
 
1 ชุด/1 งาน/โครงการ 

แผนงานปฏิบัติงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์       งาน (มหาวิทยาลัยฯ) :  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่องาน/โครงการ รหัสโครงการ แผ่นดิน บ.กศ. กศ.บป บัณฑิต 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  

โดยใช้กระบวนการ PLC 
6201000045 1,500,000 0 0 0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 02, การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครู  
กลยุทธ์ที่ : 03, กลยุทธ์ที่ 3 สร้างนวัตกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา  
ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยที่ : 17 จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน, 19 จ านวนโครงการกับเครือข่ายสถาบันที่
ผลิตพัฒนาครู และผู้ใช้ครู ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ :  ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ., ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 3.2 
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา, ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์, ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม, ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. :  ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร, ตัวบ่งชี้ที่ 6 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ / เผยแพร่, ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้บริการวิชาการ / 
วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อชุมชน / สงัคม, ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้บริการวิชาการ / วิชาชีพ ที่ส่งผลต่อคณะ / สถาบัน, ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์คณะ / สถาบัน  
สอดคล้องกับค่านิยมหลัก :  Knowledge – สร้างสรรค์ความรู้ใหม่,  Public service and Productivity – ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพที่ดี 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์   
สอดคล้องกับเอกลักษณ์   
แนวทาง/มาตรการการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที ่: 3.6 ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่น าไปใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
สถานภาพของงาน/โครงการ [   ]  งานเดิม  [ X ]  งานใหม ่[   ]  โครงการเดิม  [   ] โครงการใหม่ ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี
ประเภทของงาน/โครงการ [ X ]  งานตามพันธกิจ  [   ]  พัฒนาเชิงกลยุทธ์  [   ] งานอ่ืนๆ สถานที่ด าเนินการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับ [X] การเรียนการสอน [  ] วิจัย [  ] อื่นๆ  
การบูรณาการเรียน/การสอน ในหลักสูตร - 
การบูรณาการงานศิลปวัฒนธรรม กับ  [  ] การเรียนการสอน   [  ] กิจกรรมนักศึกษา   
 

P2 



1. หลักการและเหตุผล 2.วัตถุประสงค์ 
     การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกระดับและการยกระดับการ
เรียนรู้  จึงเน้นที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กพัฒนาศักยภาพครูปรับระดับความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ซึ่งแนวทางหลักท่ีสอดคล้องกับปัญหาด้านการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นนั่นคือการ
มีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง จาก
ความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในฐานะท่ี
เป็นหน่วยงานการผลิตและพัฒนาครู เล็งเห็นความส าคัญในการที่จัดโครงการการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 
    เนื่องจากปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็กคือการขาดแคลนครู ครูผู้สอนไม่ครบตาม
จ านวนชั้นเรียน ท าให้ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมและท่ัวถึง และการใช้
กระบวนการ PLC นั้น เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากกลุ่มคนหลายๆ กลุ่ม เช่น  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักวิชาการการศึกษา หรือ
หน่วยงานการศึกษาภายนอก เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งต้องอาศัย
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดย
ท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุนสู่
การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญและความสุขของการท างาน
ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้
กระบวนการ PLC 
2. เพ่ือจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและบูรณาการสู่การวิจัย 
3. เพ่ือจัดหาบุคลากรสนับสนุนงานด้านการพัฒนาครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

1. ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 

PLC  
2. มีการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาและบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ  
3. มีบุคลากรประจ าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูเพ่ือท า
หน้าที่สนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
โดยผ่านกระบวนการ PLC 

เชิงปริมาณ  
   1. จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ผ่านกิจกรรมการบริการ
วิชาการ 

20 (โรงเรียน) 

   2. จ านวนงานวิจัยหรือนวัตกรรมในการผลิตและพัฒนาครูที่
น าไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนการสอน 

10 (เรื่อง) 

   3. จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนประจ าศูนย์ศึกษาการพัฒนา
คร ู

1 (คน) 

เชิงคุณภาพ   
   1. ระดับความพึงพอใจของครู และผู้บริหารสถานศึกษา 4 (ระดับ) 
เชิงเวลา  

