
 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายวัชรพัฐ มะธิตะโน 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 6 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นางสาวประณิธี รัตนวจิิตร   
    6. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน 0, ร, มส ต7องไม+เกินร7อยละ 20 โดยให7คุณครูคํานึงถึงผลการเรียนเหล+านี้ของนักเรียนว+า
เปGนผลมาจากการสอน สอนอย+างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นท่ีเปGนประโยชน,ให7มากท่ีสุด  

 
 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทําได7ด7วยการ นับการมาเข7าเรียนเปGนคะแนนเก็บ 
    2. การเน7นการทําแบบฝJกหัดเพ่ือเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน 
    3. การให7ทํางานกลุ+มเพ่ือให7นักเรียนช+วยกันทําชิ้นงาน โดยให7ระบุหน7าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนว+าใครทําอะไร 
    4. การให7จับคู+ทําชิ้นงาน โดยนักเรียนท่ีเรียนเก+งอยู+กับนักเรียนท่ีเรียนอ+อน 
    5. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิน้งานเพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนสามารถเลือกทําส+งเปGนบางชิ้นท่ีตนเองสนใจได7 
    6. การให7นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได7 เพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนได7แสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีต+อวิชา 
    7. มีการให7คะแนนเพ่ิมกับนักเรียนท่ีสนใจในวิชา เช+น มีคําถามระหว+างสอน หรือให7คะแนนนักเรียนท่ีตั้งใจเรียน 
    8. เปLดโอกาสให7ส+งงานออนไลน,ผ+านทางโซเชียลเน็ตเวิร,คได7 
    9. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน7อยในคาบเรียน เช+น การทําควิซก+อนสอนและหลังสอน 
   10. การเปLดโอกาสให7นักเรียนช+วยระบุได7ว+า ควรจะมีชิ้นงานใดบ7าง และแต+ละชิ้นควรมีคะแนนเท+าไร 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายวิชา 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาให7นักเรียน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
           (นายวัชรพัฐ มะธิตะโน)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายวัชรพัฐ มะธิตะโน 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
            (นายวชัรพัฐ มะธิตะโน)                                   (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายวัชรพัฐ มะธิตะโน 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
            (นายวชัรพัฐ มะธิตะโน)                                    (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 6 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นางสาวประณิธี รัตนวจิิตร   
    6. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน 0, ร, มส ต7องไม+เกินร7อยละ 20 โดยให7คุณครูคํานึงถึงผลการเรียนเหล+านี้ของนักเรียนว+า
เปGนผลมาจากการสอน สอนอย+างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นท่ีเปGนประโยชน,ให7มากท่ีสุด  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทําได7ด7วยการ นับการมาเข7าเรียนเปGนคะแนนเก็บ 
    2. การเน7นการทําแบบฝJกหัดเพ่ือเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน 
    3. การให7ทํางานกลุ+มเพ่ือให7นักเรียนช+วยกันทําชิ้นงาน โดยให7ระบุหน7าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนว+าใครทําอะไร 
    4. การให7จับคู+ทําชิ้นงาน โดยนักเรียนท่ีเรียนเก+งอยู+กับนักเรียนท่ีเรียนอ+อน 
    5. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิน้งานเพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนสามารถเลือกทําส+งเปGนบางชิ้นท่ีตนเองสนใจได7 
    6. การให7นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได7 เพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนได7แสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีต+อวิชา 
    7. มีการให7คะแนนเพ่ิมกับนักเรียนท่ีสนใจในวิชา เช+น มีคําถามระหว+างสอน หรือให7คะแนนนักเรียนท่ีตั้งใจเรียน 
    8. เปLดโอกาสให7ส+งงานออนไลน,ผ+านทางโซเชียลเน็ตเวิร,คได7 
    9. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน7อยในคาบเรียน เช+น การทําควิซก+อนสอนและหลังสอน 
   10. การเปLดโอกาสให7นักเรียนช+วยระบุได7ว+า ควรจะมีชิ้นงานใดบ7าง และแต+ละชิ้นควรมีคะแนนเท+าไร 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายวิชา 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาให7นักเรียน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร)                                (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร)                    (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร)                        (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวปนัดดา นกแก7ว 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 6 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นางสาวประณิธี รัตนวจิิตร   
    6. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน 0, ร, มส ต7องไม+เกินร7อยละ 20 โดยให7คุณครูคํานึงถึงผลการเรียนเหล+านี้ของนักเรียนว+า
เปGนผลมาจากการสอน สอนอย+างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นท่ีเปGนประโยชน,ให7มากท่ีสุด  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทําได7ด7วยการ นับการมาเข7าเรียนเปGนคะแนนเก็บ 
    2. การเน7นการทําแบบฝJกหัดเพ่ือเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน 
    3. การให7ทํางานกลุ+มเพ่ือให7นักเรียนช+วยกันทําชิ้นงาน โดยให7ระบุหน7าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนว+าใครทําอะไร 
    4. การให7จับคู+ทําชิ้นงาน โดยนักเรียนท่ีเรียนเก+งอยู+กับนักเรียนท่ีเรียนอ+อน 
    5. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิน้งานเพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนสามารถเลือกทําส+งเปGนบางชิ้นท่ีตนเองสนใจได7 
    6. การให7นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได7 เพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนได7แสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีต+อวิชา 
    7. มีการให7คะแนนเพ่ิมกับนักเรียนท่ีสนใจในวิชา เช+น มีคําถามระหว+างสอน หรือให7คะแนนนักเรียนท่ีตั้งใจเรียน 
    8. เปLดโอกาสให7ส+งงานออนไลน,ผ+านทางโซเชียลเน็ตเวิร,คได7 
    9. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน7อยในคาบเรียน เช+น การทําควิซก+อนสอนและหลังสอน 
   10. การเปLดโอกาสให7นักเรียนช+วยระบุได7ว+า ควรจะมีชิ้นงานใดบ7าง และแต+ละชิ้นควรมีคะแนนเท+าไร 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายวิชา 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาให7นักเรียน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวปนัดดา นกแก7ว)                                   (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวปนัดดา นกแก7ว 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวปนัดดา นกแก7ว)                                   (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวปนัดดา นกแก7ว 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวปนัดดา นกแก7ว)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 6 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นางสาวประณิธี รัตนวจิิตร   
    6. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน 0, ร, มส ต7องไม+เกินร7อยละ 20 โดยให7คุณครูคํานึงถึงผลการเรียนเหล+านี้ของนักเรียนว+า
เปGนผลมาจากการสอน สอนอย+างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นท่ีเปGนประโยชน,ให7มากท่ีสุด  

