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ค าน า 

  คู่มือการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีวตัถุประสงคส์ าคญั เพ่ือให้บุคลากร 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31ไดรั้บทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ืองการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ตลอดทั้ง ตระหนกั รับรู้การขบัเคล่ือนกระบวนการ 
PLC และน าสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการ  และบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าคู่มือการขบัเคล่ือน 

กระบวนการ PLC  ตามแนวทางส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด สู่การน า ไปใชใ้น
สถานศึกษาไว ้ณ โอกาสน้ี และหวงัวา่เอกสารน้ีคงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบัทุกโรงเรียนในสังกดั ตลอดทั้ง
หน่วยงาน  ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งต่อวงการศึกษา 
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แนวทางการขบัเคลือ่น (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community)  เป็นกระบวนการ
สร้างการเปล่ียนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบติังานของกลุ่มบุคคลท่ีมารวมตวักันเพื่อท างาน
ร่วมกนัและสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ร่วมกนั
วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และตรวจสอบ  สะทอ้นผลการปฏิบติังานทั้งในส่วนบุคคลและ
ผลท่ีเกิดข้ึนโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การวิพากษ์วิจารณ์  การท างานร่วมกนั  
การร่วมมือรวมพลัง  โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  โดยมีการ
ด าเนินการอยา่งนอ้ย 5  ประการ  ดงัน้ี  1)  มีเป้าหมายร่วมกนัในการจดัการเรียนรู้/การพฒันาผูเ้รียน
ให้พฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพ  2)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากหนา้งาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน  
3)  ทุกฝ่ายเก่ียวขอ้งร่วมเรียนรู้และรวมพลงั/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปล่ียนแปลงตาม
เป้าหมาย  4)  มีการวิพากย ์ สะทอ้นผลการท างานพฒันาผูเ้รียน  และ  5)  มีการสร้าง  HOPE  ให้
ทีมงาน  อนัประกอบดว้ย (1)  honesty  &  humanity  เป็นการยึดขอ้มูลจริงท่ีเกิดข้ึนและให้การ
เคารพกนัอยา่งจริงใจ  (2)  option  &  openness  เป็นการเลือกสรรส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้ผูเ้รียนและพร้อม
เปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้จากผูอ่ื้น  (3)  patience  &  persistence  เป็นการพฒันาความอดทนและความ
มุ่งมัน่ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชดัเจน  (4)  efficacy  &  enthusiasm  เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ใน
ผลของวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนว่าจะท าให้ผูเ้รียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นท่ีจะ
พฒันาตนเองอยา่งเตม็ท่ี  (เรวดี  ชยัเชาวรัตน์,  2558)     
 คุณลกัษณะส าคญัท่ีท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โรงเรียนใดมี  PLC  นั้น
นอกจากจะตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น  การรวมตวักนัของ
สมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยงัต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส าคญั  โดยมีการกล่าวถึง
คุณลกัษณะส าคญัท่ีจะท าให้เกิด  PLC  ไวอ้ยา่งหลากหลาย  อยา่งไรก็ตามสามารถสรุปคุณลกัษณะ
ส าคญัท่ีท าให้เกิด  PLC  ได ้ 5  ประการ คือ  1) การมีบรรทดัฐานและค่านิยมร่วมกนั (Shared  

values  and  vision)  2) การร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  (Collective  

responsibility  for  students  learning)  3)  การสืบสอบเพ่ือสะทอ้นผลเชิงวิชาชีพ (Reflective  

professional  inquiry)   4) การร่วมมือรวมพลงั  (Collaboration)  และ  5) การสนบัสนุนการ
จดัล าดับโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของบุคลากร  (Supportive  conditions  structural  

arrangements  and  collegial  relationships)  (Hord,  Roussin  &  Sommers, 2009)   
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 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ  ไดม้อบนโยบาย
ให้กบัคณะกรรมการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบติัการเตรียมการอบรม “PLC (Professional 

Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  ในวนัท่ี  2  มีนาคม 2560 ว่า “ขณะน้ี
กระทรวงศึกษาธิการ  มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม  PLC  (Professional Learning Community)  
หรือ  "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"  ให้กบัครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาทัว่ประเทศ ซ่ึงแนวคิดของ
การอบรม  PLC  คือ  การน าคนมาอยู่รวมกนั  เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กนัระหว่าง
ผูเ้ขา้ร่วมอบรม  จนกระทัง่เกิดการสะทอ้นความคิดในดา้นต่าง ๆ  ท่ีจะเป็นแนวทางการพฒันา
อยา่งไรก็ตามเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเพิ่มภาระใหก้บัครูและไม่ใหเ้กิดการใชเ้วลาในการอบรม  PLC  มาก
จนกระทัง่ครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน  จึงจะก าหนดให้ครูสามารถน าชัว่โมงการอบรม  PLC  

ไปรวมกบัจ านวนชัว่โมงการสอนหนงัสือท่ีจะใชเ้ป็นเกณฑ์ในการเล่ือนวิทยฐานะ  ตามหลกัเกณฑ์
ใหม่ท่ีจะประกาศใชใ้นเร็ว ๆ  น้ีไดด้ว้ย  นอกจากน้ีการอบรม  PLC  ถือเป็นการพฒันาบุคลากรโดย
เร่ิมจากล่างข้ึนบน  (Bottom  Up)  อยา่งแทจ้ริงแทนท่ีจะสั่งการจากส่วนบนลงมา  ซ่ึงส่ิงส าคญัท่ีสุด
ของการอบรม  PLC  อยูท่ี่การเรียนรู้  (Learning)  กล่าวคือ  ผูเ้ขา้อบรมตอ้งรู้วา่วนัน้ีไดเ้รียนรู้และ
แบ่งปันความรู้อะไรบา้ง  และจะท าอยา่งไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของ
เด็ก  ไม่ใช่ค านึงถึงวิทยฐานะเพียงอยา่งเดียว   แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวลัตอบแทนวา่ครูมีความ
เก่งแค่ไหน  ซ่ึงการอบรม  PLC  ตอ้งมีเกณฑ์ตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน  โดยจะมีผูป้ระเมินการอบรม  เช่น  
อาจจะให้ศึกษานิ เทศก์ สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ”  ซ่ึง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการยงัไดก้ล่าวดว้ยวา่  บางคนเป็นครูท่ีสอนเก่งแต่อาจยงัไม่มีผลงานก็ได ้ อีกทั้ง
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้อใดระบุให้ครูตอ้งจดัท า
ผลงานทางวิชาการท่ีมีลกัษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ   ดงันั้น  หากจะพิจารณา
วา่ครูคนใดเก่ง  ก็ตอ้งไปดูวา่นกัเรียนเก่งไดอ้ย่างไร  ครูจึงจ าเป็นจะตอ้งมีประสบการณ์  และมี
ชัว่โมงการสอนท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์ไดม้าตรฐาน  พร้อมกบัมีการพฒันาอบรมดว้ยตนเองตามหลกัสูตร   

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยส านักพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดด้ าเนินการอบรมปฏิบติัการขบัเคล่ือนกระบวนการ  PLC  (Professional  

Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา  ส าหรับศึกษานิเทศก ์ 
จ  านวนทั้งส้ิน  687  คน  ซ่ึงผลการอบรมนั้นพบว่าศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ  
สามารถน าไปขยายผลให้บุคคลท่ีเก่ียวข้อง  และสามารถออกแบบการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูน ากระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  

Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษาได ้ ดงันั้น  เพื่อให้การ
ขยายผลมีประสิทธิภาพสูงสุดลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงขอให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
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ขบัเคล่ือนกระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ”  สู่สถานศึกษาในระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาข้ึน  และให้ส่งตวัแทนเขตพื้นท่ี
การศึกษาละ  ๖  คน  เขา้รับการอบรมเชิงปฏิบติัการขบัเคล่ือนกระบวนการ  PLC  (Professional  

Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา  ณ  โรงแรมชลพฤกษรี์สอร์ท  
อ าเภอบา้นนา  จงัหวดันครนายก  ในระหวา่งวนัท่ี  26  เมษายน - 3  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  แบ่งการ
อบรมเป็น  ๔  รุ่น รุ่นละ ๒ วนั  ทั้ งน้ีเพื่อให้คณะกรรมการขบัเคล่ือนฯ  มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถขยายผลแก่บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในหน่วยงาน  และร่วมกันวางแผนการขบัเคล่ือน
กระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไปสู่การ
ปฏิบติัในสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ไดต้ระหนกัถึงความส าคญักบันโยบาย
ดงักล่าวโดยจดัให้มีโครงการขบัเคล่ือนกระบวนการ   PLC  (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ไปสู่การปฏิบติัในสถานศึกษา และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 31   เพ่ือให้บุคคลากรมีความรู้เขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการ  PLC (Professional  

Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สามารถวางแผนการขบัเคล่ือนกระบวนการ  
PLC  (Professional  Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดทั้งไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือน คณะกรรมการนิเทศ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามอย่างต่อเน่ือง เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม       
ทุกระดบั ประกอบดว้ยระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  ระดบักลุ่มโรงเรียนจ านวน 5 กลุ่ม  และระดบั
สถานศึกษาทั้ง  50  โรง 
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แนวคดิกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ PLC  สู่สถานศึกษา 
 

ทศิทางการศึกษาไทยในอนาคต 
 

““พระราชกระแสฯ ดา้นการศึกษาพระราชกระแสฯ ดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั รของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ร..99””    

1. นักเรียน    
1.1 “ครูตอ้งสอนให้เด็กนกัเรียนมีน ้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยสอนเพ่ือนท่ีเรียนลา้หลงั

มิใช่สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขนั (Compete) กบัเพื่อน  เพื่อให้คนเก่งไดล้ าดบัดี ๆ เช่น สอบได้ท่ี
หน่ึงของชั้น แต่ตอ้งใหเ้ด็กแข่งขนักบัตนเอง” (11 มิ.ย.55)   

1.2 “ครูไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ทางเทคโนโลยมีาก แต่ตอ้งมุ่งปลูกฝังความดีใหน้กัเรียน 

ชั้นตน้ ตอ้งอบรมบ่มนิสัยใหเ้ป็นพลเมืองดี  เด็กโตก็ตอ้งท าเช่นกนั”  (6 มิ.ย.55) 
1.3 “เราตอ้งฝึกหดัใหน้กัเรียนรู้จกัท างานร่วมกนั เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะไดมี้

ความสามคัคีรู้จกัดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผค่วามรู้และประสบการณ์แก่กนั”  
(5 ก.ค.55)  

1.4 “ท าเป็นตวัอยา่งใหน้กัเรียนเป็นคนดี  นกัเรียนรักครู  ครูรักนกัเรียน” (9 ก.ค.55) 
2. ครู 

2.1 “เร่ืองครูมีความส าคญัไม่นอ้ยกวา่นกัเรียน ปัญหาหน่ึง คือ การขาดครู เพราะจ านวน 

ไม่พอและครูยา้ยบ่อย ดงันั้น ก่อนคดัเลือกเด็กท่ีจะพฒันาตอ้งพฒันาครูก่อนให้พร้อมท่ีจะสอนเด็ก
ให้ได้ผลตามท่ีต้องการ  จึงจะต้องคัดเลือกครูและพฒันาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้
เหมาะสมและปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม  
กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ  มีความเป็นครูท่ีแทจ้ริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูทอ้งท่ีเพื่อจะได้
มีความผกูพนัและคิดท่ีจะพฒันาทอ้งถ่ินท่ีเกิดของตนไม่คิดยา้ยไปยา้ยมา” (11 มิ.ย.55)  

2.2 “ตอ้งปรับปรุงครู...ครูจะอาย ุ40-50 ปี ก็ตอ้งเรียนใหม่ ตอ้งปฏิวติัครูอยา่งจริงจงั”   
(6 มิ.ย.55)  

2.3 “ปัญหาปัจจุบนัคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์   เขียนต าราส่งผูบ้ริหารเพื่อให้ได้
ต  าแหน่งและเงินเดือนสูงข้ึน  แลว้บางทีก็ยา้ยไปท่ีใหม่  ส่วนครูท่ีมุ่งการสอนหนังสือกลบัไม่ได้
อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราตอ้งเปล่ียนระเบียบตรงจุดน้ี การสอนหนงัสือตอ้งถือวา่เป็น
ความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซ่ึงส่วนมาก คือมีคุณภาพและปริมาณ ตอ้งมี reward” (5 ก.ค.55)  

2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไวบ้างส่วน  หากนักเรียน
ตอ้งการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ตอ้งเสียเงินไปสมคัรเรียนพิเศษกบัครูท่านนั้นจะเป็นการสอนในโรงเรียน
หรือส่วนตวัก็ตาม” (5 ก.ค.55)   
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พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 : ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลยั    

วชิาการศึกษา  วนัพฤหสับดีท่ี 15 ธนัวาคม 2503 

“...ผูท่ี้เป็นครูอาจารยน์ั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้น    

ก็หาไม่ จะต้องรู้จกัอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวฒันธรรมรวมทั้งให้มีความส านึก
รับผิดชอบ  ในหนา้ท่ี และในฐานะท่ีจะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปขา้งหนา้ การให้ความรู้หรือท่ี
เรียกวา่การสอนนั้น ต่างกบัการอบรมการสอนคือการใหค้วามรู้แก่ผูเ้รียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึก
จิตใจของผูเ้รียนให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้
ไดรั้บความรู้ดงักล่าวมาแลว้ดว้ย...” 

