังคมศึกษา  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายสมยงค์  มุขไชยา 
 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายสมยงค์  มุขไชยา Model Teacher สังคมศึกษา - 
2 นายวิรัช  ศรีบุญเรือง Buddy คนท่ี 1 สังคมศึกษา - 
3 นายปรีดา โคตรสุโน Buddy คนท่ี 2 สังคมศึกษา ช านาญการพิเศษ 
4 นางบุษบา พัสดร Buddy คนท่ี 3 สังคมศึกษา ช านาญการพิเศษ 
๖ นางสาวทองม้วน  โยธชัย Buddy คนท่ี ๔ สังคมศึกษา ช านาญการ 
๗ นางสาวอรพรรณ  คิอินธ ิ Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
ภาษาต่างปะเทศ ช านาญการ 

๘ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๙ นายประวิน  แก้วดวงแสง Administrator   

ผู้อ านวยการ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 

 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
 

15. โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม …พัฒนาทักษะวิชาชีพ 1…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1.. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) ……นางเพลนิใจ   ขนุใหญ่……. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางเพลนิใจ   ขนุใหญ่ Model Teacher วิทยาศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 

2 นายภวษิ      ขนุใหญ่ Buddy คนท่ี 1 การงาน ครูช านาญการพิเศษ 

3 นายพงษ์ศกัดิ์     ล าพอง Buddy คนท่ี 2 คณิตศาสตร์  

4 นางสาววาสนา     ครสงิห์ Buddy คนท่ี 3 ภาษาตา่งประเทศ  

5 นางสาวสมพิศ     
อินทร์ช านาญ 

Buddy คนท่ี 4 คณิตศาสตร์  

6 นางสาวนรารัตน์     สกุไพ Buddy คนท่ี ๕ วิทยาศาสตร์  

7 นายอ านาจ   ทองอร่าม Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

วิทยาศาสตร์ ครูช านาญการพิเศษ 

๘ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๙ นายจิรศกัดิ์     แก้ววนัทา Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผู้อ านวยการช านาญการ 

พิเศษ 
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ชื่อทีม …พัฒนาทักษะวิชาชีพ ๒…….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1.. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) ……นางนิรมล     สวุรรณกศุล……. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นางนิรมล     สวุรรณกศุล Model Teacher ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 

2 นางนิศากร   ทองอร่าม Buddy คนท่ี 1 ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 

3 นายสมชาย     
บญุญาพิทกัษ์ 

Buddy คนท่ี 2  สงัคมศกึษา 

4 นายภทัร       พทุธิวงศ์ Buddy คนท่ี 3  ภาษาตา่งประเทศ 

5 นางสาวจไุลลกัษณ์      
มลูอ าคา 

Buddy คนท่ี 4  สงัคมศกึษา 

6 นางสาวกาญจนาภรณ์      
จนัส ี

Buddy คนท่ี ๕  วิทยาศาสตร์ 

7 นายอนชุาติ    เทพไทยา Mentor  หัวหน้างาน
แผนและงบประมาณ/
รองผอ. 

ภาษาไทย ครูช านาญการพิเศษ 

๘ นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๙ นายจิรศกัดิ์     แก้ววนัทา Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผู้อ านวยการช านาญการ 

พิเศษ 
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ชื่อทีม …พัฒนาทักษะวิชาชีพ  ๓ …….  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ …1.. พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) ……นายวิสทุธิพจน์  วรรธนะคณุาสนิ……. 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวิสทุธิพจน์   
วรรธนะคณุาสนิ 

Model Teacher การงานอาชีพ  

2 นายคมสนั       เวียงค า Buddy คนท่ี 1 ดนตรีศกึษา  

3 นางอารีวรรณ       จลุโสม Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพ  

4 นายสริุยา            พวาศิริ Buddy คนท่ี 3 สขุศกึษาและพลศกึษา  

5 นายณฐัวฒุิ        รมฤธา Buddy คนท่ี 4 สขุศกึษาและพลศกึษา  

6 นายอทุิศ       มิเถาวลัย์ Mentor  หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป/รองผอ. 