 
 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทําได7ด7วยการ นับการมาเข7าเรียนเปGนคะแนนเก็บ 
    2. การเน7นการทําแบบฝJกหัดเพ่ือเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน 
    3. การให7ทํางานกลุ+มเพ่ือให7นักเรียนช+วยกันทําชิ้นงาน โดยให7ระบุหน7าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนว+าใครทําอะไร 
    4. การให7จับคู+ทําชิ้นงาน โดยนักเรียนท่ีเรียนเก+งอยู+กับนักเรียนท่ีเรียนอ+อน 
    5. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิน้งานเพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนสามารถเลือกทําส+งเปGนบางชิ้นท่ีตนเองสนใจได7 
    6. การให7นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได7 เพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนได7แสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีต+อวิชา 
    7. มีการให7คะแนนเพ่ิมกับนักเรียนท่ีสนใจในวิชา เช+น มีคําถามระหว+างสอน หรือให7คะแนนนักเรียนท่ีตั้งใจเรียน 
    8. เปLดโอกาสให7ส+งงานออนไลน,ผ+านทางโซเชียลเน็ตเวิร,คได7 
    9. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน7อยในคาบเรียน เช+น การทําควิซก+อนสอนและหลังสอน 
   10. การเปLดโอกาสให7นักเรียนช+วยระบุได7ว+า ควรจะมีชิ้นงานใดบ7าง และแต+ละชิ้นควรมีคะแนนเท+าไร 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายวิชา 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาให7นักเรียน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  