“เราจะให้อะไรกบัครู จะดูแลครู/ดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งไร งบประมาณท่ีมีอยูจ่ะใชอ้ยา่งไร
ใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด” 

 

 

การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบติังานเป็นฐาน  
ดว้ยระบบ TEPE Online 
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การพฒันาครูใหม่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Model  การพฒันาครูใหม่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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Professional Learning Community : PLC 

 

1. PLC   หมายถึง การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร และ
นกัการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกใน
ชุมชน  ย  ้า  PLC  เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา  ไม่ใช่ หวัเร่ืองในการสอน 

 2. วตัถุประสงคข์อง  PLC  

          1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 

          2. เพื่อใหเ้กิดการร่วมมือ รวมพลงัของทุกฝ่ายในการพฒันาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ
ผูเ้รียน 

          3. เพ่ือใหเ้กิดการพฒันาวชิาชีพครูดว้ยการพฒันาผูเ้รียน 

PLC  ถือวา่ทุกคนคือคนเช่ียวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกนัได ้

 ความเช่ือของ PLC 

 1. ยอมรับวา่การสอนและการปฏิบติังานของครู มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  2. ยอมรับหลกัการท่ีวา่ การเรียนรู้ของครู คือการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

        3. ยอมรับวา่ ครูมีความแตกต่างกนั 
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      4. ยอมรับวา่ การสอนบางคร้ังตอ้งอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพนัธภาพแบบ
กลัยาณมิตร   
 3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC  

     1. ต้องมีวิสัยทศัน์ร่วมกัน หมายถึง มีเป้าหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพฒันาการเรียน       
การสอน   สู่คุณภาพผูเ้รียน 

      2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ  หมายถึง ตอ้งเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ น าสู่การปฏิบติัและ
ประเมินร่วมกนั Open เปิดใจรับและให ้  care   และ Share 

     3. ภาวะผูน้ าร่วม  หมายถึง การท าPLC ตอ้งมีผูน้ าและผูต้ามในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

       4. กลัยาณมิตร หมายถึง  เป็นเพื่อนร่วมวชิาชีพ เติมเตม็ส่วนท่ีขาดของแต่ละคน 

  5. ตอ้งปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ร หมายถึง ตอ้งเนน้การท างานท่ีเปิดโอกาสการท างาน 

ท่ีช่วยเหลือกนัมากกวา่การสั่งการ มีชัว่โมงพดูคุย 

        6. การเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบติังานและตรงกบัภาระงานคือ   
การสอน สู่คุณภาพผูเ้รียน 

 

PLC  มีวธีิการท างาน (กระบวนการ)   
 1. ตอ้งมีการรวมกลุ่ม  และกลุ่มนั้นตอ้งมีลกัษณะคลา้ยๆกนั  เช่น 

      1.1 จดักลุ่มครูท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

                     - กลุ่มครูท่ีสอนวชิา/กลุ่มสาระเดียวกนัในระดบัชั้นเดียวกนั 

                     - กลุ่มครูท่ีสอนวชิา/กลุ่มสาระเดียวกนัในช่วงชั้นเดียวกนั 

                     - กลุ่มครูตามลกัษณะงาน 

 1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผูบ้ริหาร/ศึกษานิเทศก ์หมุนเวยีนเขา้ร่วม ทุกกลุ่ม) 
        1.3 ระยะเวลา  2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหน่ึงปีการศึกษา  ก าหนดเป็นชัว่โมงชดัเจนจะดีมาก 

         1.4 จดัชัว่โมงอยูใ่นภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ใหค้รูถือวา่เป็นภาระเพิ่มข้ึน  
 1.5. การจดั PLC โดยใช ้ICT ในการเขา้กลุ่มระหวา่งการด าเนินการ 

 2. บทบาทของบุคคลในการท า PLC 

         2.1 ผูอ้  านวยความสะดวก  
             - รักษาระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิก    
             - ควบคุมประเด็นการพูดคุย 

             - ย ัว่ยใุหเ้กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใหทุ้กคนแสดงความคิดเห็น 

  2.2 สมาชิก 

            - เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอยา่งสร้างสรรค ์

            - รับแนวทางไปปฏิบติัและน าผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด 
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      2.3 ผูบ้นัทึก  
             สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแกปั้ญหา พร้อมบนัทึก Logbook 

 3. กลุ่มร่วมกนัคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน”  คน้หาปัญหาส าคญัท่ีสุด 

           ส่ิงท่ีตอ้งระวงั  คือ การไม่ช่วยกนัคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง  ผลกัปัญหาออกจากตวั 

  4. หาสาเหตุส าคัญท่ีท าให้ เ กิดปัญหา  จากนั้ นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุ ท่ีแท้จริง                       
เนน้ไปท่ีการสอนของครูเป็นอนัดบัแรก ท่ีถือวา่เป็นสาเหตุท่ีแทจ้ริง เช่น  นกัเรียนอ่านไม่ออกเป็นปัญหา
ส าคญัร่วมกนั   ไม่ใช่สาเหตุวา่  พอ่แม่แยกทาง 

 5. หาแนวทางแกไ้ข “ปัญหาการเรียนรู้ของนกัเรียน” ท่ีส าคญันั้น  จะแกไ้ขอยา่งไรดูสาเหตุ
ของปัญหา   แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ   ผูท้รงคุณวุฒิ  
งานวิจยั หรือแหล่งอ่ืนๆ ท่ีมีการเสนอแนวทางไวแ้ลว้ จากนั้นสรุปแนวทางการแกปั้ญหาส าคญั 1 เร่ือง
หรือ 2 เร่ืองตามสภาพของโรงเรียน 

   6. น าแนวทางท่ีสรุปเพื่อน าไปแกไ้ขปัญหา  มาช่วยกนัสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการ
จดัการเรียนรู้แบบใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)   โดยมีส่ิงท่ีตอ้งท าต่อ คือท า
อยา่งไร  ท าเม่ือไร  ใชอ้ยา่งไร และตรวจสอบการท างานอยา่งไร จะเสนอผลระหวา่งท างานและสรุปผล
เม่ือไร 

ตวัอยา่ง วธีิการท างาน (กระบวนการ) PLC 
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ตวัอยา่ง Timeline การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการผา่นปัญหา/โครงงาน 
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 7. น าแผนท่ีร่วมกนัคิดไปใชต้ามก าหนดการท างาน ตอ้งน าไปใชอ้ยา่งจริงจงั และกลา้เสนอ
ผลจะส าเร็จหรือไม่ก็ตามและพร้อมจะน าไปปรับปรุง  ตอ้งน าผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานท่ีอาจ
น าเสนอกนัในช่องทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอ่ืนๆ   

 8. น าผลมาสรุปสุดทา้ยวา่ผลเป็นประการใด ร่วมกนัสะทอ้นผล และปรับปรุงงานให้ดีข้ึน ถา้
ผลการทดลองเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ ก็เผยแพร่หรือปรับปรุงใหย้ิง่ข้ึน  ผลไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 
ก็ปรับปรุงทดลองใหม่ 

ส่ิงส าเร็จ  คือ  นวตักรรม   
       ท่ีส าคญั คือ การท างานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดทา้ย ตอ้งมีการบนัทึก (Logbook)  ออกแบบเอง 

ง่าย สั้นหน่ึงหนา้ก็พอ อาจน าเสนอทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอ่ืนๆ   
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ภาพตลอดแนวของ PLC 
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เทคนิค หรือเคล็ดลบั ท่ีจ  าเป็นในการเสริมกระบวนการ PLC  

1.ทกัษะการฟัง 

2. เร่ืองเล่าเร้าพลงั 

3. การวเิคราะห์ปัญหาและแนวทางการแกปั้ญหา 

4. AAR  

5. ระดบัการพฒันาของนกัเรียน 

6. ICT  

 

 

(After Action Review : AAR) ทบทวนผลการปฏิบติังาน 
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รูปแบบการพฒันานกัเรียน ในยคุปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผูเ้รียน 
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ปัจจยัความส าเร็จของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ :  
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1. ภูมิสังคม 

2. ระเบิดจากขา้งใน 

3. การมีส่วนรวม 

4. ประโยชน์ส่วนรวม 

5. องคร์วม 

6. ท าตามล าดบัข้ึน 

7. ไม่ติดต ารา 

8. ประหยดัเรียนง่าย ไดป้ระโยชน์สูงสุด 
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แนวทางการด าเนินงานเพือ่ขบัเคลือ่นกระบวนการ PLC  

(Professional Learning Community) 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 

Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดงัน้ี 

 

  ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

 

ข้ันตอน กจิกรรม ระยะเวลา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ระดบั
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม 

1. ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

2. รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา 

4. บุคลากรการกลุ่มนโยบายและแผน 

5. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

7. ครู                       ฯลฯ                

พฤษภาคม 2560 

2. ก าหนดแผนงานการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ 

PLC สู่สถานศึกษา 

 

จดัท าแผนงานการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 

สู่สถานศึกษา ประกอบดว้ย 

1. สร้างทีมงาน PLC ระดบักลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย/์สหวิทยา
เขต ฯลฯ 

2  สร้างความรู้ ความเขา้ใจ และแนวทางการปฏิบติัให้กบั
บุคลากรในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

3. สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน (มหาวิทยาลยั องค์กร
และหน่วยงานต่างๆ) 
4. ก ากบั ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

มิถุนายน 2560 
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ข้ันตอน กจิกรรม ระยะเวลา 

3. การขบัเคล่ือน
กระบวนการ PLC สู่การ
ปฏิบติัในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

 

3.1 ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบติัในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา พร้อมทั้งบนัทึกลงใน 
Logbook  ตามล าดบัดงัน้ี   1) คน้หาปัญหา 2) หาสาเหตุ  
3) แนวทางแกไ้ข    4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) น าสู่การ
ปฏิบติัและสะทอ้นผล 

3.2  สรุปรายงานผล และจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

มิถุนายน  - 
กนัยายน 2560 

4. ก ากบั ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จดัท าแผนและเคร่ืองมือ ก ากบั ติดตาม นิเทศ และ
ประเมินผลการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

4.2 คณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC ระดบั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการก ากับ ติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา  ในส านักงานเขตพื้ น ท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา 

4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนบัสนุน สถานศึกษาท่ีไม่ประสบ
ความส าเร็จในการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

มิถุนายน  - 
กนัยายน 2560 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการขบัเคล่ือน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

5.1 คณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการPLC สู่
สถานศึกษา ระดบัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา สรุปและ
รายงานผลด าเนินการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

5.2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผลการด าเนินการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ต่อ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

กนัยายน  2560 

6. กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้  ถอดบทเรียน และ
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

6.1 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา จดักิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ (Show & Share) การขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 

สู่สถานศึกษา  
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา ท่ีมีกระบวนการ
ด าเนินการท่ีดีสามารถเป็นแบบอย่างได ้และเผยแพร่ดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลาย 

กนัยายน  2560 
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ระดับสถานศึกษา 

ข้ันตอน กจิกรรม ระยะเวลา 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC  

ระดบัสถานศึกษา 

 

 

คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม 

1. ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

2. รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

3. หวัหนา้หมวด / ฝ่าย 

4. ครู 

        ฯลฯ 

 

 

? 

2. ก าหนดแผนงานการ
ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC 

ระดบัสถานศึกษา 

จดัท าแผนงานการขบัเคล่ือนกระบวนการ  PLC สู่ 
สถานศึกษา ประกอบดว้ย 

1. สร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษา 

2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบติั
ใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า) 
3.สร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานอ่ืน (ระดบับุคคล ระดบั
องคก์าร ระดบัหน่วยงาน) 
4. ก ากบั ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 

5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพฒันา
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

? 

3. การขบัเคล่ือนกระบวนการ 
PLC สู่การปฏิบติัใน
สถานศึกษา 

 

 

 

3.1 ขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบติัใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า  พ ร้ อ ม ทั้ ง บัน ทึ ก ล ง ใ น  Logbook  
ตามล าดับดัง น้ี    1 )  ค้นหาปัญหา  2 )  หาสา เหตุ 

 3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) น าสู่
การปฏิบติัและสะทอ้นผล 

3.2  สรุปรายงานผล และจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 

 

? 
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ข้ันตอน กจิกรรม ระยะเวลา 

4. ก ากบั ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จดัท าแผนและเคร่ืองมือ ก ากบั ติดตาม นิเทศ และ
ประ เ มินผลการขับ เค ล่ือนกระบวนการ  PLC สู่
สถานศึกษา 

4.2 คณะกรรมการขบัเคล่ือนกระบวนการPLC สู่
สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ด า เนินการก ากับ 
ติดตาม  นิ เ ทศ  แล ะ ปร ะ เ มินผล ก า รขับ เค ล่ื อ น
กระบวนการ PLCสู่สถานศึกษา 

4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ประ 

สบความส าเร็จในการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC  

สู่สถานศึกษา 

? 

5. สรุปรายงานผลการ
ด าเนินการการขบัเคล่ือน
กระบวนการ PLC  

5.1 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงาน
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม ก ร ะ บ ว น ก า ร  PLC 

สู่สถานศึกษา พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

5.2 คณะกรรมการขับเคล่ือนกระบวนการPLC  

สู่สถานศึกษา ระดบัสถานศึกษา สรุปและรายงานผล
การด าเนินการติดตามการขบัเคล่ือนกระบวนการPLC 

สู่สถานศึกษา ในสถานศึกษา 

5.3 สถานศึกษารายงานผลการด าเนินการขบัเคล่ือน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ต่อส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

? 

6. กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน และยกยอ่งเชิดชู
เกียรติการขบัเคล่ือน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Show & 

Share) การขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ท่ีมีกระบวนการด าเนินการท่ีดีสามารถ
เป็นแบบอยา่งได ้และเผยแพร่ดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 

? 

 

หมายแหตุ : การก าหนดระเวลาของสถานศึกษา  ควรสอดคลอ้งกบัเขตพื้นท่ี 
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ความรู้ เร่ือง ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

********************************************************************************** 

1.  ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

PLC (Professional  Learning  Community) มีพื้นฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกบัความสามารถ
ขององคก์รในการเรียนรู้  (Thompson, Gregg, & Niska, 2004) เป็นการน าแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้มา 
ประยุกต์โดยอธิบายวา่ การอุปมาท่ีเปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็น”องค์กร” นั้นน่าจะไม่เหมาะสมและถูกตอ้ง 
แทจ้ริงแลว้โรงเรียน มีความเป็น “ชุมชน” มากกว่าความเป็นองคก์ร ซ่ึงความเป็น “องคก์ร” กบั “ชุมชน” มี
ความแตกต่างกนัท่ีความเป็นชุมชน จะยึดโยงภายในต่อกนัดว้ยค่านิยม แนวคิด และความผกูพนัร่วมกนัของ
ทุกคนท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึงเป็นแนวคิดตรงกนัขา้มกบั “ความเป็นองคก์ร” ท่ีมีความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกใน
ลักษณะท่ียึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวท่ีเต็มไปด้วย
กฎระเบียบและวฒันธรรมของการใชอ้ านาจเป็นหลกั ในขณะท่ี“ชุมชน” จะใชอิ้ทธิพลท่ีเกิดจากการมีค่านิยม 
และวตัถุประสงคร่์วมกนั เป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเชิงวชิาชีพมีความเป็นกลัยาณมิตรเชิงวิชาการ และ
ยึดหลกัตอ้งพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั แบบผนึกก าลงักนัในการปฏิบติังานท่ีมุ่งสู่พฒันาการการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นส าคญั นอกจากน้ี “องคก์ร” ยงัท าใหเ้กิดคุณลกัษณะบางอยา่งข้ึน เช่นลดความเป็นกนัเองต่อกนัลงมี
ความเป็นราชการมากข้ึน และถูกควบคุมจากภายนอกให้ตอ้งรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว ้จึงเห็นว่า
ถา้มองโรงเรียนในฐานะแบบองคก์รดงักล่าวแลว้ก็จะท าให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการท่ีสร้างความรู้สึก
ห่างระหวา่งบุคคลมากยิง่ข้ึนมีกลไกท่ีบงัคบัควบคุมมากมายและมกัมีจุดเนน้ในเร่ืองท่ีเป็นงานดา้นเทคนิคเป็น
หลกัในทางตรงขา้มถา้ยอมรับวา่โรงเรียนมีฐานะแบบท่ีเป็นชุมชนแลว้บรรยากาศท่ีตามมาก็คือสมาชิกมีความ
ผูกพนัต่อกันด้วยวตัถุประสงค์ร่วมมีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้าง
บรรยากาศท่ีทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกนัและช่วยดูและสวสัดิภาพร่วมกนั (Sergiovanni, 

1994) โดยท่ีใส่ใจร่วมกนัถึงการเรียนรู้และความรับผดิชอบหลกัร่วมกนัของชุมชนนั้นคือพฒันาการการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