ศิลปะ ครูช านาญการพิเศษ 

7 นางพรทิพา  นันตะสุข Expert ศึกษานิเทศก ์  ช านาญการพิเศษ 
๘ นายจิรศกัดิ์     แก้ววนัทา Administrator   

ผู้อ านวยการ 
 ผู้อ านวยการช านาญการ 

พิเศษ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 

 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
 

16. โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

โรงเรียนศรีส าราญวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

 
ชื่อทีม PLC ศรีส าราญ  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1 พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายวิรัตน์  เจริญดี 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายวิรัตน์  เจริญด ี Model Teacher วิทยาศาสตร ์ ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวพรนับพัน  หรรษา Buddy คนท่ี 1 คอมพิวเตอร ์ ช านาญการ 
3 นางสาวจุฑามาศ  ปราณตีพล

คลัง 
Buddy คนท่ี 2 ภาษาอังกฤษ - 

4 นางสาวสุพัตรา  คอมแพงจันทร ์ Buddy คนท่ี 3 คณิตศาสตร ์ - 
5 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสิทธิพร  ทุมสา Buddy คนท่ี 4 วิทยาศาสตร ์ - 
6 นางสาวเกษมณี  อุทาจิต Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ - 

7 นางศิริพร  ตริยาวธญัญ ู Expert 
ศึกษานิเทศก ์

- ช านาญการพิเศษ 

8 นายสุวฒัน์  อินทะวงศ์ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม PLC ศรีส าราญ  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1 พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายสุรชัย  จันทร์เพ็ง 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายสุรชัย  จันทรเ์พ็ง Model Teacher ชีววิทยา ช านาญการ 
2 นายกิตติยา  วงชาชม Buddy คนท่ี 1 วิทยาศาสตร ์ - 
3 นางสาวกาญจนา  ศรเีทศ Buddy คนท่ี 2 ภาษาไทย - 
4 นายยรรยง  ปาวะร ี Buddy คนท่ี 3 คณิตศาสตร ์ - 
5 นางสาวสุมนมาศ  ไพบูลย ์ Buddy คนท่ี 4 ภาษาอังกฤษ - 
6 นางสาวเกษมณี  อุทาจิต Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ - 

7 นางศิริพร  ตริยาวธญัญ ู Expert ศึกษานิเทศก ์ - ช านาญการพิเศษ 
8 นายสุวัฒน์  อินทะวงศ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม PLC ศรีส าราญ  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 1 พฤษภาคม       2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายธีระพันธ์  ศรีน้อย 
 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู ้ วิทยฐานะ 

1 นายธีระพันธ์  ศรีน้อย Model Teacher สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการ 
2 นางสาวชไมมาศ พรรณรังษ ี Buddy คนท่ี 1 ศิลปะ - 
3 นายราวิน  อภัยโส Buddy คนท่ี 2 การงานอาชีพ - 
4 นางสาวจินตหรา  หลักค า Buddy คนท่ี 3 วิทยาศาสตร ์ - 
5 นางสาวคุณากร  ศรีช านิ Buddy คนท่ี 4 ภาษาอังกฤษ - 
6 นางสาวเกษมณี  อุทาจิต Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร ์ - 

7 นางศิริพร  ตริยาวธญัญ ู Expert ศึกษานิเทศก ์ - ช านาญการพิเศษ 
8 นายสุวัฒน์  อินทะวงศ์ Administrator   

ผู้อ านวยการ 
- ช านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม  Professional Learning Team (PLT) 
 เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 

 
17. โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  

 
การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ด้วย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 
 

ชื่อทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 1 เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  18 พฤษภาคม 
2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสุภาพร  พลพุทธา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางสุภาพร  พลพุทธา Model Teacher วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
2 นายศุภชัย  เพลิดพราว Buddy คนที่ 1 สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการพิเศษ 
๓ นางดวงเดือน  บุญใส Buddy คนที่ 2 ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา Buddy คนที่ 3 การงานอาชีพฯ ช านาญการพิเศษ 
5 นายฉกาจ  เลี้ยงพรม Buddy คนที่ 4 ศิลปะ - 
6 นายวศินสิทธิ์  นามวัน Buddy คนที่ 5 ภาษาไทย - 
7 นายพิทักษ์  พลเยี่ยม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการ 

8 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

9 นายเถลิง  ศรีนนท์ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง2 เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  18 พฤษภาคม 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางชลากร  ณัฎฐปัญญามาศ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางชลากร  ณัฎฐปัญญามาศ Model Teacher คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
2 นางกัญญา  มายูร Buddy คนที่ 1 คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์ Buddy คนที่ 2 สังคมศึกษาฯ - 
4 นางสาวกาญจนา  อรรถประจง Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์ - 
5 นางมริดา  สุขะหา Buddy คนที่ 4 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
6 นายพิทักษ์  พลเยี่ยม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการ 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

