
โครงการ/กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
…………………………………………… 
วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

 

ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                   
และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
ผู้ประสานงาน ชื่อ : นายพิมล  นุชถนอม 
ต าแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      โทรศัพท์ : 035-440479 
โทรสาร :  035-440479            โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-6273123 
E- mail : Jb06519@gmail.com 

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน             
3. ความส าคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

ในศตวรรษท่ี 21 หัวใจของการแลกเปลี่ยนคือ เปลี่ยนจากเรียนรู้จากฟังครูสอน มาเป็นการเรียนรู้จาก
การลงมือท า (Learning by Donig)   ทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตส านึก ระดับรากฐาน และระดับ
โครงสร้าง จึงต้องมี “การจัดการเปลี่ยนแปลง” (Change Management) อย่างจริงจังระเป็นระบบมองจากมุม
หนึ่ง PLC คือ เครื่องมีส าหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน (Community) ท าหน้าที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู้เป็นการปฏิรูปที่  “เกิดจาก
ภายใน” คือ ครูร่วมกันด าเนินการเพ่ือให้การปฏิรูปการเรียนรู้ด าเนินคู่ขนาน และเสริมแรงกันทั้งจากภายใน
และภายนอก PLC เป็นเครื่องมือให้ครูเป็นผู้ลงมือกระท า (actor) “เป็นประธาน” เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ให้แก่วงการศึกษา (วิจารณ์ พานิช.2555) ซึ่งสัมพันธ์กับแนวคิดการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพครู ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญ ที่พัฒนาจาก
แนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ต้องจัดการศึกษาและ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู ผู้เรียนจึงจะประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community)  
 4. วัตถุประสงค์ของโครงการ : (บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 

4.1 เพ่ื อขยาย ผลการสร้ า งชุ ม ชนการ เรี ยน รู้ ท างวิ ช าชี พ  (PLC : Professional Learning 
Community) แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 

4.2 เพ่ือให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PLC และน ามาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน 
4.3 เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและ

ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
 

5. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ(Output) 
5.1 สถานศึกษามี บุคลากรทางการศึกษาเกิดองค์ความรู้ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(PLC : Professional Learning Community) จ านวน 65 คน 
 

6. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ(Outcome) 
6.1 สถานศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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7. กลุ่มเป้าหมาย  
7.1 เชิงปริมาณ 

7.1.1 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมโครงการ จ านวน 65 คน 
7.2 เชิงคุณภาพ  

7.2.1 มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 
7.2.2 เพ่ือให้มีจ านวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 
7.2.3 ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร 
7.2.4 ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

8. การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / นโยบาย / ยุทธศาสตร์ / การประกันคุณภาพ 
8.1 การบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 8.1.1 นิยาม    ความพอประมาณ   ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
 8.1.2 เงื่อนไข        ความรู้               คุณธรรม  
8.2 นโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

   มิติที่  2 การพัฒนาคุณภาพ “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ปฏิรูปการสอบ ให้ทันกับยุคสมัย           
อย่างมีคุณภาพ” 

8.3 ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดอาชีวศึกษา 

8.4 นโยบายสถานศึกษา(ใช้ของปี 62) 
ข้อ 3 จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญเกิดทักษะ/สมรรถนะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพโดยการสอนให้เกิดชิ้นงานโครงงาน โครงการ ในทุกสาขาวิชา 
          8.5 พันธกิจและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

พันธกิจ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ ข้อที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

8.6 การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

 8.7 การประกันคุณภาพภายนอก ตามมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (ใช้การประกัน
คุณภาพภายในแทน) เนื่องจากเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบส่ี ยังไม่ประกาศใช้ 

1. ด้านความรู้ ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขอ้เท็จจริง ตามหลักการ ทฤษฏี และแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน หรือท างาน โดยเน้นความรู้เชิงทฤษฏี และหรือข้อเท็จจริ ง เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับการศึกษา 

8.8 สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 ด้านที่ ๑ : คุณภาพนักศึกษา 

 

9. พื้นที่/สถานทีด่ าเนินการ : ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      10.1 โดยตรง :  ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรบัการเปลี่ยนแปลง          
 

 10.2 โดยอ้อม : นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีสามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
 

11.  ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ : (KPI) 
 

 ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการ  คน 

เชิงคุณภาพ มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง ร้อยละ 
เชิงเวลา เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 เดือน 

เชิงค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) แลกเปลี่ยนความทางวิชาการ 

10,000 บาท 

 

12. สรุปขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ    
 
 

  13. หมวดเงินที่ใช้   
 

  งบด าเนินงาน       งบลงทุน       งบอุดหนุน      เงินรายได้สถานศึกษา      งบรายจ่ายอื่น ๆ 
 

  13.1 ค่าใช้สอย   10,000  บาท 
  13.2 ค่าตอบแทน   -  บาท 
  13.3 ค่าวัสดุ     -  บาท 
     รวมทั้งสิ้น     10,000  บาท 
 

      14. วิธีการติดตามและประเมินผล  
   การสังเกต      การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม    แบบทดสอบ 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

หมาย
เหตุ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ขออนุมัติโครงการ             - 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ             - 
3. ด าเนินการ             10,000 
4. สรุปโครงการ             - 



 

 