 ดา้นความส าคญัของ PLC จากผลการวจิยัโดยของ Hord (1997) ท่ียืนยนัวา่การด าเนินการในรูปแบบ  
PLC น าไปสู่การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จากการสังเคราะห์
รายงานการวิจยัเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมี การจดัตั้ง PLC โดยใช้ค  าถามว่า โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้งท่ี
แตกต่างไปจากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อ
นกัเรียนอยา่งไรบา้ง ซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเด็น ดงัน้ี  
 ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบวา่ PLC ส่งผลต่อครูผูส้อน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเด่ียวงาน
สอนของครูเพิ่มความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึนโดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ี
จะปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่างแข็งขันจนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อ
พฒันาการโดยรวมของนกัเรียน ถือเป็น “พลงัการเรียนรู้” ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดี
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ยิ่งข้ึน กล่าวคือ มีการคน้พบความรู้และความเช่ือท่ีเก่ียวกบัวิธีการสอน และตวัผูเ้รียนซ่ึงท่ีเกิดจากการคอย
สังเกตอยา่งสนใจ รวมถึงความเขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ไดแ้ตกฉานยิ่งข้ึนจนตระหนกัถึง
บทบาทและพฤติกรรมการสอนท่ีจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด อีกทั้ งการรับทราบข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ท่ีจ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกวา้งขวางและรวดเร็วข้ึนส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางาน
วชิาชีพไดต้ลอดเวลา เป็นผลใหเ้กิดแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษยซ่ึ์งเป็นทั้งคุณค่า
และขวญัก าลงัใจต่อการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึนท่ีส าคญั คือยงัสามารถลดอตัราการลาหยุดงานน้อยลงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่ายงัพบวา่มีความกา้วหนา้ในการปรับเปล่ียนวิธีการจดัการเรียนรู้ ให้สอดคลอ้ง
กบั ลกัษณะผูเ้รียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่ามีความผูกพนัท่ีจะสร้างการ
เปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏ อยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 

 ประเด็นที ่2 ผลดีต่อผู้เรียน พบวา่ PLC ส่งผลต่อผูเ้รียน กล่าวคือ สามารถลดอตัราการตกซ ้ าชั้น และ
จ านวนชั้นเรียนท่ีตอ้ง เล่ือนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้ให้น้อยลง อตัราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ และวิชาการอ่านท่ีสูงข้ึนอย่างเด่นชดั เม่ือเทียบกบัโรงเรียน 
แบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนท่ีมีภูมิหลังไม่
เหมือนกนัและลดลงชดัเจน 

กล่าวโดยสรุปคือ PLC มีพฒันาการมาจากกลยุทธ์ระดบั องคก์รท่ีมุ่งเน้นให้องคก์รมีการปรับตวัต่อ
กระแสการเปล่ียนแปลง ของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยเร่ิมพฒันาจากแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้ และ
ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกบับริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกนัในทางวิชาชีพท่ีมีหน้างาน
ส าคญั คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกนัเป็นส าคญั จากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาด าเนินการ ในรูปแบบ PLC พบวา่เกิดผลดีทั้งวิชาชีพครูและผูเ้รียน ท่ีมุ่งพฒันาการของผูเ้รียน
เป็นส าคญั   
 1.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจยัหรือโครงการศึกษา
ต่างๆ สามารถ เรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC คือ การรวมตวั รวมใจ รวมพลงั ร่วมมือกนัของครู 
ผูบ้ริหาร และนกัการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ี Sergiovanni (1994) ได้
กล่าววา่ PLCเป็นสถานท่ีส าหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน
ในการท างาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียน ซ่ึง Hord (1997) มองในมุมมอง
เดียวกนั โดยมองการรวมตวักนัดงักล่าว มีนยัยะแสดงถึงการเป็นผูน้ าร่วมกนัของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น 
“ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทศัน์ร่วมกนัไปถึงการเรียนรู้
ร่วมกนัและการน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็นเหมือน
แรงผลกัดนั โดยอาศยัความตอ้งการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ สู่
มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั (Senge, 1990) การพฒันาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย”์ (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) โดยมองวา่เป็น “ศิษยข์องเรา” มากกวา่มองวา่ “ศิษยข์องฉนั”และการ เปล่ียนแปลงคุณภาพการ
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จดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตวัตั้งตน้ เรียนรู้ท่ีจะมองเห็นการปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
พฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือผูเ้รียน เป็นส าคญั 

  อยา่งไรก็ตาม การรวมตวัการเรียนรู้ การเปล่ียนแปลงใดๆ เป็นไปไดย้ากท่ีจะท าเพียงล าพงัหรือ
เพียงนโยบายเพื่อให้เกิด การขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความเป็น PLC ท่ีสอดคลอ้งกบั
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) 

ชุมชน ท่ีสามารถขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวชิาชีพไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
ทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเป็น
บรรยากาศ “ชุมชนกลัยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, ทศันีย ์จนัอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ์, 
2553) ท่ีมีลกัษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอ้ืออาทรอยู่บนพื้นฐาน “อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิง
คุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจท่ีการสร้างพลงัมวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้ าร่วมของครูเพื่อขบัเคล่ือน
การ ปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา (Fullan, 2005) 

  กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตวั ร่วมใจ ร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู 
ผูบ้ริหาร และนักการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกัลยาณมิตร ท่ีมีวิสัยทัศน์  คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีมเรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้ าร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แล
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ ผูเ้รียนเป็นส าคญั และความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชน 

 1.2 การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

   PLC สามารถแบ่งระดบัได ้3 ระดบั คือ ระดบัสถานศึกษา ระดบัเครือข่าย และระดบัชาติ โดยแต่
ละลกัษณะจะแบ่ง ตามระดบัของความเป็น PLC ยอ่ย ดงัน้ี  

     1) ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ท่ีขบัเคล่ือนในบริบทสถานศึกษา หรือโรงเรียน 
สามารถแบ่งได ้3 ระดบัยอ่ย (Sergiovanni, 1994) คือ 

   1.1 ระดบันกัเรียน (Student Level) ซ่ึงนกัเรียนจะไดรั้บการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ
เรียนรู้ข้ึน จากครูและเพื่อนนกัเรียนอ่ืนให้ท ากิจกรรมเพื่อแสวงหาค าตอบท่ีสมเหตุสมผล ส าหรับตน นกัเรียน
จะไดรั้บการพฒันาทกัษะท่ีส าคญั คือ ทกัษะการเรียนรู้ 

   1.2 ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบดว้ยครูผูส้อนและผูบ้ริหารของ
โรงเรียนโดยใชฐ้านของ “ชุมชนแห่งวชิาชีพ” เช่ือมโยงกบัการเรียนรู้ของชุมชน  จึงเรียกวา่ “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชีพ” ซ่ึงเป็นกลไกส าคญัอยา่งยิง่ท่ีทุกคนในโรงเรียนร่วมกนัพิจารณา ทบทวนเร่ืองนโยบาย การปฏิบติั 
และกระบวนการบริหารจดัการต่างๆ ของโรงเรียนใหม่อีกคร้ัง โดยยึดหลกัในการปรับปรุงแกไ้ขส่ิงเหล่าน้ี 
เพื่อให้สามารถ บริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไข้
ดงักล่าว น ามาสู่การสนบัสนุนการปฏิบติั งานวชิาชีพของครูผูส้อน และผูบ้ริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผล 
สูงยิง่ข้ึน มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มของการท างานท่ีดีต่อกนัของทุกฝ่าย 



คู่มือการขบัเคล่ือนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา   

24 

 

   1.3 ระดบัการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผูป้กครอง 
สมาชิกชุมชนและผูน้ าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มน้ีจ าเป็นตอ้งมีส่วนเขา้มาร่วมสร้าง และผลกัดนั วิสัยทศัน์ของ
โรงเรียนใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผูป้กครองนกัเรียน ผูอ้าวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบนัต่างๆ ของ
ชุมชนเหล่าน้ี ตอ้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมทางการศึกษาไดโ้ดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนท่ีบา้นของนกัเรียน รวมทั้งให้การสนบัสนุนแก่
ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู ้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็น
อาสาสมคัร ถ่ายทอดความรู้ 

   2) ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ท่ีขบัเคล่ือนในลกัษณะการรวมตวักนัของ
กลุ่มวิชาชีพจากองคก์ร หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมุ่งมัน่ร่วมกนัสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต ้วตัถุประสงคร่์วม 
คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริม สนบัสนุน ให้ก าลงัใจ สร้างความสัมพนัธ์และพฒันาวิชาชีพร่วมกนั อาจมี 
เป้าหมายท่ีเป็นแนวคิดร่วมกนัอยา่งชดัเจน สามารถแบ่งได ้2 ลกัษณะ คือ 

    2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบนั คือ การตกลงร่วมมือกนัในการพฒันา
วิชาชีพครูระหว่างสถาบนั โดยมองว่าการร่วมมือกนัของสถาบนัต่างๆ จะท าให้เกิดพลงัการขบัเคล่ือน การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวชิาชีพ การแลกเปล่ียน หรือร่วมลงทุนดา้นทรัพยากร และการเก้ือหนุนเป็นกลัยาณมิตร 
คอยสะทอ้นการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั กรณีตวัอย่างเช่น กรณี ศึกษาการจดั PLC เป็นกลุ่มของโรงเรียนใน
ประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมพฒันาแลกเปล่ียนและสะทอ้นร่วมกนัทางวชิาชีพ เป็นตน้ 

    2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจดัพื้นท่ีเปิดกวา้งให้สมาชิก
วิชาชีพครูท่ีมีอุดมการณ์ร่วมกนัในการพฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการเปล่ียนแปลง เชิงคุณภาพ
ของผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญั สมาชิกท่ีรวมตวักนั ไม่มีเง่ือนไขเก่ียวกบัสังกดั แต่จะตั้งอยูบ่นความมุ่งมัน่ สมคัร
ใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกันเป็น PLC กรณีตวัอย่าง เช่น PLC “ครูเพ่ือศิษย์” ของ 

มูลนิธิสดศรี สฤษด์ิวงศ ์(มสส.) ท่ีสร้างพื้นท่ีส่วนกลางส าหรับวิชาชีพครูให้จบัมือร่วมกนัเป็นภาคี ร่วมพฒันา 
“ครูเพ่ือศิษย”์ มุ่งสร้างสรรคน์วตักรรมการจดัการเรียนรู้ในแต่ละพื้นท่ีของประเทศไทย (วิจารณ์ พานิช, 2555) 

เป็นตน้ 

   3) ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ท่ีเกิดข้ึน โดยนโยบายของรัฐท่ีมุ่งจดัเครือข่าย 
PLC ของชาติเพื่อขบัเคล่ือน การเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือของ สถานศึกษา และ
ครู ท่ีผนึกก าลงัร่วมกนัพฒันาวิชาชีพ ภายใต ้การสนับสนุนของรัฐ ดงักรณีตวัอย่าง นโยบายวิสัยทศัน์เพื่อ 
ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ (MOE) (2009) รัฐจดัให้มี PLC ชาติสิงคโปร์เพ่ือ
มุ่งหวงัขบัเคล่ือนแนวคิด “สอนใหน้อ้ย เรียนรู้ใหม้าก” (Teach Less, Learn more) ใหเ้กิดผลส าเร็จ เป็นตน้ 

 1.3 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพในบริบทสถานศึกษา 

     PLC ในระดบัสถานศึกษา หรือ ระดบัผูป้ระกอบวิชาชีพ น าเสนอเป็นองคป์ระกอบของ PLC 

ท่ีมาจากข้อมูลท่ีรวบรวมและ วิเคราะห์จากเอกสารทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศน าเสนอเป็น 6 

องคป์ระกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย วิสัยทศัน์ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผูน้ าร่วม 
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การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน ชุมชนน าเสนอจาก 

การสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ  และรายละเอียดต่อไปน้ี 

    องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วิสัยทศัน์ร่วมเป็นการมองเห็นภาพเป้าหมาย 
ทิศทาง เส้นทาง และส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนจริง เป็นเสมือนเข็มทิศในการขบัเคล่ือน PLC ท่ีมีทิศทางร่วมกนั โดยมี
วิสัยทศัน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกนั (Sergiovanni, 1994) คือพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นภาพ
ความส าเร็จท่ีมุ่งหวงัในการน าทางร่วมกนั (Hord, 1997) อาจเป็นการมองเร่ิมจากผูน้ าหรือกลุ่มผูน้ าท่ีมี 
วิสัยทศัน์ท าหน้าท่ีเหน่ียวน าให้ผูร่้วมงานเห็นวิสัยทศัน์นั้นร่วมกนั หรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกท่ีมี
วสิัยทศัน์เห็นในส่ิงเดียวกนั วสิัยทศัน์ร่วมมีลกัษณะส าคญั  4 ประการ (4 Shared) มีรายละเอียดส าคญั ดงัน้ี 

   1) การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเช่ือมโยงให้เห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกนัถึงทิศทาง ส าคญัของการท างานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกนั” (Hord, 1997; Hargreaves, 
2003)  

   2) เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหวา่งทาง และเป้าหมายชีวิต
ของสมาชิกแต่ละคนท่ี สัมพนัธ์กนักบัเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ฯ ซ่ึงเป็นความเช่ือมโยงให้เห็นถึง
ทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกนั โดยเฉพาะเป้าหมายส าคญัคือพฒันาการการเรียนรู้ของผูเ้รียน  
(Hargreaves, 2003; Schmoker, 2004; DuFour, 2006)  

   3) คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และท่ีส าคญัเม่ือเห็นภาพความ
เช่ือมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของ งานจนเช่ือมโยงเป็น
ความหมายของงานท่ีเกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพนัธะสัญญาร่วมกนั ร่วมกนั 
หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซ่ึงเป็นขมุพลงัส าคญัท่ีจะเกิดพลงั ในการไหลรวมกนัท างานในเชิงอุดมการณ์ทาง
วชิาชีพร่วมกนั  (Hord, 1997; DuFour, 2006; Hargreaves, 2003) 

   4) ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพนัธกิจแนวทางการปฏิบติัร่วมกนัเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายร่วม รวมถึงการ เรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ ส่ิงส าคญัคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ท่ีมุ่งการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนเป็นหวัใจส าคญั (Hord, 1997) โดยการเร่ิมจากการรับผิดชอบในการพฒันาวิชาชีพเพ่ือศิษย์ร่วมกนัของ
ครู (Louis & Kruse, 1995; Senge, 2000; DuFour, 2006)   

  องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่วมแรงร่วมใจ เป็นการ
พฒันามาจากกลุ่มท่ีท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และพนัธกิจร่วมกนั รวมกนัดว้ยใจ จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์ เพื่อให ้
บรรลุผลท่ีการเรียนรู้ของผูเ้รียน (Louis, Kruse, & Marks, 1996) การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู บน
พื้นฐานงานท่ีมี ลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน การ
ตดัสินใจร่วมกนั แนวปฏิบติัร่วมกนั การประเมินผลร่วมกนั และการรับผดิชอบร่วมกนั จากสถานการณ์ ท่ีงาน
จริงถือเป็นโจทยร่์วม (Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 2007) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจยั กลไกในการท างาน 