8 นายเถลิง  ศรีนนท์ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 3  เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  18 พฤษภาคม 
2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
 นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปญัญามาศ Model 

Teacher 
สังคมศึกษา ช านาญการพิเศษ 

1 นายประสิทธิ์  ไชยสุนทร Buddy คนที่ 1 ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 
3 นายบุญมี  ค าหงษา Buddy คนที่ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา ช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวชุติมา  เวฬุวนารักษ์ Buddy คนที่ 3 คณิตศาสตร์ - 
5 นางสาววีรดาพร  กุลพันธ์ Buddy คนที่ 4 วิทยาศาสตร์ - 
 6 นางสาวยุรีวัล  วงษาแก้ว Buddy คนที่ 5 สังคมศึกษาฯ - 
7 นายพิทักษ์  พลเยี่ยม Mentor  

หัวหน้าวิชาการ/
รองผอ. 

รองผู้อ านวยการ ช านาญการ 

8 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

๙ นายเถลิง  ศรีนนท์ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง4 เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  18 พฤษภาคม 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา Model Teacher ภาษาไทย ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวมาริษา  ชมภูราษฎร์ Buddy คนที่ 1 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
3 นางสาวปิยะนาถ นามละคร Buddy คนที่ 2 ภาษาอังกฤษ ช านาญการพิเศษ 
4 นางสาวดวงพร  คุณาคม Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
5 นางพิกุล ไชยสิทธิ์ Buddy คนที่ 4 สังคมศึกษาฯ ช านาญการพิเศษ 
6 นางสุภาพร  พลพุทธา Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

8 นายเถลิง  ศรีนนท์ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 ช านาญการพิเศษ 
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ชื่อทีม หนองหิ้งชุมชนแห่งการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง5 เริ่มจัดตั้งทีมวันที่  18 พฤษภาคม 2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสาวพัชรี  กุมภิโร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 
1 นางสาวพัชรี  กุมภิโร Model Teacher วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
2 นางสาวอ่อนจิต ยางงาม Buddy คนที่ 1 ภาษาอังกฤษ ช านาญการพิเศษ 
3 นายธนวรรธน์  ดีพูล Buddy คนที่ 2 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
4 นางกิติยา  ชาไมล์ Buddy คนที่ 3 วิทยาศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 
5 นางสาวฐานิดา  บุตรกุล Buddy คนที่ 4 ภาษาอังกฤษ ช านาญการพิเศษ 
6 นายพิทักษ์  พลเยี่ยม Mentor  หัวหน้า

วิชาการ/รองผอ. 
รองผู้อ านวยการ ช านาญการ 

7 นางชนานันท์  สุคันธา Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 ช านาญการพิเศษ 

8 นายเถลิง  ศรีนนท์ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 ช านาญการพิเศษ 
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การสร้างทีม Professional Learning Team (PLT) 

เครือข่าย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 รหัส 6343001 
 

18. โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
 

การจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที ่21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional  Learning Community :PLC) 

โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (หนองคาย-บึงกาฬ) 

ชื่อทีม ลคพ. พอเพียง 1    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 16 พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางสมสมัย ค าภูษา  
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1  นางสมสมัย  ค าภูษา Model 
Teacher 

 คณิตศาสตร์  ช านาญการพิเศษ

2  นางยุพาภร มหัทธนธีรนันต์ Buddy คนที ่1  วิทยาศาสตร์  ช านาญการพิเศษ

3  นางสาวสัตตบุษย์  โพธิรุท Buddy คนที ่2  วิทยาศาสตร์  ไม่มีวิทยฐานะ

4 นางสาวเครือวัลย์  จันแดง Buddy คนที ่3  ศิลปะ  ครูผู้ช่วย

 5  นายประพันธ์ สามารถ Buddy คนที ่4  คณิตศาสตร์  ครูผู้ช่วย

 6  นางสาวพงษ์ลดา กองพิลา Buddy คนที ่5  วิทยาศาสตร์  -

7  นาสาวดาริกา  สลัดกลาง Mentor  
หัวหน้าวิชาการ/
รองผอ. 