 

 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี)                                 (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวอารดา คํายา 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 6 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นางสาวประณิธี รัตนวจิิตร   
    6. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน 0, ร, มส ต7องไม+เกินร7อยละ 20 โดยให7คุณครูคํานึงถึงผลการเรียนเหล+านี้ของนักเรียนว+า
เปGนผลมาจากการสอน สอนอย+างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นท่ีเปGนประโยชน,ให7มากท่ีสุด  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทําได7ด7วยการ นับการมาเข7าเรียนเปGนคะแนนเก็บ 
    2. การเน7นการทําแบบฝJกหัดเพ่ือเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน 
    3. การให7ทํางานกลุ+มเพ่ือให7นักเรียนช+วยกันทําชิ้นงาน โดยให7ระบุหน7าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนว+าใครทําอะไร 
    4. การให7จับคู+ทําชิ้นงาน โดยนักเรียนท่ีเรียนเก+งอยู+กับนักเรียนท่ีเรียนอ+อน 
    5. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิน้งานเพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนสามารถเลือกทําส+งเปGนบางชิ้นท่ีตนเองสนใจได7 
    6. การให7นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได7 เพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนได7แสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีต+อวิชา 
    7. มีการให7คะแนนเพ่ิมกับนักเรียนท่ีสนใจในวิชา เช+น มีคําถามระหว+างสอน หรือให7คะแนนนักเรียนท่ีตั้งใจเรียน 
    8. เปLดโอกาสให7ส+งงานออนไลน,ผ+านทางโซเชียลเน็ตเวิร,คได7 
    9. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน7อยในคาบเรียน เช+น การทําควิซก+อนสอนและหลังสอน 
   10. การเปLดโอกาสให7นักเรียนช+วยระบุได7ว+า ควรจะมีชิ้นงานใดบ7าง และแต+ละชิ้นควรมีคะแนนเท+าไร 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายวิชา 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาให7นักเรียน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
          (นางสาวอารดา คํายา)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวอารดา คํายา 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  

 

 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
            (นางสาวอารดา คํายา)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นางสาวอารดา คํายา 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
            (นางสาวอารดา คํายา)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายสมพงษ, ศลทอง 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 1/60 วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 6 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นางสาวประณิธี รัตนวจิิตร   
    6. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู7เรียน 0, ร, มส ต7องไม+เกินร7อยละ 20 โดยให7คุณครูคํานึงถึงผลการเรียนเหล+านี้ของนักเรียนว+า
เปGนผลมาจากการสอน สอนอย+างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นท่ีเปGนประโยชน,ให7มากท่ีสุด  

 
 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทําได7ด7วยการ นับการมาเข7าเรียนเปGนคะแนนเก็บ 
    2. การเน7นการทําแบบฝJกหัดเพ่ือเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน 
    3. การให7ทํางานกลุ+มเพ่ือให7นักเรียนช+วยกันทําชิ้นงาน โดยให7ระบุหน7าท่ีการทํางานท่ีชัดเจนว+าใครทําอะไร 
    4. การให7จับคู+ทําชิ้นงาน โดยนักเรียนท่ีเรียนเก+งอยู+กับนักเรียนท่ีเรียนอ+อน 
    5. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิน้งานเพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนสามารถเลือกทําส+งเปGนบางชิ้นท่ีตนเองสนใจได7 
    6. การให7นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได7 เพ่ือเปLดโอกาสให7นักเรียนได7แสดงศักยภาพของตนเองท่ีมีต+อวิชา 
    7. มีการให7คะแนนเพ่ิมกับนักเรียนท่ีสนใจในวิชา เช+น มีคําถามระหว+างสอน หรือให7คะแนนนักเรียนท่ีตั้งใจเรียน 
    8. เปLดโอกาสให7ส+งงานออนไลน,ผ+านทางโซเชียลเน็ตเวิร,คได7 
    9. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน7อยในคาบเรียน เช+น การทําควิซก+อนสอนและหลังสอน 
   10. การเปLดโอกาสให7นักเรียนช+วยระบุได7ว+า ควรจะมีชิ้นงานใดบ7าง และแต+ละชิ้นควรมีคะแนนเท+าไร 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายวิชา 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาให7นักเรียน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
             (นายสมพงษ, ศลทอง)                                (นายวชัรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายสมพงษ, ศลทอง 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  

