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                                                                                                โครงการประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 
โครงการพัฒนาด้านวิชาการด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

1. ชื่องาน/โครงการพัฒนาด้านวิชาการด้วยกระบวนการ PLC 
ชื่อกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวชุติมา  เจริญผล 

 2. นายเกรียงศักดิ์  จันทร์วงค์ 
 3. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร 
 4. นางสาววิมลพรรณ  มหาวัน 
 5. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 

       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สมศ. 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
          กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 
 ข้อ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นผู้น าทางวิชาการอย่างครูมืออาชีพ 

 
2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 ระบุถึง
หลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่พัฒนาผู้เรียน
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วยให้
นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันและสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน ตรวจสอบ 
สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดข้ึนโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
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การวิพาก์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เป็น
องค์รวม 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครูสู่
มืออาชีพ และสนองต่อสนองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสนองกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โรงเรียนวชิรป่าซางโดยกลุ่มบริหารวิชาการ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาด้าน
วิชาการด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ” ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ PLC 
(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูและบุคคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง จ านวน 29 คน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 
 4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
      4.2.1 ครูและบุคคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง มีการรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
วิพากษ์วิจารณ์ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” ได้อย่างมีคุณภาพ 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ภาคเรียนที่ 1/2563 (1 ต.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2564) 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” ภาคเรียนที่ 1/2563 

ต.ค.63 – มี.ค.64  
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    ภาคเรียนที่ 1/2563 (1 พ.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2564) 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ PLC 

(Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” ภาคเรียนที่ 2/2563 

พ.ค.64 – ต.ค.64  

6. งบประมาณ 
 จ านวน 2,000 บาท (ตามตารางรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

รายละเอียดดังนี้ : 
 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน ตลอดปีการศึกษา 
 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
ภาคเรียนที่ 1/2563 

1,000 - - 1,000 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
ภาคเรียนที่ 2/2563 

1,000 - - 1,000 

รวมงบประมาณ 2,000 - - 2,000 
 
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของงาน 
     8.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   8.1.1 ระยะเวลาในการวิธีการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ 
PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เนื่องจากบางครั้งมีกิจกรรม
อ่ืนแทรก  
     8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
   8.2.1 มีการวางปฏิทินการด าเนินกิจกรรม 
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9. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
วชิรป่าซาง มีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้รูปแบบ 
PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” 

 
ทุกคน 

 

 
- การบันทึก 
 

 
- แบบบันทึก  
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรโรงเรียน 
วชิรป่าซาง มีการรวมตัวกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
วิพากษ์วิจารณ์ โดยใช้รูปแบบ 
PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

 
ร้อยละ 70 

 
 
 

 

 
- การบันทึกผลการด าเนินกิจกรรม 
 

 

 
- รายงานการบันทึก
ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครูและบุคคลากรโรงเรียนวชิรป่าซาง ใช้รูปแบบ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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