
 

 

 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์       จ านวนสมาชิก 6 คน   
ครั้งที ่1   ชื่อกิจกรรม การพัฒนามาตรการรักษาระยะห่างใน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
วันที่จัดกิจกรรม     1 กรกฎาคม  2563   เวลา  13.00 – 15.00 น.          รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม                            ลายมือชื่อ                              บทบาท 
1. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู  ........................................   ครูผู้น า 
2. นางศรีจันทร์   หางแก้ว  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
3. นางร าพรรณ ์  ตีระสกุล  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
4. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
5. นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศรี  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
6. นางสาวธนพร  รักท้วม   ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม                          

- ไม่มี - 
วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 

การรับส่งนักเรียนให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
สาเหตุของการจัดกิจกรรม 

เนื่องจากการเปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ผู้ปกครองและนักเรียนปฏิบัติตัวไม่เป็นไปตามมาตรการที่โรงเรียนได้วางไว้ 100% 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 

น าความรู้จากมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์มาใช้ในการให้ความรู้กับนักเรียน 
กิจกรรมที่ท า 

ถกประเด็นปัญหา  และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการของ            
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการตามมาตรการในช่วงสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้ดีขึ้น 



 

 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
ติดแถบสีแยกนักเรียนที่กลับบ้านเอง ด้วยสีแดง  นักเรียนที่กลับรถรับ-ส่ง ด้วยสีเหลือง ส่วนนักเรียนที่ 

มีผู้ปกครองมารบัให้ครูประจ าชั้นเป็นผู้ดูแลส่งนักเรียนให้กับผู้ปกครอง 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
    วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 

ลงชื่อ............................................. 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
     หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่ 
วนัที ่1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 
ลงชื่อ.............................................. 
          (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      
  วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม  PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่1 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง การพัฒนามาตรการรักษาระยะห่างในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ตามมาตรการความปลอดภัย (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์       จ านวนสมาชิก 6 คน   
ครั้งที ่2   ชื่อกิจกรรม การพัฒนามาตรการรักษาระยะห่างใน โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
วันที่จัดกิจกรรม     8 กรกฎาคม  2563   เวลา  13.00 – 15.00 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม                             ลายมือชื่อ                              บทบาท 
1. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู  ........................................        ครูผู้น า 
2. นางศรีจันทร์   หางแก้ว  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
3. นางร าพรรณ ์  ตีระสกุล  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
4. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
5. นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศร ี ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
6. นางสาวธนพร  รักท้วม   ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม                          
- ไม่มี - 
วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือติดตามและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 ผู้ปกครองไม่เว้นระยะห่างตามมาตรการของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
ผู้ปกครองและนักเรียนไม่เป็นไปตามมาตรการที่โรงเรียนได้วางไว้ 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 

ความรู้จากมาตรการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์มาใช้ในการให้ความรู้กับนักเรียน และผู้ปกครอง 
กิจกรรมที่ท า 
  ปรึกษาหารือ จัดหาสถานที่ และการจัดที่ส าหรับให้เด็กท่ีผู้ปกครองมารับอย่างมีระยะห่าง ดังนี้ 

1. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3    บริเวณหน้าหินฝั่งห้อง ผอ. 
2. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2   บริเวณต้นไม้ริมทางเดินตรงหลังคา 
3. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4  บริเวณโรงจอดรถ ฝั่งป้ายโฆษณา 
4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  บริเวณม้าหินหน้าพิพิธภัณฑ์ 



 

 

5. หากฝนตกตอนเที่ยง ให้รวมนักเรียนไว้ที่โดม  
ผลที่ได้จากกิจกรรม 
 มาตรการการเว้นระยะห่างมีประสิทธิผลมากข้ึน 
การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 จัดสถานที่ท่ีเหมาะสมให้ผู้ปกครองสามารถเว้นระยะห่างเวลามารับนักเรียน 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..................................................................................................................................................................... ......... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
........................................................... ...................................................................................................................
........................................................... .................................................................................. .................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
  วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

ลงชื่อ............................................. 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
     หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 
  วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

ลงชื่อ.............................................. 
          (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      
    วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที ่5  ในวันที ่8 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง การพัฒนามาตรการรักษาระยะห่างในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ตามมาตรการความปลอดภัย (COVIT-19)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์       จ านวนสมาชิก 6 คน   
ครั้งที ่3   ชื่อกิจกรรม การจัดท าเอกสารประกอบ Logbook เพื่อส่งรายสัปดาห์ 
วันที่จัดกิจกรรม    15 กรกฎาคม  2563   เวลา  13.00 – 15.00 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม                           ลายมือชื่อ                                บทบาท 
1. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู  ........................................   ครูผู้น า 
2. นางศรจีันทร์   หางแก้ว  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
3. นางร าพรรณ ์  ตีระสกุล  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
4. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
5. นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศรี  ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
6. นางสาวธนพร  รักท้วม   ........................................   ครูร่วมเรียนรู้ 
สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม                          
- ไม่มี - 
วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 