 

 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
             (นายสมพงษ, ศลทอง)                                   (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายสมพงษ, ศลทอง 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  

 
 
 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
             (นายสมพงษ, ศลทอง)                            (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายวีรยุทธ  ผักสา 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 2/60 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 7 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    3. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    4. นางสาวอารดา คํายา 
    5. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    7. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการดูแลความสะอาดในห7องเรียนและห7องพักครู ห7องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, เพ่ือให7เหมาะสําหรับใช7ทําการ
เรียนการสอนอย+างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือความเปGนระเบียบเรียบร7อย  
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  
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4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ต้ังถังขยะนอกห7องเรียน เพ่ือไม+ให7มีขยะถูกพักในห7องเรียน  
    2. กําหนดเวรประจําคาบของแต+ละห7องเรียนท่ีมาเรียน เพ่ือรักษาความสะอาดรายคาบ 
    3. กําหนดวิธีการท่ีเปGนเง่ือนไข เช+น นักเรียนท่ีเก็บขยะไปท้ิงท่ีถัง จึงจะสามารถออกจากห7องได7 โดยครูยืนดูท่ีถังขยะ 
    4. ครูเปGนแบบอย+างท่ีดี โดยไม+วางขยะหรือเศษอาหารไว7ในห7องเรียนหรือห7องพักครู 
    5. กําหนดวันทําความสะอาดประจําเดือน เพ่ือช+วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ,ของห7องปฏิบัติการท่ีอาจ
ชํารุด เพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ+อมแซมให7ดีดังเดิม 
    6. จัดจุดในการวางกระเปTาและรองเท7าของนักเรียน เพ่ือให7มีความเปGนระเบียบ และปUองกันการสร7างเศษขยะเช+น
นักเรียนแอบกินขนมในห7องเรียน 
    7. จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใช7ห7องปฏิบัติการ ให7เปGนไปในทิศทางเดียวกัน และมีปUายระเบียบติดบอกอย+างชัดเจน 
    8. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ+มวิชาให7เปGนระเบียบ และให7เปGนปPจจุบัน เช+น จัดท่ีท้ิงกระดาษท่ีไม+ใช7แล7ว เพ่ือ
สะดวกในการกําจัด และจัดท่ีวางกระดาษหน7าเดียวท่ีสามารถสั่งพิมพ,เอกสารได7อีกหน7า สําหรับพิมพ,เอกสารท่ีไม+สําคัญ  
    9. มีการทําถังแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือเปGนแบบอย+างในการจัดการขยะ ให7นักเรียนเห็นตัวอย+างท่ีดี 
   10. ให7นักเรียนช+วยคิด และตัดสินการแก7ปPญหานี้ ในแบบของแต+ละห7อง เพ่ือดําเนินการจริง และครูจะเพ่ิมคะแนนให7
สําหรับห7องท่ีทําได7ผลจริง  
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละห7อง 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือลดปPญหาหรือทําให7ปPญหานี้หมดไป 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันแก7ปPญหาเพ่ือพัฒนาห7องเรียนให7มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
           (นายวีรยุทธ  ผักสา)                                  (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
          
 

 

 

 

 

 



 
    

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อําเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 
ชื่อ-สกุล นายวีรยุทธ  ผักสา 

กลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
    3. นางสาวปนัดดา นกแก7ว 
    4. นางสาวอทิตยา บุญม่ังมี 
    5. นางสาวอารดา คํายา 
    6. นายวีรยุทธ  ผักสา 
    7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร   
    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
   เรื่องการพัฒนานักเรียนสู+การแข+งขันศิลปหัตถกรรม สําหรับรายการแข+งคอมพิวเตอร,และหุ+นยนต, 
 