 ภาษาไทย  ช านาญการพิเศษ

8  นางศิรพิร ตริยาวธัญญู Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 - ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษ 

9  นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 -  ช านาญการพิเศษ
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ชื่อทีม ลคพ. พอเพียง 2    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 16 พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายนิยม จันอ่อน   
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นายนิยม      จันอ่อน    Model Teacher  คณิตศาสตร์ ช านาญการพิเศษ 

2  นายชรินทร์ ยามดี Buddy คนที ่1 สังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม

 ไม่มีวิทยะฐานะ

3  นางสาวณัฐสุดา น้อยอาษา Buddy คนที ่2  วิทยาศาสตร์  ไม่มีวิทยะฐานะ

4  นางสาวสุธารัตน์ รัตนโคตร Buddy คนที ่3  ภาษาไทย  ไม่มีวิทยะฐานะ

5  นายกิตติศักดิ ์ชาไมล์ Buddy คนที ่4  วิทยาศาสตร์  ไม่มีวิทยะฐานะ

6  นายอธิวัฒน์  สุริยะ Buddy คนที ่5 สังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม

 ครูผู้ช่วย

7 นางสาวจิณห์นิภา   มีจินดา Buddy คนที ่6  ภาษาอังกฤษ  ครูผู้ช่วย

8 นางสาวประภาภัทร แสงจันทร์ Buddy คนที ่7  ภาษาไทย  -

9  นาสาวงดาริกา  สลัดกลาง Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

 ภาษาไทย  ช านาญการพิเศษ

10  นางศิริพร ตริยาวธัญญู Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 - ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ 

11  นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 -  ช านาญการพิเศษ
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ชื่อทีม ลคพ. พอเพียง 3    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 16 พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นางพนิดา เทพคนดี   
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1  นางพนิดา  เทพคนดี Model Teacher  ภาษาอังกฤษ ช านาญการพิเศษ 

2  นางฤทัยรัตน์  จันอ่อน Buddy คนที ่1  วิทยาศาสตร์  ช านาญการพิเศษ

3  นางสาววรรณรัตน์  แก้วฝ่าย Buddy คนที ่2 การงานอาชีพและ
 เทคโนโลยี

 ไม่มีวิทยะฐานะ

4  นายอิสระพงศ ์ ซาระวงค์ Buddy คนที ่3  ภาษาอังกฤษ  ไม่มีวิทยะฐานะ

5  นาสาวงดาริกา  สลัดกลาง Mentor  หัวหน้า
วิชาการ/รองผอ. 

 ภาษาไทย  ช านาญการพิเศษ

6  นางศิริพร ตริยาวธัญญู Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 - ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ 

7  นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 -  ช านาญการพิเศษ
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ชื่อทีม ลคพ. พอเพียง 4    เริ่มจัดตั้งทีมวันที่ 16 พฤษภาคม  2563    
หัวหน้าทีม (Model Teacher) นายพิสิษฐ์ โพธิ์นักขา   
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล บทบาททีม กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยฐานะ 

1 นายพิศิษฐ์  โพธินักขา Model 
Teacher 

สังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม

ช านาญการพิเศษ 

2  นายวิเชียร  หมื่นศรี Buddy คนที ่1 สุขศึกษาและพล
 ศึกษา

 ช านาญการพิเศษ

3  นายอนุชา ค าแดง Buddy คนที ่2 สังคมศึกษา ศาสนา 
 และวัฒนธรรม

 ไม่มีวิทยะฐานะ

4  นายยุทธนา ไชยราช Buddy คนที ่3  ศิลปะ  ไม่มีวิทยะฐานะ

5  นายสรพงษ์ เชยโพธิ์ Buddy คนที ่4  ศิลปะ  ไม่มีวิทยะฐานะ

6  นายอธิคม แสงพรมชาลี Buddy คนที ่5  คณิตศาสตร์  ไม่มีวิทยะฐานะ

7 นายอนุกูล เจริญท้าว Buddy คนที ่6 สุขศึกษาและพล
 ศึกษา

 ไม่มีวิทยะฐานะ

8 นางสาวกาญจนา ค าขาย Buddy คนที ่7  วิทยาศาสตร์  ไม่มีวิทยะฐานะ

9  นายรัตนพล สาแก่งทราย Buddy คนที ่8  ภาษาไทย  ครูผู้ช่วย

10  นางสาวนางสาวสินีนาฎย์  โพสาวัง Buddy คนที ่9  ภาษาอังกฤษ  ครูผู้ช่วย

11  นาสาวงดาริกา  สลัดกลาง Mentor  
หัวหน้าวิชาการ/
รองผอ. 