ซ่ึงกนัและกนั แบบละวางตวัตนให้มากท่ีสุด (There’s no I in team) (DuFour, 2006) จนเห็นและรู้
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ความสามารถของแต่ละคนร่วมกนั เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกนัในการท างานจนเกิด ประสบการณ์หรือ
ความสามารถในการท างาน และพลงัในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพฒันาบนพื้นฐานของพนัธะร่วมกนัท่ีเนน้ความ
สมคัรใจ และการส่ือสารท่ีมีคุณภาพบนพื้นฐานการรับฟังและความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั อยา่งไรก็ตามการท่ี 
PLC เนน้การขบัเคล่ือน ดว้ยการท างานแบบทีมร่วมแรงร่วมใจ ท่ีท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ ไปดว้ยกนัดว้ยใจ
อย่างสร้างสรรค์ต่อเน่ืองนั้น ซ่ึงมีลักษณะพิเศษของการรวมตวัท่ีเหนียวแน่นจากภายใน นั้นคือการเป็น 
กลัยาณมิตร ท าใหเ้กิดทีมใน PLC อยูร่่วมกนัดว้ยความสัมพนัธ์ ท่ีต่างช่วยเหลือเก้ือกูล ดูแลซ่ึงกนั จึงท าให้การ
ท างานเต็มไปดว้ยบรรยากาศท่ีมีความสุข ไม่โดดเด่ียว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซ่ึงรูปแบบของทีม
จะมีเป็นเช่นไรนั้นข้ึนอยู่กบัเป้าประสงค์ หรือพนัธกิจในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น ทีมร่วม 
สอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นตน้  (วิจารณ์ พานิช, 2554;  Olivier &Hipp, 2006; Little & McLaughlin, 

1993) 

  องค์ประกอบที่ 3 ภาวะผู้น าร่วม (Shared Leadership) ภาวะผูน้ าร่วมใน PLC มีนยัส าคญัของ
การผูน้ าร่วม 2 ลกัษณะส าคญั คือ ภาวะผูน้ าผูส้ร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะ ผูน้ าร่วมกนั ให้เป็น PLC ท่ี
ขบัเคล่ือนดว้ยการน าร่วมกนั รายละเอียดดงัน้ี 

   1) ภาวะผูน้ าผูส้ร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผูน้ าท่ีสามารถท าให้สมาชิกใน PLC เกิดการเรียนรู้
เพื่อการเปล่ียนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ (Kotter& Cohen, 2002)  จนสมาชิกเกิดภาวะผูน้ าในตนเองและ
เป็นผูน้ าร่วมขบัเคล่ือน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผูน้ าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะการเป็นผูน้ าท่ีเร่ิมจากตนเองก่อนดว้ยการลงมือท างาน อยา่งตระหนกัรู้ และใส่ใจให้ความส าคญักบั
ผูร่้วมงานทุกๆ คน (Olivier &Hipp, 2006) จนเป็นแบบท่ีมีพลงัเหน่ียวน าให้ ผูร่้วมงานมีแรงบนัดาลใจและมี
ความสุขกบัการท างานดว้ยกนั อยา่งวสิัยทศัน์ร่วม (Hargreaves, 2003)  รวมถึงการน าแบบไม่น า โดยท าหนา้ท่ี
ผูส้นบัสนุนและเปิดโอกาสใหส้มาชิกเติบโตดว้ยการสร้างความเป็นผูน้ าร่วม ผูน้ าท่ีจะสามารถสร้างให้เกิดการ
น าร่วมดงักล่าวควรมีคุณลกัษณะส าคญั ดงัน้ี มีความสามารถในการลงมือท างานร่วมกนั การเขา้ไปอยู่ใน
ความรู้สึกของผูอ่ื้นได ้การตระหนกัรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เก้ือกูลกนั การโคช้
ผูร่้วมงานได ้ การสร้างมโนทศัน์ การมวิสัยทศัน์การมีความมุ่งมัน่และทุ่มเทต่อการเติบโตของผูอ่ื้น เป็นตน้  
(Thompson, Gregg, &Niska, 2004) 
  2) ภาวะผูน้ าร่วมกนั เป็นผูน้ าร่วมกนัของสมาชิก PLC ดว้ยการกระจายอ านาจ เพิ่มพลงัอ านาจ ซ่ึง
กนัและกนัใหส้มาชิก มีภาวะผูน้ าเพิ่มข้ึน จนเกิดเป็น “ผูน้ าร่วมของครู” (Hargreaves, 2003) ในการขบัเคล่ือน 
PLC มุ่งการพฒันาการจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยยดึหลกัแนวทางบริหารจดัการร่วม การ
สนบัสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบนัดาลใจของครู โดยครูเป็นผูล้งมือกระท า หรือ ครูท าหนา้ท่ีเป็น
“ประธาน”เพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงการจดัการเรียนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผูถู้ก กระท า และผูถู้กใหก้ระท า
(วจิารณ์ พานิช, 2554 ซ่ึงผูน้ าร่วมจะเกิดข้ึนไดดี้เม่ือมีบรรยากาศส่งเสริมใหค้รูสามารถแสดงออกดว้ย ความเตม็
ใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าท่ีขาดความเคารพ ในวิชาชีพ แต่ยดึถือปฏิบติัร่วมกนัใน PLC นัน่คือ “อ านาจ
ทาง วชิาชีพ” (Hargreaves, 2003) เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมท่ีมีขอ้ปฏิบติัท่ีมาจากเกณฑแ์ละมาตรฐานท่ีเห็นพอ้ง
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ตรงกนัหรือก าหนดร่วมกนัเพ่ือยดึถือเป็นแนวทางร่วมกนัของผูป้ระกอบวชิาชีพครูทั้งหลายใน PLC (Thompson 

etal.,2004)กล่าวโดยสรุป คือ ภาวะผูน้ าร่วมดงัท่ีกล่าวมา มีหวัใจส าคญัคือน าการเรียนรู้เพ่ือการเปล่ียนแปลง
ตนเองของแต่ละคน ทั้งสมาชิก และผูน้ าโดยต าแหน่งเม่ือใดท่ีบุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ ทั้งดา้นวชิาชีพและชีวติ
จนเกิดพลงัการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อ ความสุขในวชิาชีพของตนเองและผูอ่ื้น ภาวะผูน้ าร่วมจะเกิดผล ต่อความ
เป็น PLC 
 

  องค์ประกอบที่ 4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning anddevelopment) 

การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพใน PLC มีจุดเนน้ส าคญั 2 ดา้น คือ การเรียนรู้เพ่ือพฒันาวิชาชีพและการเรียนรู้
เพ่ือจิต วญิญาณความเป็นครู รายละเอียดดงัน้ี  

  1) การเรียนรู้เพื่อพฒันาวชิาชีพ หวัใจส าคญัการเรียนรู้ บนพื้นฐานประสบการณ์ตรงในงานท่ีลงมือ
ปฏิบติัจริง ร่วมกนัของ สมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกวา่การอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก อา้งถึงแนวคิด
ของ Dale (1969) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยนัอยา่งสอดคลอ้ง วา่การเรียนรู้ผา่น
ประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้ไดม้ากท่ีสุด ดว้ยบริบท PLC ท่ีมีการ 
ท างานร่วมกนัเป็นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงท าให้การเรียน รู้จากโจทยแ์ละสถานการณ์ท่ีครูจะตอ้งจดัการ
เรียนรู้ท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ (Dufour, 2006) ท าให้บรรยากาศ
การพฒันาวชิาชีพของครูรู้สึก ไม่โดดเด่ียว คอยสะทอ้นการเรียนรู้และช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ถือเป็นพื้นท่ีการ
เรียนรู้ร่วมกนัท่ีใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย เช่น สะทอ้นการเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การ
สร้างมโนทศัน์ ริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ การคิดเชิงระบบ การ สร้างองคค์วามรู้ การเรียนรู้บนความเขา้ใจการ
ท างานของสมอง และการจดัการความรู้ เป็นตน้ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll & Louis, 2007) 

  2) การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองจากขา้งใน หรือ วุฒิ
ภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูท่ีสมบูรณ์ โดยมีนยัยะส าคญัคือ การเรียนรู้ตนเอง การ รู้จกัตนเองของครู เพ่ือท่ีจะ
เขา้ใจมิติของผูเ้รียนท่ีมากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย ์ความฉลาดทางอารมณ์ เม่ือครูมี ความ
เขา้ใจธรรมชาติตนเองแลว้ จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของ ศิษยต์นเองอย่างถ่องแท ้จนสามารถสอน หรือ
จดัการเรียนรู้โดยยึด การเรียนรู้ของผู ้เรียนเป็นส าคัญได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของ สมาชิกในชุมชน 
(Hargreaves, 2003) ท่ีตอ้งอาศยัการตระหนกัรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นตน้ จิตท่ีสามารถเรียนรู้และเป็นครู 
ไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้นจะเป็นจิตท่ีเตม็ไปดว้ยความรัก ความเมตตา การ กรุณา และความอ่อนน้อม เห็นศิษยเ์ป็นครู  
เห็นตนเองเป็นผูเ้รียนรู้ มีพลงัเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพื่อ
การเปล่ียนแปลง การเรียนรู้อยา่งใคร่ครวญ และการฝึกสติ เป็นตน้ (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) 

  กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจส าคญัคือการเรียนรู้ร่วมกนั
อยา่งมีความสุขของ ทีมเรียนรู้ เป็นบรรยากาศท่ีเปิดพื้นท่ีการเรียนรู้แบบน าตนเอง ของครูเพื่อการเปล่ียนแปลง
พฒันาตนเองและวชิาชีพ อยา่งต่อเน่ืองเป็นส าคญั 
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  องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) กลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมโดยมีวิถีและ
วฒันธรรมการอยูร่่วมกนั ในชุมชน มีคุณลกัษณะคือ มุ่งเนน้ความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขทั้งการท างานและ
การอยู่ร่วมกนัท่ีมีลักษณะวฒันธรรมแบบ “วฒันธรรมแบบเปิดเผย” ท่ีทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความ 
คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพื้นท่ีให้ความรู้สึก ปลอดภยั หรือปลอดการใช้อ านาจกดดนั บน
พื้นฐานความไวว้างใจ เคารพซ่ึงกนัและกนั มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทรเป็นพลงัเชิงคุณธรรม คุณงามความดี
ท่ีสมาชิกร่วมกนัท างานแบบอุทิศตนเพื่อวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวกต่อการศึกษาและผูเ้รียนสอดคล้องกับ
Sergiovanni(1994) ท่ีว่า PLCเป็นกลุ่มท่ีมีวิทยสัมพนัธ์ต่อกนั เป็นกลุ่มท่ีเหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็น 
กลัยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกนั ท าให้ลดความโดดเด่ียวระหวา่ง ปฏิบติังานสอนของครู เช่ือมโยงปฏิสัมพนัธ์กนั
ทั้งในเชิงวิชาชีพ และชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยูร่่วมกนัแบบ “สังฆะ” ถือศีล หรือ หลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยยึด
หลกัพรหมวหิาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นชุมชนท่ียึดหลกัวนิยัเชิงบวก เช่ือมโยงการพฒันา PLC ไป
กบัวถีิชีวติตนเองและวถีิชีวติชุมชนอนัเป็นพื้นฐานส าคญัของ สังคมฐานการพ่ึงพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี และ
คณะ, 2553)  มีบรรยากาศของ “วฒันธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถี
แห่งอิสรภาพ ยดึความสามารถ และสร้างพื้นท่ีปลอดการใชอ้ านาจกดดนั (Boyd, 1992) ดงักล่าวน้ี สามารถขยาย
กรอบใหก้วา้งขวางออกไปจนถึงเครือข่ายท่ีสัมพนัธ์ กบัชุมชนต่อไป 

  องค์ประกอบที ่6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure)โครงสร้างท่ีสนบัสนุนการ
ก่อเกิดและคงอยู่ของ PLC มีลักษณะ ดังน้ี ลดความเป็นองค์การท่ียึดวฒันธรรมแบบราชการ หันมาใช้
วฒันธรรมแบบกลัยาณมิตรทางวชิาการแทน และเป็น วฒันธรรมท่ีส่งเสริมวิสัยทศัน์ การด าเนินการท่ีต่อเน่ือง
และ มุ่งความย ัง่ยืน จดัปัจจัยเง่ือนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชนมี โครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย ์
(Sergiovanni, 1994) หรือ โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน เพื่อลดความขดัแยง้ ระหว่างครู
ผูป้ฏิบติังานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร จดัการ และการปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีเน้น
รูปแบบทีมงาน เป็นหลกั (Hord, 1997) การจดัสรรปัจจยัสนบัสนุนให้เอ้ือต่อการด าเนินการของ PLC เช่น 
เวลา วาระ สถานท่ี ขนาดชั้นเรียน ขวญั ก าลงัใจ ขอ้มูลสารสนเทศ และอ่ืนๆ ท่ีตามความจ าเป็นและบริบท 
ของแต่ละชุมชน (Boyd, 1992) โดยเฉพาะการเอาใจใส่ส่ิงแวดลอ้ม ให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
อยูร่่วมกนัอยา่งมี ความสุข (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) มีรูปแบบการ ส่ือสารดว้ยใจ เปิดกวา้งให้พื้นท่ี
อิสระในการสร้างสรรคข์องชุมชน เนน้ความคล่องตวัในการด าเนินการจดัการกบัเง่ือนไขความ แตกแยก  และ
มีระบบสารสนเทศของชุมชนเพ่ือการพฒันาวชิาชีพ (Eastwood & Louis, 1992) 

  กล่าวโดยสรุปทั้ง 6 องคป์ระกอบของ PLC ในบริบท สถานศึกษา กล่าวคือ เอกลกัษณ์ส าคญัของ
ความเป็น PLC แสดงให้เห็นวา่ความเป็น PLC จะท าให้ความเป็น “องคก์ร” หรือ “โรงเรียน” มีความหมายท่ี
การพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง ซ่ึงเป็นหวัใจส าคญัของ PLC ดว้ยกลยทุธ์การสร้างความ ร่วมมือท่ี
ยึดเหน่ียวกนัดว้ยวิสัยทศัน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผูเ้รียน การเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพ และชุมชนกลัยาณมิตร 
แสดงถึงการ รวมพลงัของครูและนักการศึกษา ท่ีเป็นผูน้ าร่วมกนั ท างานร่วมกนั แบบทีมร่วมแรงร่วมใจ       
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มุ่งเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเอง พฒันาวิชาชีพ ภายใตโ้ครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพ และอ านาจเชิงคุณธรรม ท่ีมา
จากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพฒันาของครู ผูบ้ริหาร นกัการศึกษาภายใน PLC ท่ีส่งถึงผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 

 1.4 ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในสถานศึกษา 

   S.M. Hord. (1997)ไดท้  าการสังเคราะห์รายงานการวจิยัเก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมีการจดัตั้งชุมชนแห่ง
วชิาชีพ โดยใชค้  าถามวา่ โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้งท่ีแตกต่างไปจากโรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่ง
วิชาชีพ  และถา้แตกต่างแลว้จะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนกัเรียนอย่างไรบา้ง  ไดผ้ลสรุปเป็นประเด็นย่อๆ  
ดงัน้ี 

   ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

   -  ลดความรู้สึกโดดเด่ียวในงานสอนของครูลง 

   -  เพิ่มความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน  โดยเพิ่มความกระตือรือร้น
ท่ีจะปฏิบติัใหบ้รรลุพนัธกิจอยา่งแขง็ขนั 

   -  รู้สึกว่าตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบต่อพฒันาการโดยรวมของนกัเรียน  และร่วมกนัรับผิดชอบเป็น
กลุ่มต่อผลส าเร็จของนกัเรียน 

   -  รู้สึกเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่  “พลงัการเรียนรู้  (Powerful  learning)”  ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติัการสอน
ในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งข้ึน  กล่าวคือ  มีการคน้พบความรู้และความเช่ือใหม่ๆ  ท่ีเก่ียวกบัวิธีการสอน
และตวัผูเ้รียนซ่ึงตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 

