
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

 

 

 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีนักเรียน จ านวน 4,300 คน         ครู  221  

คน  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียน   มีความมุ่งหวังที่
จะพัฒนากรจัดการเรียนรู้ โดยฝึกฝนให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  (Active  
Learning)  โดยมีครูเป็นโค้ช ที่คอยอ านวยความสะดวก  ออกแบบการเรียนรู้  เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุผล  เพ่ือก้าว
ข้ามเป็นผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังนั้น โรงเรียนจึงได้จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้           ครูเพ่ือศิษย์ เป็นการวมตัวกันของ
ครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่สอนของครู มุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  โดยมี
การด าเนินการร่วมกัน 5  ประการ ดังนี้ 

1. มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 
3. ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย 
4. มีการวิพากย์  สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน  
5. มีการสร้าง  HOPE  ให้ทีมงานอันประกอบด้วย   

5.1  honesty  & humanity เป็นกรยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ 
5.2  option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีท่ีสุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย 
5.3  patience & persistence  เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น ทุ่มเท 
      พยายามจนเกิดผลชัดเจน 
5.4  efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อม่ันในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ 
      ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง 
      อย่างเต็มที่ (เรวดี  ชัยเชาวรัตน์ , 2558) 

 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เป็นกระบวนการสร้าง  การเปลี่ยนแปลง โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่ม
บุคคลที่มารวมกันเพ่ือท างานร่วมกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติทั้งในส่วนบุคคล และผลที่เกิดขึ้นโดยรวม  
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน     การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 
 ในทางการศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์และ
นักการศึกษาให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู        กับผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
 
 
 



 องค์ประกอบส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  หมายถึง  มีเป้าหมาย  ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนการสอน     สู่

คุณภาพผู้เรียน 
2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ  หมายถึง ต้องเปิดใจ  รับฟัง  เสนอวิธีการ  น าสู่การปฏิบัติและประเมินร่วมกัน 

Open  เปิดใจรับและให้ care และ share 
3. ภาวะผู้น าร่วม  หมายถึง  การท า PLC  ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. กัลยาณมิตร หมายถึง  เป็นเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน 
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร  หมายถึง ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาสการท างานที่ช่วยเหลือกัน

มากกว่าสั่งการ  มีชั่วโมงพูดคุย 
6. การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง  การเรียนรู้การปฏิบัติงาน และตรงกับภาระงานคือการสอน สู่

คุณภาพผู้เรียน 
 

การบริหารจัดการ 
 ภาระงาน   :  จัดชั่วโมงรวมอยู่ในภาระงานสอนของครู 
 การจัดกลุ่ม   -  กลุ่มครูที่สอนวิชา / กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน 

-  กลุ่มครูที่สอนวิชา / กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน 
-  กลุ่มครูตมลักษณะรวม 

จ านวนสมาชิก  :  6-8 คน  (กลุ่มสาระฯ หรือ ระดับชั้นเข้าร่วม ทุกกลุ่ม)  
ระยะเวลา   :  2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา 

 
 บทบาทของบุคคลในการท า  PLC 

1. ผู้อ านวยความสะดวก 
- รักษาระดับการส่วนร่วมของสมาชิก 
- ควบคุมประเด็นการพูดคุย 
- ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

2. สมาชิก 
- เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
- รับแนวทางไปปฏิบัติ และน าผลมาเสนอต่อยอด 

3. ผู้บันทึก 
- สรุปประเด็นสภาพและแนวทางแก้ปัญหา  พร้อมบันทึกใน Log book 

 
 
 
 
 



 กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ผู้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ผู้หาข้อมูลเพิ่มเติม 
  ผู้บันทึก  Log book  (ทุกคน) 
  เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา 
  ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์ 
  อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
  น าไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนในชั้นของผู้เรียน 
  น าไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนในชั้นกลุ่ม :  ระบุปัญหา วิธีแก้การทดลอง 
  แบ่งปันประสบการณ์ 
 
 กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ  (PLC)  
(อ้างอิงจาก  https://candmbsri.wordpress.com/2015/04/02/plc) 

1.  เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ  (Take a baby steps)  โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย อภิปราย 
สะท้อนผลแลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ  เพื่อก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไร  โดยพิจารณาและสะท้อนผลในประเด็นต่อไปนี้ 

1.1 หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
1.2 เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 
1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศท่ีต้องใช้ 
ในการด าเนินการ 

3. การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง  (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสืบเสาะ 
หาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด  
      3.1  ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการวางแผนระยะยาว 
(Long-term) 
      3.2  จัดให้มีช่วงเวลาของกรชี้แนะ  โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
      3.3  ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
 4.  เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
 5.  ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้ และการสะท้อนผล         เพ่ือ
น ามาก าหนดว่า  แผนไหน ควรใช้ต่อไป / แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก  
 6.  วางแผนเพ่ือความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต  ปรับปรุงหรือปฏิเสธสิ่งที่ไม่ส าเร็จ และท า
ต่อไป ความส าเร็จในอนาคต  หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู 
 7.  น าสู่สาธารณะ (Go public)  แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม ยกย่องและ
แลกเปลี่ยนความส าเร็จ 



 8.  ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise  the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ได้มีการ
เคลื่อนไหว และเตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มท่ีมีประโยชน์  
 
 

การขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
 
P ขั้นการวางแผน 
 

รายการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นให้ความรู้    
สร้างความรู้ ความเข้าใจ     
- เรื่อง “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ รูปแบบและ
กระบวนการ” 

6 มีนาคม 2 560 ที่ประชุมคร ู ผู้บริหาร 

- เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชน 
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

15 พฤษภาคม  2560 ที่ประชุมคร ู ผู้บริหาร 

หย่ังเชิง    
- การน าสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ปูแบบ PLC 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ   
1 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

26 พฤษภาคม  2560 ห้องพักครูกลุ่มสาระฯ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

เตรียมการ 

30 มิถุนายน  2560 
กลุ่มสาระฯ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 
โรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ 

- สร้างทีมงาน 
- ออกค าสั่งครูพี่ดูแลน้อง 
- ออกค าสั่งคณะกรรมการขับเคลือ่นในโรงเรียน 
ก าหนดแผน  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 

- จัดท าปฏิทินงาน 
- วางแผนจัดรูปแบบ  

- จัดท าคู่มือการจดั PLC   

 
  



Do ขั้นการปฏิบัติ 
 

รายการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นรายวิชา ทุกวันจันทร์ที่ 2  ของเดือน กลุ่มสาระฯ ครูทุกคน 
บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน  Log book   

1) ค้นหาปัญหา 
2) หาสาเหตุ 
3) แนวทางแก้ไข 
4) ออกแบบกิจกรรม 
5) น าสู่การปฏิบัติและสะท้อนผล 

ทุกวันจันทร์ที่ 2  ของเดือน กลุ่มสาระฯ ครูทุกคน 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทุกวันจันทร์ที่ 2  ของเดือน กลุ่มสาระฯ ครูทุกคน 

พัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทุกวันจันทร์ที่ 2  ของเดือน กลุ่มสาระฯ ครูทุกคน 
 
 
Check ขั้นการตรวจติดตาม 
 

รายการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

- จัดท าเครื่องมือก ากับ นิเทศ ติดตาม กรกฎาคม – สิงหาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

กลุ่มบรหิารวิชาการ 

- ติดตาม Log book ของครู  
และช่วยเหลือสนับสนุน  

สิงหาคม – กันยายน 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

ฝ่ายบริหาร 

 
 
Action ขั้นการพัฒนาใหม่ 
 

รายการ วัน เดือน ป ี สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ถอดบทเรียน 

กันยายน , ตุลาคม 2560 ,  
มีนาคม  2561 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
และ  โรงเรียนในเครือฯ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

- ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ผู้มีผลงาน 

กันยายน , ตุลาคม 2560 , 
มีนาคม  2561 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
และ  โรงเรียนในเครือฯ 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา  ของกลุ่ม PLC  (ระยะท่ี 1) 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2 

 

ข้อที่ รายการติดตาม รายการปฏิบัติ ร่องรอย / หลักฐาน 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  

1 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    
2 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ        

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   

3 เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    

4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    

5 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และแสดงความคิดเห็น         

ต่อผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 
   

7 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    

8 ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    

9 หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม    
10 อภิปรายสรุปและเลือกวีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ............................................................ ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................... ........................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 



 
แบบติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC  (ระยะที่ 2) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2 
 

ข้อที่ รายการติดตาม รายการปฏิบัติ ร่องรอย / หลักฐาน 

  ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ  
1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    

2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

   

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    

4 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
5 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิบัติงาน    

6 การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

   

7 การน าสื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

8 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้          
ของผู้เรียน 

   

9 อภิปรายผลการสังเกตการสอน และปรับปรุงแก้ไข    

10 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน    
11 บันทึกทุกข้ันตอนการท างานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้การ

ทดลองใช้ ผลที่ได้ 
   

12 สมาชิกร่วมสังเกตการสอน และเก็บข้อมูล    

13 แบ่งปันประสบการณ์    

14 การสร้างขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงาน    
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม   
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 



 

ใบงาน 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
 
 
ค าชี้แจง 

1. แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน  เลขากลุ่ม  พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม 
2. ประธานมอบหมายให้แต่ละคนเสนอปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน  และช่วยกันเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน 1 

เรื่อง / กลุ่ม  พร้อมเขียนลงใน Log book และแผ่นชาร์จ 
3. กลุ่มร่วมกันวางแผนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ปัญหาในข้อ 3  และน าแนวทางการแก้ปัญหามา

ออกแบบการท างานเพ่ือไม่ใช้เกิดปัญหาซ้ า  โดยเขียนลงใน Log book และแผ่นชาร์จ 
4. กลุ่มช่วยกันอภิปราย วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC ในระดับเขตพ้ืนที่สู่สถานศึกษา ให้เกิดผลอย่าง

จริงจัง แล้วเขียน ลงใน Log book และแผ่นชาร์จ 
5. เตรียมน าเสนอปัญหา วิธีการที่เป็นการแก่ปัญหาที่ออกแบบไว้ และ แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ใน

ระดับเขตพ้ืนที่สู่สถานศึกษา กลุ่มละ 5 นาที 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

 

****** 
 

ชื่อกลุ่ม  .................................................................................................................. .............. 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  2 

 
1. ชื่อคณะกรรมการ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

1 ประธาน 11  
2  12  

3  13  

4  14  
5  15  

6  16  
7  17  

8  18  

9  19  
10  20  

 

2. ปัญหาด้านการเรียนรูของนักเรียน ที่กลุ่มคัดเลือก 
ชื่อปัญหา  ............................................................................................................................. ................................... 
3. แนวทางการแก้ปัญหา 
ชื่อ  .................................................................... .......................................................................................................  
วัตถุประสงค์ ............................................................................................................................. ................................ 
แนวทางการด าเนินงาน................................................................................ ............................................................. 
การวัดและประเมินผล........................................................................................................... .................................... 
ประโยชน์ที่จะได้รับ.......................................................................................................................................... .........4. 
แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  สู่สถานศึกษาระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 



 

Log book 
 
วัน เดือน ปี  ......................................................... 
งาน / กิจกรรม  ............................................................................................................................. ........................... 
ผลการด าเนินงาน ............................................................................................................................. ........................ 
......................................................................................................... ........................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................... .......................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 
...................................................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
......................................................................................................................................... ........................................... 
....................................................................................... ............................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... ......................................................................... ................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 
....................................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.......................................................................................................................................... .......................................... 
 

ข้อเสนอแนะ ............................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
.................................................................................................................................................... ................................ 
..................................................................................................................... ............................................................... 
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