 ภาษาไทย  ช านาญการพิเศษ

10  นางศิริพร ตริยาวธัญญู Expert 
ศึกษานิเทศก์ 

 - ศึกษานิเทศก์
ช านาญการพิเศษ 

11  นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ Administrator   
ผู้อ านวยการ 

 -  ช านาญการพิเศษ
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5. แบบฟอร์ม แผน PLC 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

(Professional Learning Community: PLC) 
 

แผนการด าเนินงาน ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563 

๑. ชื่อ – นามสกุล Model teacher …………………………… วิทยฐานะ………………………. เจ้าของแผน 
๒. โรงเรียน……………………  สังกัด สพม.เขต 21 จังหวัดหนองคาย 
๓. รายวิชาที่ใช้ด าเนินการ   ………………………….  กลุ่มสาระการเรียนรู้........................................ 
๔. นักเรียนชั้น/ห้อง ………………นักเรียนชาย   ………..คน หญิง  ………….  คน รวม ……………….. คน  
๕. สมาชิกทีม PLT ประเภทเพื่อนครู (Buddy teachers : BT)      

๕.๑ เพ่ือนครู ๑ ………………………………………………       วิทยฐานะ    ………………………………….. 
วิชาเอก ……………………………………….   อีเมล์ ……………………………………………………     
๕.๒ เพ่ือนครู ๒ ………………………………………………….     วิทยฐานะ   ……………………………………. 
วิชาเอก       ………………………อีเมล์       
๕.๓ เพ่ือนครู ๓   ……………………………………………….วิทยฐานะ  ……………………………………… 
วิชาเอก      …………………………………อีเมล์   ………………………………………………………..   
๕.๔ เพ่ือนครู ๔   ………………………………………………วิทยฐานะ  ……………………………………….. 
วิชาเอก      …………………………………อีเมล์   ………………………………………………………… 
๕.5 เพ่ือนครู ๔    ………………………………………………วิทยฐานะ  ……………………………………… 
วิชาเอก     ………………………………………………อีเมล์   ……………………………………………………… 

   ๖. สมาชิก PLT ประเภทผู้บริหาร (School administrators : SA )   
 ๖.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน   ………………………………………………………….   
       วิทยฐานะ      ………………………………………….วิชาเอก   ……………………………………………    
 ๖.2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   ชือ่……………………………………. วิทยฐานะ …………………………       
        วิชาเอก ………………………………………………….. 

   ๗. สมาชิก PLT ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (Senior educator : SE, Expert )     
    ๗.๑ ชื่อ……………………………………………….  วิทยฐานะ ……………………………………………….. 
    7.2  ชื่อ………………………………………………. วิทยฐานะ………………………………………………… 
    7.3  ชื่อ………………………………………………. วิทยฐานะ………………………………………………… 
 
 
 ๘. แผนการด าเนินกิจกรรมและเวลาเป้าหมาย 

ล าดับที่  วัน  เดือน  ปี  เวลา  เป้าหมาย 
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กิจกรรม รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 
8.1 สร้างทีม PLC    
8.2 เลือกปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน    
8.3 ประชุมเสนอปัญหาและแนวทางการ แก้ปัญหา 

(การออกแบบการสอน) 
   

8.4 สรุป บันทึกผลการวิพากษ์การออกแบบการสอน    
8.5 เขียนแผนจัดการเรียนรู้ – เตรียมการสอน    

8.6 ด าเนินการปฏิบัติการสอน – สังเกตชั้นเรียน – 
บันทึกคลิป VDO การสอน 

   

8.7 ประชุมสะท้อนผลการสังเกตชั้นเรียน    

8.8 สรุป บันทึกการสังเกตชั้นเรียน – สรุปผล – 
ปรับปรุง – ออกแบบการสอนใหม่ 

   

 
วันที่  เดือน  ปีที่จัดท าแผน          มิถุนายน    2563 
 

ลงชื่อ.....................................................................ผู้จัดท าแผน 
(……………………………………………….) 

      ต าแหน่ง …………………………………………………………………. 
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แบบฟอร์ม PLC ระดับโรงเรียน 
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การวางแผนก าหนดการท า LESSON STUDY และการประชุมสมาชิก PLC ของโรงเรียน 
โรงเรียน..................................... อ าเภอ.......................... จังหวัด....................... 

คู่
ที่ 

ชื่อ-สกุล 

  ท า LESSON STUDY (LS1)   ท า LESSON STUDY (LS2)   ท า LESSON STUDY (LS3)         
  PLAN1 DO1 SEE1   PLAN2 DO2 SEE2   PLAN3 DO3 SEE3         
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1 
                                                    

                                                    

2 
                                                    

                                                    

3 
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7 
                                                    

                                                    

8 
                                                    

                                                    

9 
                                                    

                                                    

หมายเหต ุ SM = School Meeting (การประชุมโรงเรียน) 

 
 