การรวบรวมเอกสารรายสัปดาห์และการกรอก Logbook 
สาเหตุของการจัดกิจกรรม 

ครูบางท่านยังไม่เข้าใจวิธีการกรอก Logbook และการจัดเก็บเอกสารรายสัปดาห์ 

ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
น าความรู้การบันทึก Logbook ในแต่ละ sheet 

มาน าเสนอและการรวบรวมจัดเก็บเอกสารรายสัปดาห์ให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
กิจกรรมที่ท า 

แนะน าการกรอก Logbook ในแต่ละ Sheet พร้อมทั้งการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ของแต่ละ sheet 
ผลที่ได้จากกิจกรรม 

ครูมีความเข้าใจมากข้ึนพร้อมทั้งสามารถกรอก Logbook ได้ และรวมรวมเอกสารต่าง ๆ 
พร้อมส่งเป็นรายสัปดาห์ 
การน าผลที่ได้ไปใช้ 

บันทึก Logbook ทุกสัปดาห์  พร้อมรวบรวมจัดเก็บเอกสารน าส่งทุกสัปดาห์ 
 
 



 

 

อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
........................................................ .......................................................................................................... ............
............................................................................................................................. .................................................
...................................................................... ........................................................................................................  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................... ...........................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
  วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

ลงชื่อ............................................. 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
      หวัหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
   วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
ลงชื่อ.............................................. 
          (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      
  วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่15 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง การจัดท าเอกสารประกอบ Logbook เพื่อส่งรายสัปดาห์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์       จ านวนสมาชิก 6 คน   
ครั้งท่ี  4   ชื่อกิจกรรม การค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา 
วันที่จัดกิจกรรม    22 กรกฎาคม  2563   เวลา  13.00 – 15.00 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2563 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม                           ลายมือชื่อ                                บทบาท 
1. นางสาวอรัญญา  วิเศษชู  ........................................   หวัหน้า 
2. นางศรีจันทร์   หางแก้ว  ........................................   ผู้ช่วย 
3. นางร าพรรณ ์  ตีระสกุล  ........................................   ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน  ........................................   ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศรี  ........................................   ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนพร  รักท้วม   ........................................   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม                          

1. นางสาวอรัชพร  เปรุนาวิน 
2. นางสาวธนพร  รักท้วม 

วัตถุประสงค์/ประเด็น/ของการจัดกิจกรรม 
 เพ่ือค้นหาปัญหา และหาสาเหตุของปัญหา   
สาเหตุของการจัดกิจกรรม 

ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเดินแถว 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 หัวหน้าในที่ประชุมได้เสนอให้เพ่ือนครูในสายชั้นไปศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ท า 

1. สมาชิกในกลุ่มน าเสนอปัญหา ดังนี้ 
1.1 ปัญหานักเรียนจ าพยัญชนะ สระไม่ได้ 
1.2 ปัญหานักเรียนตีโจทย์ปัญหาเลขไม่ได้  
1.3 ปัญหานักเรียนขาดความรู้ ความจ า การน าไปใช้ 
1.4 ปัญหานักเรียนไม่รู้จักฐานเสียงของพยัญชนะ 
1.5 ปัญหานักเรียนเขียนสะกดค าไม่ได้ 
1.6 ปัญหานักเรียนอ่านไม่ได้ 
1.7 ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเดินแถว 



 

 

     
    2. สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะน ามาแก้ไขร่วมกัน จ านวน 1 ปัญหา 
             ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเดินแถว 

 3. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
  3.1 นักเรียนขาดระเบียบวินัย 

3.2 นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเข้าแถวและเดินแถวให้เป็นระเบียบ 
3.3 นักเรียนชอบพูดคุยกันขณะเดินแถว จึงท าให้การเดินแถวบางช่วงขาดตอน 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
สมาชิกเลือกปัญหา ที่จะน ามาแก้ไขร่วมกัน จ านวน 1 ปัญหา 