   -  เขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระท่ีตอ้งท าการสอนไดแ้ตกฉานยิง่ข้ึน  และรู้วา่ตนเองควรแสดงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนอยา่งไร จึงจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดตามเกณฑท่ี์คาดหมาย 

   -  รับทราบขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ  ท่ีจ  าเป็นต่อวิชาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวางและรวดเร็วข้ึน  ส่งผลดี
ต่อการปรับปรุงพฒันางานวิชาชีพของตนไดต้ลอดเวลา  ครูเกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจต่อ
การเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียนต่อไป 

   -  เพิ่มความพึงพอใจ เพิ่มขวญัก าลังใจต่อการปฏิบติังานสูงข้ึน  และลดอตัราการลาหยุดงาน
นอ้ยลง 

   -  มีความกา้วหนา้ในการปรับเปล่ียนวธีิสอน ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้รียนไดอ้ยา่งเด่นชดั และ
รวดเร็วกวา่ท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า 

   -  มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏอยา่งเด่นชดัและย ัง่ยนื 

   -  มีความประสงคท่ี์จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ ต่อปัจจยัพื้นฐานดา้นต่างๆ 

 ประโยชน์ต่อนักเรียน 

   -  ลดอตัราการตกซ ้ าชั้น  และจ านวนชั้นเรียนท่ีตอ้งเล่ือนหรือชะลอการสอนใหน้อ้ยลง 

   -  อตัราการขาดเรียนลดลง 

   -  มีผลการเรียนรู้ท่ีเพิ่มข้ึนเด่นชดั  ปรากฏให้เห็นทัว่ไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดเลก็ 
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   -  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ประวติัศาสตร์  และวิชาการอ่านท่ี
สูงข้ึนอยา่งเด่นชดั  เม่ือเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่า 

   -  มีความแตกต่างดา้นผลสัมฤทธ์ิการเรียน ระหว่างกลุ่มนกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัไม่เหมือนกนั ลดลง
ชดัเจน 

  กล่าวโดยสรุป  ถ้าผลงานวิจยัดังกล่าวมีน ้ าหนักมากพอท่ีเช่ือมโยงถึงการท่ีครูผูส้อนและผูน้ า
สถานศึกษาไดท้  างานร่วมกนัในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพแล้ว  ก็มีค  าถามตามมาว่า  แลว้จะเพิ่มจ านวน
โรงเรียนท่ีมีชุมชนดงักล่าวให้มากข้ึนไดอ้ย่างไร  กระบวนทศัน์ทางการศึกษาท่ีเปล่ียนไปบ่งช้ีวา่  ทั้งบรรดา
ครูผูส้อนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดบทบาทใหม่ท่ีเหมาะสมของครู  โดยต้อง
ทบทวนการท่ีตอ้งให้ครูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัอยูห่นา้ชั้นเรียน และอยูก่บันกัเรียนตลอดเวลานั้น  ไดมี้
การศึกษาเปรียบเทียบเร่ือง  การใชเ้วลาของครูผูส้อนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก  ปรากฏผลออกมาชดัเจนวา่ใน
หลายประเทศ  เช่น  ในญ่ีปุ่น  พบวา่  ครูมีชัว่โมงสอนนอ้ยลง  และมีโอกาสไดใ้ชเ้วลาท่ีเหลือส่วนใหญ่ไปกบั
การจดัท าแผนเตรียมการสอน  การประชุมปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน  การให้ค  าปรึกษาและท างานกบั
นักเรียนเป็นรายบุคคล  การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืนเพื่อสังเกตการเรียนการสอน  และการได้ใช้เวลาไปเพื่อ
กิจกรรมต่างๆ  ดา้นการพฒันาวชิาชีพของครูมากข้ึน  (Darling – Hammond, 1994, 1996)  เป็นตน้  การท่ีจะให้
การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนได้นั้น  จ  าเป็นตอ้งสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่ต่อสาธารณชน 
และวงการวชิาชีพครูท่ีตอ้งเนน้และเห็นคุณค่าของความจ าเป็นตอ้งพฒันาครูให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งข้ึน  ถา้
หากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ดังท่ีมีผูก้ล่าวว่า  “ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องเป็นนักเรียน  
(Teachers  are  the  first  learners)”โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  ซ่ึงจะ
ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผลมากข้ึน  และช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนสูงตามไปดว้ย  
นัน่คือความปรารถนาใฝ่ฝัน ของบุคคลฝ่ายท่ีมิอาจปฏิเสธได ้

 

2.  กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วชิาชีพ (PLC) อย่างยัง่ยนื 

 การน ากระบวนการ PLC ไปใชใ้นสถานศึกษา สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

  2.1 เร่ิมต้นด้วยข้ันตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเร่ิมตน้จากการก าหนดเป้าหมายอภิปราย 
สะท้อนผล แลกเปล่ียนกับคนอ่ืนๆ เพื่อก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไรโดยพิจารณาและสะท้อนผลใน
ประเด็นต่อไปน้ี 

   1) หลกัการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 

   2) เราจะเร่ิมตน้ความรู้ใหม่อยา่งไร 

   3) การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใชใ้นการตรวจสอบหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ีส าคญั 

  2.2 การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศท่ี
ตอ้งใชใ้นการด าเนินการ 



คู่มือการขบัเคล่ือนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา   

31 

 

  2.3 การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสืบ
เสาะหาวธีิการท่ีจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จสูงสุด 

   1) ทดสอบขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนหลงัจากได้มีการจดัเตรียมตน้แบบท่ีเป็นการ
วางแผนระยะยาว (Long-term) 

   2) จดัใหมี้ช่วงเวลาของการช้ีแนะ โดยเนน้การน าไปใชใ้นชั้นเรียน 

   3) ให้เวลาส าหรับครูท่ีมีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบติัในชั้นเรียนของครูท่ีสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้อยา่งประสบผลส าเร็จ 

  2.4 เร่ิมต้นจากจุดเลก็ๆ (Start small) เร่ิมตน้จากการใชก้ลุ่มเล็กๆก่อน แลว้ค่อยปรับขยาย 

  2.5 ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใชแ้ละการสะทอ้นผล
เพื่อน ามาก าหนดวา่ แผนไหน ควรใชต่้อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 

  2.6 วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่
ส าเร็จ และท าต่อไปความส าเร็จในอนาคต หรือความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัเจตคติและพฤติกรรมของครู 

  2.7 น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม
ยกยอ่งและแลกเปล่ียนความส าเร็จ 

  2.8 ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลีย้งสมอง  (Exercise the body & nourish the brain)จดักิจกรรมท่ี
ไดมี้การเคล่ือนไหวและ เตรียมครูท่ีท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจดัอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ 

 

วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

ดดัแปลงจาก: Luis Martinez อา้งถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010 
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3. กรณศึีกษาสถานศึกษาทีน่ ากระบวนการ PLC ไปใช้ 

 3.1 โรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่อ าเภอคลองใหญ่  จังหวดัตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “การพฒันาครูโดยการสร้างระบบช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง” ของโรงเรียนอนุบาลวดัคลองใหญ่เกิด
จากความร่วมมือรวมพลงัระหว่าง 3 สถาบนัทางการศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และโรงเรียน มีเป้าหมายเป็นไปตามกรอบโครงการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาก าหนดข้ึน โดยระบบช้ีแนะและการเป็นพี่ เ ล้ียงส าหรับการพัฒนาครู ผู ้บริหารโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ให้มีการท างานร่วมกนัเพื่อพฒันาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อนัน าไปสู่การพฒันาตนเอง
แห่งคุณภาพ ห้องเรียนแห่งคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู ้ท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน มี
ความสามารถในการใหเ้หตุผล การรู้ภาษา และการรู้เร่ืองจ านวน 

 ระบบการท างานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราดในคร้ังน้ี ไดส้ร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกนัตลอดระยะเวลา 4 เดือน เร่ิมตั้งแต่การ
ประชุมเชิงปฏิบติัการ เพื่อก าหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานร่วมกนั ไปจนถึงการด าเนินงาน
ตามแผนผ่านการช้ีแนะหรือ Coaching และการเป็นพี่เล้ียงหรือ Mentoring ท่ีคณะครุศาสตร์ออกแบบให้
สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพในโรงเรียน แลกเปล่ียนเรียนรู้กนัโดยใชร้ะบบการศึกษาผา่นบทเรียน 
(Lesson Study) ถึงสามวงจรการเรียนรู้ และยงัให้สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่าง
สถาบนัการศึกษาทั้งสามสถาบนัไดเ้ขา้ไปร่วมประชุมปรึกษาหารือกนัในโรงเรียนอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง และ 
"สนทนา" การผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสืบสอบแบบช่ืนชมตลอดเวลา มีส่ือสนบัสนุนการเรียนรู้
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ท่ีเป็นรูปธรรม คือ ดีวีดีเพ่ือการพฒันาวิชาชีพครู สารคดีชุด Understanding Lesson Study ตอนท่ี 1-6 สรุป
ขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาคู่พฒันากบั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตราด มีดงัน้ี 

 1. ออกแบบหลกัสูตรและแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

   1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก ์จากขอ้มูลส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

   2) ออกแบบหลกัสูตร วิธีการ และแผนด าเนินการในการพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามเป้าหมายท่ีก าหนดและตามแนวทาง Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
ช้ีแนะและการเป็นพี่เล้ียง (Coaching และ Mentoring)ในการพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน 
Literacy , Numeracy และ Reasoning Ability รวมทั้งการพฒันาทกัษะ 5 ขั้นตอน การพฒันาเนน้ฐานโรงเรียน
ในขณะปฏิบติัการสอน (On the job Training) เพื่อใหเ้กิดชุมชนนกัปฏิบติั (Community of Practice) 
   3) จดัท าคู่มือและส่ือท่ีใชใ้นการพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ์

  2. ด าเนินการพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ์ตามหลกัสูตร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

   1) ประเมินสมรรถนะก่อนการพฒันา 

   2) จดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Workshop)จ านวน 2 วนั 

   3) นิเทศติดตามดว้ยระบบสนบัสนุนแบบ Coaching และ Mentoring จ  านวน 2 คร้ัง 

   4) จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Symposium) ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 1 คร้ังเพื่อให้
ครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก ์ไดน้ าบทเรียนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนั 

   5) ประเมินสมรรถนะหลงัการพฒันา 

   6) ประชุมสรุปภาพความส าเร็จร่วมกนั 

  3. จดัท ารายงานสรุปผลสัมฤทธ์ิการพฒันาครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

 ผลการด าเนินงาน “การพัฒนาครูโดยการสร้างระบบช้ีแนะและการเป็นพี่เลีย้ง” โรงเรียนอนุบาลวัด
คลองใหญ่ 

 ผลการพฒันาสมรรถนะความเป็นครูของผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 ดา้นพบวา่  
1. ด้านความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้พบว่า ครู ผู ้บริหารและ

ศึกษานิเทศกมี์พฒันาการเพิ่มข้ึนทั้ง 3 กลุ่ม โดยผูบ้ริหารมีการพฒันามากท่ีสุด ศึกษานิเทศก ์และครู ตามล าดบั 

2. ดา้นทกัษะในการวางแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นภาพการ
เขียนแผนการสอนท่ีเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอนให้กับผูเ้รียนชัดเจนยิ่งข้ึน โดยมีผูบ้ริหาร 
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ศึกษานิเทศก ์และเพื่อนครูร่วมช้ีแนะแนวทาง นอกจากน้ีครูมีเจตคติท่ีดีต่อการท างานในวิชาชีพครู ให้เวลาใน
การวางแผนการสอน เตรียมส่ือและร่วมเรียนรู้เพื่อพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนมากข้ึน 

3. คุณลกัษณะดา้นการเป็นผูเ้รียนรู้และเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ พบวา่ 
กลุ่มครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัแผน และการจดักิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างกนั กลา้ช้ีแนะ บอกกล่าว
และรับฟังกันมากข้ึน มีการน าประสบการของตนเองมาเล่าให้เพื่อนครู ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ฟัง ท าให้
สัมพนัธภาพระหวา่งผูบ้ริหารโรงเรียน เพื่อนครู ศึกษานิเทศก์ ในดา้นวิชาการและดา้นอ่ืนๆ มีมากข้ึน ส าหรับ
กลุ่มผูบ้ริหารไดร่้วมวางแผน สังเกตชั้นเรียนและสะทอ้นคิดร่วมกบัครูผูส้อนท าให้ผูบ้ริหารเขา้ใจครูมากข้ึน 
เขา้ใจบริบทท่ีเกิดข้ึนจริงในชั้นเรียน อนัจะน าไปสู่แนวทางการสนบัสนุนเพื่อยกระดบัคุณภาพผูเ้รียน ส่วน
กลุ่มศึกษานิเทศกส์ามารถวางแผน เขา้ร่วมสังเกตการสอนในชั้นเรียน สะทอ้นคิดร่วมกนักบัครู ผูบ้ริหารอยา่ง
เป็นระบบและต่อเน่ือง ท าใหเ้ขา้ใจบริบท สภาพและความตอ้งการของครูและแนวทางการสนบัสนุนมากข้ึน 

 ผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน 

  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถในการให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เร่ืองจ านวน  (Literacy 

Numeracy Reasoning) ตามระดบัชั้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามแนวทาง
ของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 ผลทีเ่กดิกบัโรงเรียน 

  โรงเรียนมีวฒันธรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศก์ เก่ียวกบัการ
พฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน เพื่อร่วมกนัเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ทั้งในดา้น การให้เหตุผล การรู้
ภาษา และการรู้เร่ืองจ านวน (Literacy Numeracy Reasoning) ใหก้บันกัเรียน 
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 3.2  โรงเรียนเขาสมงิวทิยาคม”จงจินรุจิรวงศ์ อปุถมัภ์”อ าเภอเขาสมงิ  จังหวดัตราด 

 การสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ 

PLC เพ่ือใชเ้ป็นความรู้ในการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ครูเพ่ือศิษยแ์ละวางแผนพฒันาครูตามขั้นตอนดงัน้ี 

  1. ข้ันเตรียมการ ด าเนินการดงัน้ี 

   1.1 ประชุมช้ีแจง ให้ความรู้ คณะครู และร่วมอภิปรายถึงวตัถุประสงค์และคุณค่าของการจดัตั้ง
ศูนยโ์ดยอาศยัแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning 

community) หรือ PLC ท่ีเนน้การเรียนรู้เพ่ือพฒันาวิชาชีพครูโดยเนน้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหวัใจส าคญั
มุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
วิสัยทศัน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผูน้ าร่วม   การเรียนรู้และการพฒันาวิชาชีพ ชุมชนกลัยาณมิตร และ
โครงสร้างสนบัสนุนชุมชน 

   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วิเคราะห์ขอ้มูลก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วางแผน
ด าเนินงาน 

   1.3 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ 

      1.3.1 โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้ครูเพื่อศิษยข้ึ์น เป็นห้องอ านวยความสะดวกให้คณะครูของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เขา้ประกอบกิจกรรมเพื่อพฒันาตนเอง 

      1.3.2 ครูไดรั้บการพฒันาวิชาชีพครู 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนดา้นความรู้และทกัษะ 
และดา้นการปฏิบติังาน 

      1.3.3 นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาดา้นวชิาความรู้และทกัษะชีวติให้สมบูรณ์พร้อมอยูใ่น
โลกแห่งอนาคต และใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 