 
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 01/10/2561 ถึง วันที ่30/09/2562 

กิจกรรม ผลผลิต 
กิจกรรม 

(หน่วยนับ) 

งบประมานแยกตามหมวดรายจ่าย พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 
ไตรมาสท่ี 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาสท่ี 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาสท่ี 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาสท่ี 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

รายจ่าย
อื่น 

- - - รวมเงิน ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ ปริมาณงาน งบประมาณ 

1. วิจัยเพื่อการบรูณา
การการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก
โดยใช้กระบวนการ PLC 

10 เร่ือง 1,200,000    1,200,000 5 เร่ือง 600,000 5 เร่ือง 600,000     

2. ประชุมสัมมนา
ผู้อ านวยการ ครูโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการ PLC 

2 ครั้ง 80,000    80,000 1 ครั้ง 40,000   1 ครั้ง 40,000   

3. จัดหาวัสดุ 2 ครั้ง 220,000    220,000 1 ครั้ง 78,500 1 ครั้ง 141,500     
รวม  1,500,000    1,500,000 7 718,500 6 741,500 1 40,000 0 0 

 



5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC  
    2. มีการพัฒนาผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาและบูรณาการกับการบริการวิชาการ  
    3. มีบุคลากรประจ าศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูเพ่ือท าหน้าที่สนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพ 

 
6. การประเมินผล (ระบุ ประเด็นการประเมิน , แหล่งข้อมูล , เครื่องมือ,วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การประเมิน) 

วัตถุประสงค์การประเมิน แหล่งข้อมูล วิธีการ/เครื่องมือ วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ในการประเมิน 
เพ่ือประเมินความพึงพอใจของครู
และผู้บริหารสถานศึกษา 

ครู และผู้บริหารสถานศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 

 
7. รายละเอียดของงบประมาณ 

ลงชื่อ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
  ( รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ) 
 
ลงชื่อ..............................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์ ) 

 

หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน รายละเอียดการใช้จ่าย (ระบุแยกตามกิจกรรมให้ชัดเจน) 
9, งบรายจ่ายอื่น 1,500,000 ค่าใช้สอย 80,000 บาท 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสมัมนาผู้อ านวยการ ครูโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 
PLC 
ไตรมาส 1 (40,000 บาท)  
ไตรมาส 2 (40,000 บาท)  
ค่าวัสด ุ80,000 บาท 
กิจกรรมที่ 3 จัดหาวัสดุ  
ไตรมาส 1 (78,500 บาท) 
ไตรมาส 2 (141,500 บาท) 
เงินอุดหนุน 1,200,000 บาท 
กิจกรรมที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนสอนของครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการ PLC  
- สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยท่ีบรูณาการกับการบริการวิชาการเพือ่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเลก็โดย
ใช้กระบวนการ PLC จ านวน 10 สาขาวิชา  
สาขาวิชาละ 120,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท 
 



8. การบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง การควบคุม 
1. งานวิจัยทีบู่รณาการกับการบริการวิชาการเสร็จไม่ทนัตาม
ก าหนดเวลา 

1. ก าหนดมาตรการการก ากับตดิตามความก้าวหน้าในการพัฒนา
งานวิจยัให้สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
9. ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 

ความพร้อม/การประเมินความเป็นไปได้โครงการ 
ระดับ 

ต่ า ปานกลาง สูง 
1. ศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการ   * 

2. ด้านงบประมาณ และทรัพยากรที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ  *  

 
10. ผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการในรอบปีที่ผ่านมา  (โครงการต่อเนื่อง) 

ปัญหา/อุปสรรคในปีที่แล้ว การด าเนินงานปรับปรุงในปนีี ้

  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการพัฒนาโครงการ/การขยายกลุ่มเป้าหมาย/การขยายหรือจัดท าโครงการใหม่เพิ่มเติม 
 

 
 

 
11. แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 

การบริการวิชาการเกิด
ประโยชน์ต่อ 

กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของครูและผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครู และผู้บริหาร
สถานศึกษา 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

 


