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1. ช่ือโครงการ  วิจัยในช้ันเรียน   
2. ช่ือกิจกรรม            PLC 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤษภาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 
4. กลุ่มสาระ/กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      วิชาการ 
5. หลักการและเหตุผล 
 มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด
การศึกษาท่ีพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ครูทุกคนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสวงหา
วิธีการท่ีจะช่วยให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรม
ใหม่ท่ีครูจะต้องใช้คือ Professional Learning Community (PLC)  
6.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน และมีการแลกเปล่ียนเรียนกับครู
ภายในกลุ่มสาระ 
7.เป้าหมาย 

 7.1  เชิงปริมาณ 
                   ครูร้อยละ 100 ท าการแก้ปัญหาในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง                     
            7.2  เชิงคุณภาพ 

   7.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   7.2.2 ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับครูภายในกลุ่มสาระเดียวกัน 

8. วิธีการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

Plan 
1. ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อสร้างความเข้าใจ
และวางแผนการด าเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
26-28 มี.ค. 61 

 
1- 4 เม.ย. 61 

 
รองวิชาการและหัวหน้า 
กลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ 
 

Do 
1.กลุ่มสาระประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ วาง
แผนการด าเนินงาน  
2. ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
    กิจกรรม PLC 

 
15-30 พค 61 

 
มิ.ย.- สค   61 

 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระ 
 
ครูทุกกลุ่มสาระ 

Check 
1. ประเมินผลโครงการ 
2  รายงานผลการการด าเนินงาน 

 
กย61 

ตค . 62  

 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯและ 
ครูทุกกลุ่มสาระ 

Action 
1. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป  
 
2. จัดท ารายงานประเมินโครงการ 
 

 
พิย.61-ก.พ. 62 

 
มี.ค. 62 

 
หัวหน้ากลุ่มสาระฯและครู 
ทุกกลุ่มสาระ 
ครูสมศรี  สวัสดี 
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9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน......... 1,000.........................บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  (  ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน...1,000...บาท 
 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ (บาท) 
PLC 1,000 

 
10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1.  ครูมีการแก้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นในช้ันเรียนด้วย
กระบวนการPLC 

ครูทุกคน ตรวจสอบจากบันทึก logbook 
 
 

แบบบันทึก logbook 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูภายในกกลุ่มสาระเดียวกัน 

 
 

ลงช่ือ........................................ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นางสมศรี   สวัสดี) 
                                                  ครู                   
 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรม 
ชื่อกิจกรรม  PLC 
ผู้รับผิดชอบ วิชาการ 
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการแก้ปัญหาในช้ันเรียน และมีการแลกเปล่ียนเรียนกับ
ครูภายในกลุ่มสาระ 
กลุ่มเป้าหมาย ครูทุกกลุ่มสาระ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
Plan 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน  
2. ขออนุมัติโครงการและก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
26-28 มี.ค. 61 

    1- 4 เม.ย. 61 

 
 ทุกกลุ่มสาระฯ  

Do 
1  ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
 

 
   15 พค 61- 
   30 สค   61 

 
ทุกกลุ่มสาระฯ 

Check 
1. ท า AAR  ของกลุ่มสาระ 
 
 
2. ประเมินผลการด าเนินงาน 

 
สัปดาห์ท่ี 4 ของเดือน
มิ.ย , กค., สค. , กย, 
ธค 61 มค,กพ 62 

กพ. 62  

 
ทุกกลุ่มสาระฯ 
 
 
ทุกกลุ่มสาระฯ 

Action 
1. น าผลการด าเนินงานเสนอในท่ีประชุมครู  
2. ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

 
ตค.61 ,มี.ค 62 

มี.ค. 62 

 
ทุกกลุ่มสาระฯ 
ครูทุกคน 

 
งบประมาณ 1,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ครูทุกคน ส่ง logbook  ท่ีมีการบันทึกผลการ
แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท่ีมีการเรียนการสอน 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

จากบันทึก logbook 
 

แบบบันทึก logbook 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูมีการพัฒนาตนเองด้วยการแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัครูภายในกลุ่มสาระเดียวกัน 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม PLC 

 
ท่ี รายการ จ านวน

หน่วย 
ราคา/
หน่วย 

รวม ภาคเรียน
ท่ี 1 

ภาคเรียน 
ท่ี 2 

1 เข้าเล่มรายงาน 4 40 160 80 80 

2 กระดาษท าปกอารต์มันสีขาว 150g A4 1 150 150 150 - 

3 
กระดาษถ่ายเอกสาร  A4 ดับเบิ้ลเอ  
80 แกรม 500 แผ่น 

1 145 145 145 - 

4 ไส้แมกซ์ เบอร์10 2 20 20 20  

5 กระดาษโพสต์อิท 1 25 25 25  
6 หมึก Epson 2 250 500 500  

                             รวม(หนึ่งพันบาทถ้วน) 1,000  
 

 

  
  

  

 