       1) ร้อยละของเวลาเรียนท่ีเป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active Learning) 
          2) ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนและปัญหาส่วนตวั และตอ้งการไดรั้บการ
ดูแลทนัที 

          3) ร้อยละท่ีเพิ่มของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

          4) ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัจากหน่วยงานต่างๆ 

       5) ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 

  2. ข้ันด าเนินงาน ด าเนินการดงัน้ี  
   2.1 จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ครูเพื่อศิษยพ์ฒันาห้องประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระดา้นวสัดุ
และอุปกรณ์ ICT  

      2.1.1 ประเมินและส ารวจห้องท่ีใช้ในการจดัตั้งศูนย ์ด้านหนังสือ ส่ือ การเรียน และ
โสตทศันวสัดุส่ือ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสภาพแวดลอ้ม 
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      2.1.2 ปรับปรุงทางสภาพแวดลอ้ม ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนมี
โตะ๊ เกา้อ้ี เพียงพอ มีแสงสวา่งเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อใหบ้รรยากาศสร้างเสริมใน 

การท างาน และสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได ้

      2.1.3 จดัหาหนังสือ ส่ือ การเรียน และโสตทศันวสัดุส่ือ คอมพิวเตอร์ ท่ีสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกนัได ้

      2.1.4 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

   2.2 พฒันาครูผา่นกระบวนการนิเทศ ประกอบดว้ย 

      2..2.1 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in)และกิจกรรมระบบนิเทศภายในตามแนวคิดของการ
สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC ท่ีเนน้การ
เรียนรู้เพื่อพฒันาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหวัใจส าคญัมุ่งเน้นการพฒันาการเรียนรู้ของ
บุคคลให้เกิดการรวมตวั รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผูบ้ริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน บน
พื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตรในพื้นท่ีท างานจริงร่วมกนั อยา่งมีวิสัยทศัน์ คุณค่า เป้าหมาย 
และภารกิจร่วมกนัแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผูน้ าร่วม เพื่อร่วมเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพตนเองให้เกิดผลท่ี
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีมีหัวใจส าคญัคือการใส่ใจดูแล และรับผิดชอบความส าเร็จของผูเ้รียนร่วมกนัมี
ขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

       1) กิจกรรมเยีย่มชั้นเรียน (Walk in) 
       ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหัวหน้างานกิจรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อจดัตั้งคณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน จดัท าปฏิทินก าหนดการ
เยีย่มชั้นเรียน และวางแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการท่ีมีหนา้ท่ีเยีย่มชั้นเรียน ไดแ้ก่ ฝ่ายบริหาร หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานกิจรรมพฒันาผูเ้รียน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้ง
ปฏิทินก าหนดการเยี่ยมชั้นเรียน และช้ีแจงรายละเอียดและแนวปฏิบติัเก่ียวกบักิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ และด าเนินการเยีย่มชั้นเรียน 

       คร้ังที ่1 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ ส ารวจสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
โดยมีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

       ข้ันเตรียมการก่อนเยี่ยมช้ันเรียน จดัท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการ
เยีย่มชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 5 – 10 นาที ใชเ้วลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียนรวม 1 สัปดาห์ และ
สร้างเคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการเยีย่มชั้นเรียนคร้ังท่ี 1 

       ข้ันสรุปงานหลังเยี่ยมช้ันเรียน หลงัจากการเยี่ยมชั้นเรียนคร้ังท่ี 1 มีการประชุมเพ่ือ
สรุปผลสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครู คดักรองปัญหาส าคญัท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขเร่งด่วนและ
ประเด็นปัญหาในการพฒันาครูวางแผนการเยี่ยมชั้นเรียนคร้ังท่ี 2 ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาจากการ
ส ารวจสภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครูในการเยี่ยมชั้นเรียนคร้ังท่ี 1 โดยก าหนดเป็นประเด็นการ
สังเกตในการเยี่ยมชั้นเรียนคร้ังท่ี 2 ตลอดจนวางแนวทางในการให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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(เช่น รูปแบบการเสนอแนะ ขอบเขต ช่วงเวลา เป็นตน้ เพื่อไม่ให้เป็นการบัน่ทอนก าลงัใจในการท างาน และ
เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัคนหมู่มากท่ีสามารถยอมรับได)้ สร้างเคร่ืองมือ เพื่อใชใ้นการเยี่ยมชั้นเรียนคร้ังท่ี 2 

และประชุมช้ีแจงครูทุกท่านวา่ จะมีการเยี่ยมชั้นเรียนโดยแจง้ประเด็นส าคญัท่ีเป็นจุดเนน้ในการเยี่ยมชั้นเรียน
คร้ังต่อไป 

      คร้ังที่ 2 มีวตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาจากการส ารวจสภาพปัญหาจากการเยี่ยมชั้นเรียน
คร้ังท่ี 1 

       ข้ันเตรียมการก่อนเยี่ยมช้ันเรียน จดัท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 10 – 15 นาที ใชเ้วลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียน 2 สัปดาห์ (โดย
อาจเนน้การใช้เวลาท่ีมากกว่ากบัครูกลุ่มท่ีตอ้งการการพฒันา) และจดัเตรียมเอกสาร เคร่ืองมือเพ่ือเยี่ยมชั้น
เรียนคร้ังท่ี 2 

       ข้ันสรุปงานหลังเยี่ยมช้ันเรียน หลงัจากการเยี่ยมชั้นเรียนคร้ังท่ี 2 ประชุมเพ่ือสรุปผล
สภาพปัญหาการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน และร่วมเสนอแนวทางแกไ้ขและวางแผนการด าเนินงาน
ต่อไปและประชุมช้ีแจงหรือแจง้ผลการเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครู แจง้ประเด็นท่ีครูมีการพฒันาไดดี้ข้ึน ประเด็นท่ียงั
สามารถพฒันาเพิ่มข้ึนไดอี้ก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพฒันา  
     2.2.2  กิจกรรมระบบนิเทศภายใน ด าเนินการดงัน้ี 

       1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างานกิจรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อจดัท าปฏิทินก าหนดการเขา้นิเทศการจดัการเรียนการสอน และ
วางแผนการด าเนินงานโดยเป็นการประชุมพร้อมกบัการประชุมกิจกรรมเยีย่มชั้นเรียน 

       2) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศการ
จดัการเรียนการสอน และช้ีแจงรายละเอียดและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการเขา้นิเทศการจดัการเรียนการสอนแก่ครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ  
       3) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจบัคู่เพื่อเขา้นิเทศการจดัการเรียนการสอน
ของเพื่อนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง และแจง้ก าหนดปฏิทินการเขา้นิเทศการจดัการเรียนการสอนของ
ครูแต่ละคู่ใหห้วัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ไดท้ราบเพื่อจดัท าปฏิทินรวมและแจง้ฝ่ายบริหารต่อไปโดยครูท่ีจบัคู่
นิเทศกนันั้นจะตอ้งผลดักนัเป็นทั้งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ 

       4) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เขา้นิเทศการจดัการเรียนการสอนของเพื่อนครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของตนเองตามวนัและเวลาท่ีก าหนดไวใ้นปฏิทินรวมโดยใช้แบบนิเทศการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและเม่ือด าเนินการนิเทศเรียบร้อยแลว้ให้ส่งแบบนิเทศการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญันั้น แก่หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
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       5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมแบบนิเทศการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัท่ีด าเนินเขา้นิเทศแลว้ และจดัท ารายงานสรุปผลการนิเทศ
การจดัการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าส่งฝ่ายบริหารเพื่อรวบรวมเป็นผลสรุปใน
ภาพรวมของโรงเรียน 

       6) ฝ่ายบริหารแจง้ผลในภาพรวมของโรงเรียนให้ครูไดท้ราบเพ่ือการพฒันาหลงัจากการเขา้
นิเทศทั้ง 2 คร้ัง 

       7) ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยในการด าเนินงาน และ หาแนวทาง
การพฒันาหรือแนวทางปฏิบติัเพื่อการพฒันาต่อไป 

       8) สรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการด าเนินงาน 

    2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาครูดา้นการปฏิบติัตนความรู้และ
ทกัษะ และดา้นการปฏิบติังานประกอบดว้ย ผูอ้  านวยการโรงเรียน รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหนา้งานวดั
และประเมินผล หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผูส้อน อาจารยช์ านาญการพิเศษ 4 ท่าน และอาจารยจ์าก
มหาวทิยาลยั 1 ท่าน  
   3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานทั้ง  2 กิจกรรม จากเกณฑ์ท่ี
ก าหนดร่วมกนั 

     3.1 การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย ์

      ประเมินผลจากคณะครูท่ีใช้ศูนยก์ารเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย ์เป็นห้องอ านวยความสะดวกใน
การเขา้ประกอบกิจกรรมเพื่อพฒันาตนเอง 

     3.2 การพฒันาครูผา่นกระบวนการนิเทศประเมินผลจากการพฒันาวิชาชีพครู3 ดา้น ไดแ้ก่   
ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

     3.3 นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาดา้นวิชาความรู้และทกัษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยูใ่น
โลกแห่งอนาคต และใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 

      3.3.1 ร้อยละของเวลาเรียนท่ีเป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active Learning) 
      3.3.2 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการเรียนและปัญหาส่วนตวั และตอ้งการไดรั้บ
การดูแลทนัที 

      3.3.3 ร้อยละท่ีเพิ่มของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

      3.3.4 ผลการเขา้ร่วมกิจกรรมแข่งขนัจากหน่วยงานต่างๆ 

      3.3.5 ผลการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
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   4. ข้ันปรับปรุงและพฒันา 
     โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพฒันาการด าเนินงานคร้ังต่อไปสรุปผลการประเมิน 
และขอ้เสนอแนะ 

     สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

      1. โรงเรียนมีศูนยก์ารเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย ์

      2. ครูไดรั้บการพฒันาวิชาชีพครู 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการปฏิบติัตนดา้นความรู้และทกัษะ 
และดา้นการปฏิบติังาน 

      3. นกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาดา้นวชิาความรู้และทกัษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยูใ่น
โลกแห่งอนาคต และใชค้วามสามารถอยา่งเตม็ศกัยภาพมีความสามารถครบทุกมิติ 

 

 

 

 



คู่มือการขบัเคล่ือนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา   

42 

 

4. การน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏบัิติในสถานศึกษา 
 

 ในการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ไดน้ั้น  ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีจะ
ขาดมิไดก้็คือ  จะตอ้งมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือProfessional  community”  เกิดข้ึนในโรงเรียนนั้น  เพื่อให้
เป็นสถานท่ีส าหรับการปฏิสัมพนัธ์ของมวลสมาชิกผูป้ระกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เก่ียวกบัเร่ืองการให้
ความดูแลและพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน  และ
เน่ืองจากครูส่วนใหญ่ในแทบทุกประเทศมกัเกิดความรู้สึกโดดเด่ียวในการปฏิบติังานสอนของตน  ดงันั้น  การ
มี   “ชุมชนแห่งวิชาชีพ”  เกิดข้ึนในโรงเรียนจึงช่วยคล่ีคลายปัญหาดงักล่าว  เพราะท าให้ครูมีโอกาสพูดคุยกบั
บุคคลผูมี้ส่วนได้เสียกบังานของครู  (เช่น  ผูป้กครอง  สมาชิกอ่ืนๆ  ของชุมชน  เป็นตน้)  แต่แน่นอนว่า  
เหตุการณ์ท านองน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือตอ้งมีการเปล่ียนด้านโครงสร้างของโรงเรียน  ตลอดจนจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของโรงเรียนอีกด้วย  โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควร
ประกอบดว้ย   1)  การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  ระหวา่งกนั  2)  การเปิดกวา้งให้มี
การปฏิสัมพนัธ์ในหมู่ครูผูส้อนมากข้ึน  เพื่อลดความรู้สึกโดดเด่ียว  (Deprivatization)  ในงานสอนของครู   3)  
การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเร่ืองการเรียนรู้ของนกัเรียน  4)  การร่วมมือร่วมใจกนัในหมู่ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา 5)  การแลกเปล่ียนในประเด็นท่ีเป็นค่านิยมและปทสัถานร่วม  (Shared  values  and  norms)  ดงัจะ
กล่าวในแต่ละประเด็น  ดงัน้ี 
 

 4.1 กจิกรรมทีจ่ าเป็นต่อความเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในสถานศึกษา 
     1)  การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  ระหว่างกนั     
       ซ่ึงเป็นการน าเอาประเด็นปัญหาท่ีพบเห็น จากการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอนของ
ครูข้ึนมาพดูคุยแลกเปล่ียนระหวา่งกนั  ช่วยใหแ้ต่ละคนไดว้เิคราะห์และสะทอ้นมุมมองของตนในประเด็นนั้น
ต่อกลุ่มเพื่อนร่วมงาน  ท าใหทุ้กคนไดมี้โอกาสเกิดการเรียนรู้  และไดข้อ้สรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมอง
ยิ่งข้ึน  บรรยากาศเช่นน้ีก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจข้ึนในหมู่ครูผูส้อน  เพื่อช่วยกนัปรับปรุงดา้นการเรียน
การสอนให้มีผลดียิ่งข้ึน  แต่กิจกรรมน้ีจะส าเร็จราบร่ืนไดก้็ต่อเม่ือแต่ละคนตอ้งยอมเปิดใจกวา้ง  รับฟังการ
ประเมินจากเพื่อร่วมกลุ่มระหวา่งการสนทนาเชิงสร้างสรรคด์งักล่าว 

     2) การลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู (Deprivatization of  instructional  

practices)   

     เป็นกิจกรรมท่ีช่วยเสริมสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างครู  กล่าวคือ  ครูมีโอกาสแสดง
บทบาททั้งเป็นผูใ้ห้ขอ้มูลและไดแ้สดงบทบาทการเป็นท่ีปรึกษา  (Advisor)  การเป็นพี่เล้ียง  (Mentor)  หรือ
อาจเป็นผูเ้ช่ียวชาญ  (Specialist)  ก็ได ้ ในระหวา่งท่ีให้ความช่วยเหลือเพื่อนดว้ยกนั  ทั้งน้ีเป็นท่ีทราบกนัอยู่
แลว้วา่  วชิาชีพครูแตกต่างกบัวชิาชีพอ่ืนตรงท่ี ผูป้ฏิบติัมกัท างานในลกัษณะโดดเด่ียวตามล าพงั  ซ่ึงเป็นผลให้
ครูไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้จากผูอ่ื้นได ้ และขาดประโยชน์ท่ีจะไดรั้บผลการวเิคราะห์และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั
ด้านการสอนจากผูอ่ื้นท่ีมีต่องานสอนของตน  ด้วยเหตุน้ี  ถ้าผูน้  าสถานศึกษาตอ้งการให้เกิดกิจกรรมการ
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เสวนาใคร่ครวญระหว่างครูข้ึน  ก็จ  าเป็นตอ้งพิจารณาให้มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมการโดดเด่ียวในการ
สอนของครูใหไ้ดเ้สียก่อน 

   3) รวมกลุ่มเพือ่มุ่งเน้นทีก่ารเรียนรู้ของนักเรียน  (Collective focus on student  learning)   