3. กิจกรรม 
   การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต+ละคน เพ่ือให7ได7ความคิดเห็นมากท่ีสุด และเปGนวิธีการท่ีทําได7จริง  

 
 
 
 
 

 

LOG BOOK 



 
4. บันทึกองค,ความรู7ท่ีได7รับ  
    1. ให7เริ่มฝJกนักเรียนได7ตั้งแต+ตอนนี้ เพ่ือให7นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก+อนการแข+งขันมาก ๆ  
    2. ให7นักเรียนท่ีเคยแข+งขัน ได7มาร+วมฝJกรุ+นน7อง เพ่ือจะได7ช+วยบอกเล+าประสบการณ,ตอนท่ีตนเองได7ไปแข+งขัน จะ
ช+วยให7รุ+นน7องได7รับรู7ปPญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเตรียมตัวรับมือ 
    3. เพ่ิมความรู7ให7กับนักเรียน เช+น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนําแหล+งความรู7เพ่ิมเติม  
    4. หาตัวอย+างผลงานการแข+งขันให7นักเรียนได7นํามาศึกษา  
    5. ให7นักเรียนหาตัวอย+างผลงานการแข+งขันในรายการท่ีตนเองแข+งขัน มาช+วยกันวิเคราะห,จุดเด+นจุดด7อย จุดท่ีควร
พัฒนาต+อ 
    6. ให7นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ+งเวลาในเรื่องต+าง ๆ ให7การซ7อมไม+เปGนอุปสรรคต+อการดําเนินชีวิตในด7านอ่ืน ๆ 
    7. พยายามติดต+อพูดคุยแลกเปลี่ยนข7อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอ่ืน 
    8. จดบันทึกเก่ียวกับวิธีการท่ีใช7ฝJกนักเรียน เพ่ือเปGนแนวทางในการฝJกนักเรียนในครั้งต+อ ๆ ไป 
 
5. นําผล/องค,ความรู7 ไปใช7อย+างไรหรือต+อไปจะทําอะไรต+อ 
    1. นําสิ่งท่ีได7ระดมความคิดกันไปปรับใช7ให7เหมาะสมกับแต+ละรายการแข+งขัน เพ่ือฝJกนักเรียนให7สามารถแข+งขันได7 
    2. นําหลาย ๆ วิธีการมาใช7ร+วมกันเพ่ือให7เกิดประโยชน,ต+อนักเรียนท่ีจะแข+งขันและนักเรียนทุกคน 
 
6. ความประทับใจ 
    ได7ร+วมกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือช+วยกันพัฒนานักเรียนเพ่ือเตรียมความพร7อมสําหรับการไปแข+งขันศิลปหัตถกรรม
และการแข+งขันอ่ืน ๆ ท่ีอาจนําไปปรับประยุกต,ใช7ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได7 
      
 
ลงชื่อ ....................................................... ผู7รายงาน    ลงชื่อ ...........................................................หวัหน7ากลุ+มสาระฯ 
            (นายวีรยุทธ  ผักสา)                                        (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน) 

 
ลงชื่อ .......................................................                ลงชือ่ .........................................................       
            (นางปLยพร  ทองก7อน)                         (นางสาวอภัสรินทร,   จันทร)                                  
        หัวหน7ากลุ+มบริหารวิชาการ             รองผู7อํานวยการกลุ+มบริหารวิชาการ     
                 
                                    ลงชื่อ ........................................................... 
                                            (นายไพรัตน,  ก7อนทองคํา) 
                                    ผู7อํานวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
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ชื่อ-สกุล นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
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ครั้งท่ี 3/60 วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 สถานท่ี ห7องพักครูกลุ+มวิชาคอมพิวเตอร, 
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1. ผู7ร+วมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 (PLC)   จํานวน 8 คน 
    1. นายวชัรพัฐ มะธิตะโน 
    2. นายพงษ,พันธ, พุดสีเสน 
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    8. นายสมพงษ, ศลทอง 
 
2. งาน/เรื่อง  
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