ปัญหานักเรียนขาดระเบียบวินัยในการเดินแถว 
การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 โดย ครูอรัญญา ได้เสนอว่า ปัญหาที่พบในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
ส่วนใหญ่จะมีปัญหาการขาดระเบียบวินัยในการเดินแถว ซึ่งคณะครูที่เหลือเห็นชอบตรงกันกับปัญหานี้ 
ที่นักเรียนต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนา 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
.................................................................................... ..........................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................................................................. ............................................ 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้บันทึกกิจกรรม 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
  วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 

ลงชื่อ............................................. 
        (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู) 
     หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่5 
  วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 

 
ลงชื่อ.............................................. 
          (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
         หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ      
 วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2563 



 

 

 

  
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่5   ชื่อกิจกรรม ระเบียบวินัยการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 29  กรกฎาคม 2563  เวลา 13.00-15.00 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางศรีจันทร์ หางแก้ว  …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางร าพรรณ์ ตีระสกุล  …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
1. นางศรีจันทร์ หางแก้ว 
2. นางร าพรรณ์ ตีระสกุล 
3. นางสาวอรัชพร    เปรุนาวิน 

วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2. เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1. สร้างข้อตกลงร่วมกับนักเรียนทั้งสายชั้น 
2. หาตัวแทนดูแลแถวของแต่ละห้องเพ่ือดูแลความเรียบร้อยระหว่างการเดินแถว 
3. สังเกตผลและให้ตัวแทนประเมินทุกวัน 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีวินัยในการรู้จักอดทนรอผู้อื่น 



 

 

 
การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
การเข้าแถวซื้ออาหาร การเข้าแถวขึ้นรถโดยสารประจ าทาง เป็นต้น 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................... ...................................................................................................
........................................................................................... .................................................................. ................. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ................................................... 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………     ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                 (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             หัวหน้ากลุ่มบริหารวชิาการ 
วันที่ 29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563    วันที่ 29  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ภาพกิจกรรม PLC 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่29 กรกฎาคม 2563 
เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่6   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 5  สิงหาคม  2563  เวลา 13.00-15.00 น.  รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางศรจีันทร์ หางแก้ว  …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางร าพรรณ์ ตีระสกุล  …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
1.นางศรีจันทร์ หางแก้ว 
2.นางร าพรรณ์ ตีระสกุล 

วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของสายชั้น 
2. นักเรียนผู้เป็นตัวแทนดูแลแถวสามารถควบคุมดูแลแถวได้อย่างดี 
3. นักเรียนมีการประเมินด้วยการสังเกตและน าผลมารายงานให้คุณครูทราบในทุกวัน 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมากยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนมีวินัยในการรู้จักอดทนรอผู้อื่น 



 

 

 
การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเข้าการเข้าแถวซื้ออาหาร การเข้าแถวขึ้นรถโดยสารประจ าทาง  เป็นต้น 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................. ............. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.............................................................................................. ................................................................................
........................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................... ............................................... 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที ่5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563    วันที่ 5  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ภาพกิจกรรม PLC 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่5 สิงหาคม 2563 
เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่7   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 17  สิงหาคม  2563  เวลา 13.30-15.10 น.             รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางศรีจันทร์ หางแก้ว  …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางร าพรรณ์ ตีระสกุล  …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………           ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
1.นางศรีจันทร์ หางแก้ว 
2.นางร าพรรณ์ ตีระสกุล 

วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1. นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของสายชั้นแต่ระหว่างเดินนักเรียนยังเล่นกันในระหว่างแถว 
2.นักเรียนผู้เป็นตัวแทนดูแลแถวสามารถควบคุมดูแลแถวได้แต่ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรจึงเพ่ือคนดูแลอีกคน 
เพ่ือให้แถวเรียบร้อยขึ้น 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนมีวินัยในการรู้จักอดทนรอผู้อ่ืน 



 

 

 
การน าผลที่ได้ไปใช ้
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเข้าในสถานการณ์ต่างที่จ าเป็นต้องเข้าแถว  เป็นต้น 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563    วันที่ 17  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่17 สิงหาคม 2563 

เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่8    ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
วันที่จัดกิจกรรม 14  กันยายน 2563  เวลา 13.30-15.10 น.     รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางศรีจันทร์ หางแก้ว  …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางร าพรรณ์ ตีระสกุล  …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกทีไ่ม่เข้าร่วมกิจกรรม 
1.นางศรีจันทร์ หางแก้ว 
2.นางร าพรรณ์ ตีระสกุล 

วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 
1.เพ่ือให้นักเรียนรับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ยาเสพติด  
2.เพ่ือให้นักเรียนรู้ถึงโทษในการใช้ยาเสพติด 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนได้รับการอบรมเรื่อง 
ยาเสพติดให้โทษโดยที่นักเรียนสามารถน าความรู้จากกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1.นักเรียนปฏิบัติตามตนเป็นอย่างที่ดีให้กับสังคมโดยที่ไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดให้โทษที่ก่อให้เกิดผลเสียใน
ภายกลัง 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
     นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตประจ าวัน 

 
 



 

 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันโดยความรูที่ได้นั้น 
เป็นเรื่องเก่ียวกับโทษของยาเสพติดและการอยู่ในสังคมโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................. ....................................................................................... .......... 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ ..
................................................................................................................................. ............................................. 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 14  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 14  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563    วันที่ 14  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่14  กันยายน 2563 

เรื่อง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ทั้งสายชั้นเข้ารับการอบรมเรื่องยาเสพติด  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่9   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 21  กันยายน 2563  เวลา 13.30-15.10 น.     รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางศรีจันทร์ หางแก้ว  …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางร าพรรณ์ ตีระสกุล  …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
5. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
6. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
1.นางศรีจันทร์ หางแก้ว 
2.นางร าพรรณ์ ตีระสกุล 

วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 
1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1.นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของสายชั้นแต่ระหว่างเดินนักเรียนไม่เล่นในเวลาเดินแถวท าให้แถวเป็น 
ระเบียบมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนผู้เป็นตัวแทนดูแลแถวสามารถควบคุมดูแลแถวทั่วถึงนักเรียนมีระเบียบในการแถวเรียบร้อยขึ้น 
3. นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลงที่ตั้งไว้ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนมีวินัยในการรู้จักอดทนรอผู้อ่ืน 



 

 

3.นักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างของโรงเรียนได้โดยค านึงถึงความมีระเบียบวินัยของการเข้าร่วม 
อย่างมีวินัย 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเข้าในสถานที่ต่าง ๆ  รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................................................... ...............
.................................................................................................................... ..........................................................
........................................................................................... ...................................................................................  
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
......................................................... ........................................................................................................... .......... 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 21  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 21  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563    วันที่ 21  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่21 กันยายน  2563 

เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่10   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 28  กันยายน 2563  เวลา 13.00-15.10 น.                รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
    นางสาวอรัญญา   วิเศษชู 
วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1.นักเรยีนปฏิบัติตามข้อตกลงของสายชั้นแต่ระหว่างเดินนักเรียนไม่เล่นในเวลาเดินแถวท าให้แถวเป็น 
ระเบียบมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนผู้เป็นตัวแทนดูแลแถวสามารถควบคุมดูแลแถวทั่วถึงนักเรียนมีระเบียบในการแถวเรียบร้อยขึ้น 
3.นักเรียนควบคุมตนเองและมีสมาธิในการตั้งใจเดินมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการเก็บมือ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมากยิ่งข้ึน 
2. นักเรียนมีวินัยในการรู้จักอดทนรอผู้อ่ืน 
3. นักเรียนได้มีสมาธิมากข้ึนตั้งใจที่จะเดินให้เป็นระเบียบ 

 
 



 

 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น 
นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเข้าในสถานที่ต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น  เป็นต้น 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................... ..........................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................... ...........
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 28  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 28  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563     วันที่ 28  เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่28 กันยายน 2563 

เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่11   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 5 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30-15.10 น.            รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวนุศรินทร์   มนต์แก้ว         …………………………………………  ผู้ช่วย 
5. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………           ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
      1.นางสาวอรัญญา วิเศษชู 
วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1. นักเรียนมีการัดคนควบุมดูแลแถวในทุกอาทิตย์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกความเป็นผู้น าท าให้นักเรียน
มีระเบียบวินัยมากยิ่งข้ึน 

2. นักเรียนเดินเป็นแถวทุกครั้งที่มีการเดินไปเรียนในวิชาพิเศษ 
3.นักเรียนเรียงตามล าดับไหล่เพ่ือให้แถวมีระเบียบ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัย 
2. นักเรียนสามารถฝึกเพ่ือให้เก็นิสัยสามารถน าไปใช้ร่วมกับการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
3. นักเรียนทุกคนสามารถเข้าแถวได้ตามล าดับไหล่โดยที่สามารปฏิบัติอย่างอัตโนมัติ 

 



 

 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
และยังสามารถน าประโยชน์ที่ได้ไปช้ในการนั่งเรียนในห้องเรียน หรือการเข้าร่วมประชุมในสถานที่ต่างๆได้ 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................ ..............................................
..................................................................................... .........................................................................................
....................................................................... ................................................................................................ ....... 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ......................................... 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 5  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563               วันที่ 5  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่5 ตุลาคม 2563 

เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

                                    แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 
ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่12   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 12 ตุลาคม 2563  เวลา 13.00-15.10 น.         รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวนุศรินทร์   มนต์แก้ว …………………………………………   ผู้ช่วย 
5. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
     - 
วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1. หัวหน้านักเรียนดูแลเรื่อง การจัดแถวของห้องเรียน มีจ านวนเพิ่มขึ้นเป็นห้องละสองคน 
มีการแบ่งหน้าที่ดูแลอย่างชัดเจนท าให้ดูแลเพื่อนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างท่ัวถึง 
2.  นักเรียนสามารถท าตามกฎระเบียบที่ตั้งร่วมกันได้ในทุกช่วงเวลา เช่น เข้าแถวไปเรียนที่ห้องต่างๆ 
การปฏิบัติตนในห้องเรียนต่างๆ  

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1. นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเดินแถวมากยิ่งข้ึน 
3. นักเรียนได้มีสมาธิมากข้ึนตั้งใจที่จะเดินให้เป็นระเบียบ 

 



 

 

 
 
การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถวไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
โดยเฉพาะการเข้าเรียนในการเดินเข้า - ออกโรงเรียน ได้อย่างเป็นแถวและในการด ารงชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้น  
เป็นต้น 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................ .................................................................................. 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 12  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 12  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563          วันที่ 12  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่12 ตุลาคม 2563 

เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
แบบบันทึกการจัดกิจกรรม PLC 

ชื่อกลุ่มกิจกรรม Dream Teams P. Five   โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์         จ านวนสมาชิก  6  คน 
ครั้งที ่13   ชื่อกิจกรรม ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
วันที่จัดกิจกรรม 19 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30-15.10 น.   รวม  2  ชั่วโมง 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม    ลายมือชื่อ   บทบาท 

1. นางสาวอรัญญา วิเศษชู  …………………………………………  หัวหน้า 
2. นางสาวอรัชพร เปรุนาวิน …………………………………………  ผู้ช่วย 
3. นางสาวอัญธานี นิพนธ์เจริญศรี …………………………………………  ผู้ช่วย 
4. นางสาวนุศรินทร์    มนต์แก้ว        ................................................                 ผู้ชว่ย 
4. นางสาวธนพร รักท้วม  …………………………………………            ผูช้่วยและเลขานุการ 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
- 
วัตถุประสงค์/ประเด็นของการกิจกรรม 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียนวินัยในการเดินแถว 
2.เพ่ือฝึกวินัยให้นักเรียนรู้จักการรอผู้อื่น 

สาเหตุของการจัดกิจกรรม 
 นักเรียนเดินไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากนักเรียนคุยระหว่างการเดินท าให้เดินไม่ทันเพ่ือน 
ความรู้หลักการที่น ามาใช้ 
 สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อที่ 3 มีวินัย 
กิจกรรมที่ท า 

1. นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลแถวต้องดูแลเพ่ือนระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญที่โรงเรียนได้จัดขึ้น 
2. นักเรียนสามารถเข้าแถวเคารพธงชาติได้ด้วยตนเองตามล าดับ 

ผลที่ได้จากกิจกรรม 
1.นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญของโรงเรียนที่ได้จัดขึ้นนักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเองและยังสา
มารถดูแลเพ่ือนๆในห้องให้อยู่ในระเบียบได้เป็นอย่าง 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในกิจกรรมทุกๆกิจกรรม 

 
 
 



 

 

การน าผลที่ได้ไปใช้ 
 นักเรียนสามารถน าการฝึกระเบียบวินัยในการเข้าแถววมทั้งการมีระเบียบวินัยอื่นๆเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมท้ังในและนอกโรงเรียน 
อ่ืน ๆ /ปัญหา/อุปสรรค 
........................................................................... ...................................................................................................
........................................................................................ ..................................................................... .................
............................................................................................................................. ................................................. 
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
...................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... ...................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
 
ลงชื่อ……………………………………ผู้บันทึกกิจกรรม 
       (นางสาวธนพร  รักท้วม) 
วันที่ 19  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
ลงชื่อ…………………………… …………      ลงชื่อ………………………………………… 
       (นางสาวอรัญญา  วิเศษชู)                     (นางสุจินต์  ดอกไม้ทอง) 
    หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5           หวัหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
วันที่ 19  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2563          วันที่ 19  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพกิจกรรม PLC 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ในวันที ่19 ตุลาคม 2563 

เรื่อง ติดตามระเบียบการเดินแถวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