    เป็นกิจกรรมท่ีดีมากแต่ยุง่ยากตรงประเด็นใหค้รูเกิด  “จุดมุ่งเนน้”  อยา่งไรก็ตาม  ถา้ถือวา่การ
มีชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลกัษณะส าคญัของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีเจตจ านงมุ่งสร้างผลลพัธ์คือการเรียนรู้
ของนกัเรียนให้สูงข้ึนแลว้  ก็ตอ้งให้ความส าคญัอนัดบัแรกกบักิจกรรมท่ีสร้างความงอกงามของผูเ้รียน  ซ่ึง
ค่อนขา้งยากล าบากอยู่ไม่น้อย  ด้วยเหตุน้ี  การท่ีชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรมให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ  
(Reflective  dialogue) เพ่ืออภิปรายและวเิคราะห์ดา้นหลกัสูตร  และกลยุทธ์ดา้นการสอนของครู   ซ่ึงแมจ้ะใช้
เวลามากก็ตาม  แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดผ้ลดียิ่งข้ึน  และเพื่อท่ีจะเป็นจุดเร่ิมตน้ใน
การพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นผูส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง  (Self  -  starting  learners)  ไดต่้อไป 

   4)  สร้างจุดเร่ิมแห่งความร่วมมือร่วมใจ  (Collaboration  starts)   

    เม่ือครูหลุดพน้จากสภาพการตอ้งท างานแบบโดดเด่ียว และสามารถแสวงหาความเช่ียวชาญ
จากเพื่อนคนอ่ืนท่ีอยู่ในชุมชนวิชาชีพของตนได้แล้วก็ตาม  แต่ความเป็นมืออาชีพของครูก็อาจไม่สามารถ
บรรลุไดถ้า้ครูยงัขาดการปรับปรุง และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา  ดงันั้น  ความร่วมมือร่วมใจทาง
วชิาชีพต่อกนัของครู  จะก่อใหเ้กิดพลงัในการร่วมวเิคราะห์ปัญหา และความตอ้งการอนัซบัซ้อนของผูเ้รียนแต่
ละคนได ้ บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกนัน้ีจะช่วยเสริมการปฏิบติังานประจ าวนัของครูแต่ละคนได้
อยา่งถาวร 

   5)  ท าการแลกเปลีย่นเรียนรู้  ด้านค่านิยม และปทสัถานร่วม  (Shared  values  and  norms)   

    เม่ือบุคคลต่างๆ  ในวิชาชีพทั้งครูผูส้อน  ครูแนะแนว  ครูนิเทศ และผูบ้ริหารมาร่วมกนัใน
ชุมชนแห่งวิชาชีพแลว้ ในประเด็นน้ี Sergiovanni  (1992) เห็นวา่ การสร้างค่านิยมและปทสัถานร่วมกนัของ
คนในวชิาชีพท่ีอยูใ่นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ดงักล่าว  ดว้ยความเป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่าน้ีจะพฒันาส่ิงท่ี
เรียกวา่ อ านาจเชิงคุณธรรม  (Moral  authority)ข้ึนเป็นแนวทางของการอยูร่่วมกนัแทนท่ีการใชอ้  านาจเชิง
กฎหมายหรืออ านาจโดยต าแหน่ง  (Position  authority)  ซ่ึงไม่เหมาะสมกบัชุมชนแห่งวชิาชีพนกั 

 4.2 ความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถรองรับการเกดิ
ชุมชนแห่งวชิาชีพ 

    เ น่ืองจากโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ  (Bureaucratic  

organization)  ท่ีมีสายงานบงัคบับญัชาด้วยอ านาจโดยต าแหน่งท่ีลดหลัน่ตามล าดบัลงมา  กล่าวคือ  มี
กฎระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ  มามากมายท่ีตอ้งปฏิบติัตาม  ซ่ึงเป็นโครงสร้างท่ีมีลกัษณะตึงตวัและใช้ไดดี้ใน
อดีตท่ีเป็นโลกยุคอุตสาหกรรม  แต่กลบัเป็นอุปสรรคส าคญัในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ท่ีตอ้งการมี
โครงสร้างองค์การท่ียืดหยุ่นคล่องตวัไดสู้ง  พร้อมท่ีจะรองรับต่อการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ  ท่ีเกิดข้ึนมากมาย
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้  ของชุมชนแห่งวิชาชีพท่ีจะเกิดข้ึนในโรงเรียนได้นั้น  
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โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ข  ไดแ้ก่ประเด็นต่อไปน้ี  
(Louis  et  al.,  1994) 

   1) การก าหนดตารางเวลาว่างเพือ่การพบปะถกปัญหา  (Time  to  meet  and discuss)   

     มีผลการวิจยัเร่ืองความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผูส้อน ช้ีชัดว่า การจดัสรรเวลา
พิเศษเพื่อให้ครูไดป้รึกษาหารือระหว่างกนัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งน้ีเพราะปกติของการจดัชัว่โมงสอน  
เม่ือหมดการสอนแต่ละคาบเวลา  ครูจะตอ้งเคล่ือนยา้ยการสอนจากห้องหน่ึงไปอีกห้องหน่ึงตลอดเวลา  จึงไม่
มีโอกาสท่ีครูจะไดพ้บปะเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซ่ึงกนัและกนัได้  ทั้งท่ีครูเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้ง
ร่วมกนัพิจารณาหากลยทุธ์ใหม่ๆดา้นการสอน  ท่ีเหมาะสม  ดว้ยเหตุน้ี  การจดัตารางเวลาท่ีวา่งตรงกนัเพื่อให้
ครูไดป้ฏิสัมพนัธ์  จึงเป็นเง่ือนไขท่ีจ าเป็นถา้ตอ้งการใหค้วามร่วมมือร่วมใจของครูเกิดข้ึน 

   2) การก าหนดขนาดของช้ันเรียน  (Class  size)   

    มีผลงานวิจยัระบุวา่  ถา้จ  านวนนกัเรียนในชั้นเรียนนอ้ยลงไดเ้ท่าไรก็ยิ่งเพิ่มประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ยิง่ข้ึน  ทั้งน้ีในหอ้งเรียนท่ีมีครูเพียงหน่ึงคนนั้น  ครูสามารถท่ีจะดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
ได้ในจ านวนท่ีจ ากดั  แมว้่าจะไม่สามารถก าหนดจ านวนนักเรียนท่ีเหมาะสมแน่นอน  แต่การขยายจ านวน
นกัเรียนต่อชั้นมากข้ึน ยอ่มเพิ่มภาระและความยากล าบากแก่ครูท่ีจะดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

   3) การเพิม่อ านาจความรับผิดชอบแก่ครู และการให้อสิระแก่โรงเรียน  (Teacher empowerment  

and  school  autonomy) 

    การเพิ่มอ านาจความรับผิดชอบแก่ครูเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็น เน่ืองจากช่วยสร้างความรู้สึกมัน่ใจ
ต่อการปฏิบติังานในชั้นเรียนท่ีตนรับผิดชอบไดดี้ข้ึน การเพิ่มอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู  ยงัสอดคลอ้งกบั
แนวทางบริหารจดัการร่วม  (Shared  governance)  ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะหน่ึงท่ีจ าเป็นของโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้  ในขณะเดียวกนัโรงเรียนแต่ละแห่งของเขตพื้นท่ีการศึกษาก็ควรมีความอิสระ  (Autonomy)  อยา่งเพียง
พอท่ีจะจดัการกบัปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในโรงเรียนได้อย่างคล่องตวัและรวดเร็ว  ด้วยเหตุน้ีเขตพื้นท่ี
การศึกษาจึงควรร่วมกบัโรงเรียนต่างๆ  ในการจดัท าวิสัยทศัน์เป้าหมาย  และวตัถุประสงคร์วมแบบกวา้งของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา จากนั้นจึงให้อิสระแต่ละโรงเรียนไปจดัท ารายละเอียดท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียน  
และความตอ้งการของครูผูส้อน  และผูน้ าสถานศึกษาแต่ละแห่ง  ท่ีจะริเร่ิมส่ิงใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิผลต่อการ
เรียนรู้ของนกัเรียนของตน  ในเร่ืองน้ีนกัการศึกษาส่วนใหญ่เช่ือวา่ ไม่มีวิธีสอนใดหรือวิธีบริหารจดัการใดท่ีดี
ท่ีสุด  แต่พบวา่  จากการใชเ้ทคนิควิธีในการเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  การท างานแบบร่วมมือ
ร่วมใจ  (Collaboration)  และการสร้างปทสัถานและค่านิยมร่วม  (Shared  norms  and  values)แลว้จะช่วย
ส่งเสริมความสามารถในการรับมอบอ านาจความรับผดิชอบของครูต่อการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน  เช่นเดียวกบัการ
ให้อิสระแก่นักเรียนหรือท่ีเรียกว่า  “การบริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ  Site  -  based  

management”  เพื่อความอิสระในการตดัสินใจต่างๆ  ของโรงเรียนไดเ้องนั้น  เป็นมาตรการท่ีควรไดร้ะบุ
ชดัเจนในกรอบนโยบายของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ทั้งน้ีมิไดห้มายความวา่  จะตอ้งให้อิสระแก่โรงเรียนและครู
โดยส้ินเชิง  แต่ควรจดัท าเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนัท่ีอยู่ภายใตก้รอบนโยบายรวมของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
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ข้ึนอยูท่ี่ขีดระดบัความสามารถของครูในแต่ละโรงเรียน  ท่ีจะสามารถสนองตอบและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของนกัเรียนไดดี้เพียงไรดว้ย 

  4.3  เงื่อนไขด้านการปรับเปลีย่นวฒันธรรมองค์การ  (Professional community culture) 

    วฒันธรรมองคก์ารเป็นระบบความเช่ือท่ีสมาชิกขององค์การยึดถือร่วมกนั  ตวัอย่างเช่น  ถา้
ครูผูส้อนทุกคนและผูน้ าของโรงเรียนมีความเช่ือวา่  “มนุษยทุ์กคนมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะเรียนรู้ได้”  ความ
เช่ือเช่นน้ีจะท าใหส้มาชิกของโรงเรียนพยายามท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มและแสวงวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ  
อยา่งหลากหลาย  เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนกัเรียนแต่ละคนท่ีมีความแตกต่างกนั ให้สามารถเรียนรู้และ
พฒันาศกัยภาพของตนไดสู้งสุด  เป็นตน้  ในชุมชนแห่งวิชาชีพก็เช่นกนั  สมาชิกแต่ละคนจะยึดเหน่ียวต่อกนั
ดว้ยระบบค่านิยม  ความเช่ือและปทสัถานร่วมกนั ใหเ้กิดการด ารงอยูข่องชุมชนแห่งวิชาชีพของตน  อยา่งไรก็
ตาม  มีวฒันธรรมองคก์ารแบบเดิมหลายประการท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้เหมาะต่อการเป็น
ชุมชนแห่งวชิาชีพ  ไดแ้ก่ 

    1) ลดความเป็นองค์การที่ยึด  “วัฒนธรรมแบบราชการ  หรือ Bureaucratic  culture” 

ท่ีใชก้ฎระเบียบค าสั่งต่างๆ  แบบตึงตวัในการปฏิบติังาน  และการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกผูป้ฏิบติังานไปสู่
การเนน้  “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ  Collegial  culture” ซ่ึงเนน้วิธีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
สมาชิก  ท่ียึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม  (Moral  and  ethical  cultures)  เช่น  การเอ้ืออาทร ห่วงใย 
ช่วยเหลือและร่วมมือต่อกนัในการปฏิบติังาน  และการด าเนินชีวติประจ าวนัของสมาชิก  เป็นตน้ 

    2) สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ  (Trust)  และความนับถือ  (Respect)”  ต่อกนั
ในมวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ  กล่าวคือ  ความนบัถือ  หมายถึง  การรู้จกัให้เกียรติและยอมรับใน
ความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญของผู ้อ่ืน  ส่วนความไวว้างใจ  หมายถึง  ระดับคุณภาพของ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลของมวลสมาชิก  ทั้งน้ี  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมาชิกเป็นผลท่ีมาจากการท่ีสมาชิก
ไดมี้กิจกรรมการเสวนาอย่างใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  และการร่วมมือร่วมใจ  (Collaboration)  

ระหว่างกนั  ดงันั้น การสร้างความไวว้างใจและความนบัถือต่อกนัจึงเป็นปัจจยัพื้นฐานส าคญัต่อการสร้าง
สัมพนัธภาพอนัดีระหวา่งสมาชิก  โดยแนวคิดดงักล่าวน้ีสามารถขยายกรอบให้กวา้งขวางออกไปจนครอบถึง
ผูมี้ส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  ทั้งหลาย  เช่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ตลอดจนสมาชิกของ
หน่วยงานทั้งหลายท่ีเป็นชุมชนแวดลอ้มของโรงเรียน  เป็นตน้  โดยท่ีบุคคลเหล่าน้ีให้การยอมรับวา่ การศึกษา
และการเรียนรู้เป็นความรับผดิชอบร่วมของทุกๆ คนในชุมชน 

    3 )  ก า รส ร้ า ง วัฒนธร รมก า ร ใ ช้ ทั กษ ะ ด้ า นก า ร คิ ด แล ะ ใ ช้ สติ ปัญญา เ ป็ นฐ าน  
(A cognitive skill base) วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  (Profession)  ท่ีตอ้งใชค้วามรู้  การคิดและการใช้
สติปัญญาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประกอบวิชาชีพ  ครูผูส้อนจึงตอ้งเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา  ตอ้งเป็น  Life – 

long  learners  และตอ้งเป็นผูเ้รียนรู้ร่วมไปกบันกัเรียนท่ีตนท าการสอน  ดว้ยเหตุน้ีวฒันธรรมเชิงความคิดของ
ครูท่ีต้องปรับปรุงใหม่ ก็คือ  เปล่ียนความเช่ือท่ีว่า ตนเป็นผูท้  าการสอน  (Teaching)  ไปเป็นผูเ้รียนรู้  
(Learning)  แทน  จึงตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนจากผูถ่้ายทอดความรู้ไปเป็นผูจ้ดัสรรประสบการณ์ 
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การเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้กบัผูเ้รียน  พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนกั ให้ผูเ้รียนรู้จกัรับผิดชอบในการ
ใฝ่หาความรู้ดว้ยตนเองอยูเ่นืองนิตยเ์พื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตน 

    4)  สร้างวฒันธรรมการชอบริเร่ิมสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ (Openness  to  innovation)  ในชุมชน
แห่งวิชาชีพสมาชิกทุกคนตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการคน้ควา้และริเร่ิมส่ิงใหม่ๆ  ให้เกิดข้ึน  
โดยเฉพาะตอ้งเป็นผูส้ร้างองค์ความรู้ใหม่  (Knowledge  creation)  กล่าวคือ  ครูผูส้อนจะตอ้งไดรั้บการ
สนบัสนุนในการออกแบบการสอนใหม่ๆ  ท่ีเหมาะสมกบัภาวะแวดลอ้มท่ีขอ้มูลสารสนเทศเกิดข้ึนมากมาย
อย่างรวดเร็ว  ตอ้งคน้หาว่าจะมีวิธีการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดในภาวะเช่นน้ีได้อย่างไร  ขอ้มูลสารสนเทศท่ีเกิดข้ึน
มากมายจะส่งผลกระทบต่อหลกัสูตรและความตอ้งการของผูเ้รียนซ่ึงเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกนัได้
อย่างไร  การท่ีจะท าให้สมาชิกเป็นผูริ้เร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ไดน้ั้น  ผูน้  าองคก์ารจ าเป็นตอ้งสร้างวฒันธรรม
การกลา้เส่ียง  (Taking  risks)  ชอบการทดลอง  (Experiment)  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนกัเรียน   
ทั้งน้ีสมาชิกของชุมชนแห่งวิชาชีพตอ้งไม่ถือว่าความผิดพลาดท่ีไดจ้ากการทดลองคือความลม้เหลว  แต่ตอ้ง
ถือวา่ขอ้ผิดพลาดท่ีไดด้งักล่าวเป็นโอกาสดีท่ีจะไดเ้กิดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมและ “ถือวา่ผิดเป็นครู”  ไม่เป็น
เร่ืองท่ีควรต าหนิ  แต่เป็นเร่ืองท่ีควรสนบัสนุนใหก้ าลงัใจเพื่อจะไดค้น้หาค าตอบท่ีเหมาะสมต่อไป  นอกจากน้ี
ควรปรับปรุงระบบเน้นการให้ความดีความชอบแก่สมาชิกท่ีชอบทดลองค้นค้าหานวตักรรมและริเร่ิม
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ  ใหแ้ก่โรงเรียนอีกดว้ย 

 

    5)  ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้น า  (Supportive leadership)  

    การท่ีครูผูส้อนและผูน้ าสถานศึกษาไดท้  างานร่วมกนัในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพแลว้  
ก็มีค  าถามตามมาวา่ แลว้จะเพิ่มจ านวนโรงเรียนท่ีมีชุมชนดงักล่าวใหม้ากข้ึนไดอ้ยา่งไร กระบวนทศัน์ทาง
การศึกษา ท่ีเปล่ียนไปบ่งช้ีวา่ ทั้งบรรดาครูผูส้อนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นตอ้งร่วมกั้นก าหนดบทบาท
ใหม่ท่ีเหมาะสมของครู  โดยตอ้งทบทวนท่ีตอ้งใหค้รูใชเ้วลาส่วนใหญ่ในแต่ละวนัอยูห่นา้ชั้นเรียน และอยูก่บั
นกัเรียนตลอดเวลานั้น ไดมี้การศึกษาเปรียบเทียบเรือง การใชเ้วลาของครูผูส้อนในประเทศต่างๆ ทัว่โลก 
ปรากฏผลออกมาชดัเจนวา่ในหลายประเทศ เช่น ในญ่ีปุ่น พบวา่ ครูมีชัว่โมงสอนนอ้ยลง และมีโอกาสไดใ้ช้
เวลาท่ีเหลือส่วนใหญ่ไปกบัการจดัท าแผนเตรียมการสอน การประชุมปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมงาน การให้
ค  าปรึกษาและท างานกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล การแวะเยีย่มชั้นเรียนอ่ืนเพื่อสังเกตการณ์เรียนการสอน และ
การไดใ้ชเ้วลาไปเพื่อกิจกรรมต่างๆ ดา้นการพฒันาวชิาชีพของครูมากข้ึน (Darling– Hammond,1994,1996) 

เป็นตน้ การท่ีจะใหก้ารเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดข้ึนไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งสร้างความตระหนกั และใหมุ้มมองใหม่
ต่อสาธารณชน และวงการวชิาชีพครูท่ีตอ้งเนน้และเห็นคุณค่าของความจ าเป็นตอ้งพฒันาครูใหมี้ความเป็นมือ
อาชีพยิง่ข้ึน ถา้หากตอ้งการคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน ดงัท่ีมีผูก้ล่าววา่ “ครูตอ้งเป็นบุคคลแรกท่ีตอ้งเป็น
นกัเรียน (Teacher are the first Learners)  โดยผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ ซ่ึง
จะส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิผลมากข้ึน และช่วยใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียนสูงตามไป
ดว้ย นัน่คือความปรารถนาใฝ่ฝันของบุคคลฝ่ายท่ีมิอาจปฏิเสธได ้
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 4.3 ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏบัิติในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flow Chart  ข้ันตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา 

  

นวตักรรม/Best Practices 

รวมกลุ่ม PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

ออกแบบกจิกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปลีย่น/เสนอแนะ 

น าไปสู่การปฏิบัต/ิสังเกตการสอน 

สะท้อนผล 

วธีิการ/นวตักรรม 



คู่มือการขบัเคล่ือนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ” สู่สถานศึกษา   

48 

 

  จาก Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใชใ้นสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน 
ดงัน้ี 

 1.  การรวมกลุ่ม  PLC 

  รวมกลุ่มครูท่ีมีปัญหา/ความตอ้งการ เดียวกนั เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกนั ครูท่ีสอนในระดบัชั้น
เดียวกนั เป็นตน้ 

 2.  คน้หาปัญหา ความตอ้งการ 

  1) ร่วมกนัเสนอปัญหา/ความตอ้งการ 

  2) จดักลุ่มปัญหา 

  3) จดัล าดบัความจ าเป็นเร่งด่วน 

  4) เลือกปัญหาเพียง1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกนั 

 3.  ร่วมกนัหาแนวทางในการแกปั้ญหา 

  1) เร่ืองเล่าเร้าพลงั/บอกเล่าประสบการณ์ท่ีแกปั้ญหาไดส้ าเร็จ 

  2) คน้หาตวัอยา่ง/รูปแบบท่ีประสบความส าเร็จ 

  3) ร่วมกนัตดัสินใจเลือกรูปแบบ/วธีิการ/นวตักรรมในการแกปั้ญหา 

 4.  ออกแบบกิจกรรมการแกปั้ญหา 

  ออกแบบกิจกรรมตามวธีิการ/นวตักรรมท่ีกลุ่มเลือก 

 5.  แลกเปล่ียนเสนอแนะ 

  น าเสนอกิจกรรมการแกปั้ญหา ใหผู้เ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ใหข้อ้เสนอแนะ 

 6. น าสูการปฏิบติั /สังเกตการอสน 

  1) น ากิจกรรมไปใชใ้นการแกปั้ญหา 

  2) ผูส้ังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน 
สังเกตการสอน เป็นตน้ 

 7.  สะทอ้นผล 

  1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วธีิการ ในการน าไปแกปั้ญหา 

  2) อภิปรายผลการแกปั้ญหา  เสนอแนะแนวทางในการพฒันา 
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5.  การออกแบบการนิเทศติดตามและประเมินผล  
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา มี
รายละเอียดตามตารางต่อไปน้ี 

 

ที่ กจิกรรม วตัถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เคร่ืองมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 

1 การสะทอ้นปัญหา 
แนวทางการ
แกปั้ญหา ของกลุ่ม 
PLC (ระยะท่ี 1) 

เพ่ือศึกษาสภาพปัญหา
และแนวทางแกไ้ข
ปัญหาการจดัการเรียน
การสอน  

1. ทบทวนวตัถุประสงค ์
การด าเนินงาน PLC 

2. วเิคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน 

3. การพฒันาทีมงาน 

4. ความคิดเชิงบวก 

5. แนวทางการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. การบนัทึก Logbook 

แบบติดตาม พ.ค. 60 ผูบ้ริหาร 

ศึกษานิเทศก ์

2 การด าเนินงานตาม
แนวทาง PLC (ระยะ
ท่ี 2) 

เพ่ือใหส้ถานศึกษา
สามารถด าเนินงานตาม
แนวทาง PLC ในการ
จดัการเรียนการสอนได ้

1. ใหค้วามรู้เก่ียวกบั
เทคนิค กระบวนการ
จดัการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 
เช่น Active learning, 
BBL, PBL, Lesson study, 

ICT, DLTV, DLIT ฯลฯ 

2. การพฒันานวตักรรม
เพ่ือการเรียนรู้ 

แบบติดตาม ภาคเรียนละ 2 
คร้ัง 

ผูบ้ริหาร 

ศึกษานิเทศก ์

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

เพ่ือสรุปและรายงานผล
การด าเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียนสรุป
รายงาน PLC 

2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
PLC   

 

ส้ินสุดการ
ด าเนินงาน 

สพฐ. 
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 5.1  แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะที ่1) 
โรงเรียน...................................................สพม........................................................ 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบติั 

ร่องรอย/หลกัฐาน 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

1 เปิดใจและเช่ือมัน่ในการเรียนรู้ร่วมกนั    

2 ยอมรับวา่การสอนและการปฏิบติังานของครูมีผลต่อ
การเรียนรู้ของผูเ้รียน 

   

3 เสนอประเด็นปัญหาท่ีพบจากการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีเนน้กระบวนการเรียนรู้
ร่วมกนั 

   

5 มีจุดประสงคร่์วมกนัในการพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

   

6 รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและแสดงความคิดเห็นต่อ
ผูอ่ื้นดว้ยทศันคติเชิงบวก 

   

7 ร่วมกนัคดัเลือกประเด็นปัญหา    

8 ระดมสมองน าเสนอวธีิแกปั้ญหาจากประสบการณ์    

9 หาขอ้มูลความรู้เพิ่มเติม    

10 อภิปรายสรุปและเลือกวธีิการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม    

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที ่2) 
โรงเรียน................................................สพม.............................................................. 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบติั 

ร่องรอย/หลกัฐาน 
ปฏิบติั ไม่ปฏิบติั 

1 น าแนวทางการแกไ้ขปัญหาสู่การปฏิบติัในชั้นเรียน    

2 การร่วมมือรวมพลงัของครูผูส้อน ผูบ้ริหาร 
ศึกษานิเทศก ์และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

   

3 การใหค้วามส าคญักบัการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

5 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    

6 การเรียนรู้ทางวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งการ
ปฏิบติังาน 

   

7 การท างานร่วมกนัดว้ยความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายเดียวกนั 

   

8 การน าส่ือ เทคโนโลย ีและนวตักรรมไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

9 การตรวจสอบการปฏิบติังานของครูกบัผลการเรียนรู้
ของผูเ้รียน 

   

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแกไ้ข    

11 สรุปผลวธีิการแกปั้ญหาท่ีไดผ้ลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

   

12 บนัทึกทุกขั้นตอนการท างานกลุ่ม : ระบุปัญหา วธีิแก ้
การทดลองใช ้ผลท่ีได ้

   

13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บขอ้มูล    

14 แบ่งปันประสบการณ์    

15 การสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน    

 

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน PLC  (ส้ินสุดการด าเนินงาน) 
โรงเรียน...........................................................สพม.................................................. 

 

 1. ขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน 

.............................................................................................................................................................................. 
2. ประเด็นปัญหา 

.............................................................................................................................................................................. 
 3.  เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

.............................................................................................................................................................................. 
 4.  การวางแผนการด าเนินงาน 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 6.  ผลการด าเนินงาน/ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริง 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 7.  ปัจจยัท่ีส่งผลใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 8.  อุปสรรค/ขอ้จ ากดั/ขอ้ขดัขอ้ง ท่ีพบในการด าเนินงาน 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 9.  ประเด็นท่ีไดเ้รียนรู้ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 10.  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 

 11.  นวตักรรมท่ีเกิดข้ึน 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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ตวัอย่างใบกจิกรรม 

การพฒันาการเรียนการสอน 

โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 
 

ค าช้ีแจง 

1. แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน   เลขากลุ่ม พร้อมตั้งช่ือกลุ่ม 

2. ประธานมอบหมายให้แต่ละคนเสนอปัญหาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน และช่วยกนัเลือกประเด็นปัญหาท่ีเกิดกบัผูเ้รียน  
1 เร่ือง/กลุ่ม  พร้อมเขียนลงใน Logbook และแผน่ชาร์จ 

3. กลุ่มร่วมกนัวางแผนร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุ  แนวทางแกปั้ญหาในขอ้ 3 และน าแนวทางทางแกปั้ญหามา
ออกแบบการท างานเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาซ ้ า โดยเขียนลงใน Logbook และแผน่ชาร์จ 

4. กลุ่มช่วยกนัอภิปราย วางแผนการขบัเคล่ือนกระบวนการ PLC ในระดบัเขตพื้นท่ีสู่สถานศึกษา ใหเ้กิดผล
อยา่งจริงจงั แลว้เขียนลงใน Logbook และแผน่ชาร์จ 

5. เตรียมน าเสนอน าเสนอปัญหา วธีิการท่ีเป็นการแกปั้ญหาท่ีออกแบบไว ้และ แผนการขบัเคล่ือน
กระบวนการ PLC ในระดบัเขตพื้นท่ีสู่สถานศึกษา  กลุ่มละ 5 นาที 
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แบบบันทึกการการพฒันาการเรียนการสอน 

โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 
        ช่ือกลุ่ม...........................................................................สพม...................... 

1. ช่ือคณะกรรมการ 

 

ท่ี ช่ือ-นามสกุล ท่ี ช่ือ-นามสกุล 

1 ประธาน 11  

2  12  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  17  

8  18  

9  19  

10  20  

 

2. ปัญหาดา้นดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน ท่ีกลุ่มคดัเลือก  
ช่ือปัญหา........................................................................................................................................................ 
3. แนวทางการแกปั้ญหา 

ช่ือ............................................................................................................................................................. 
วตัถุประสงค.์............................................................................................................................................ 
แนวทางการ
ด าเนินงาน………………………………………………………………………………………………. 
การวดัและ
ประเมินผล………………………………………………………………………………………………. 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ................................................................................................................................. 
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บรรณาธิการกจิ 
 

       นายชาตรี  ดีทองหลาง  รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 31      
       นายบณัฑิต  ชนะชยั         ผูอ้  านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา
  นางณชัชา  ศรีแสนปาง                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม                               
       นายวเิชียร  ทองคล่ี  ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นเหล่ือมพิทยาสรรพ ์ 
       นายชูชาติ  อยูส่ะอาด                ผูอ้  านวยการโรงเรียนเทพาลยั  

       นายเงิน  จานนอก  ผูอ้  านวยการโรงเรียนโนนสูงศรีธานี  
       นายโกเมศ  หอยมุกข ์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนจกัราชวทิยา  
       นายนิรมิตร  ดวดกระโทก ผูอ้  านวยการโรงเรียนปักธงชยัประชานิรมิต  
       นายนิพนธ์  โรจนภานุรัตน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนมธัยมวชิราลงกรณวราราม 

       นางมะลิวนั  ศรีโคตร              ผูอ้  านวยการโรงเรียนขามทะเลสอวทิยา 

       นางพชัรี  รักษาสุวรรณ              ผูอ้  านวยการโรงเรียนหนองน ้าใสพิทยาคม 

       วา่ท่ี ร.ท.สวาท  สารกาญจน์ ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมพวงศึกษา 

       นายวนิยั  วริิยประทีป              ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหิศราธิบดี 

       นางสุวรรณี  ศิริวฒัน์                ผูอ้  านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      

       นางอุทยัวรรณ  มิตรเจริญชยั   ผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์  

       นายเกรียงศกัด์ิ  ศรีไพโรจน์   ศึกษานิเทศก ์สพม. 31        

       นายกฤตพล ชุมสกุล  ศึกษานิเทศก ์สพม. 31 

    นางสาววนัทิตา  ทะลาสี   ศึกษานิเทศก ์สพม. 31                    

       นายกอปรเชษฐ  จิตรละม่อม        นิติกรช านาญการ           
       นางอนงค ์ พิชญศิ์ริ                 นกัวชิาการศึกษาช านาญการ          
       นายวรีะศกัด์ิ  ขจรภพ    เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน      
     
                    
 

พมิพ์ / ออกแบบ/เข้าเล่ม        
   

 นายกฤตพล ชุมสกุล     ศึกษานิเทศก ์สพม. 31   
 นางสาววนัทิตา  ทะลาสี   ศึกษานิเทศก ์สพม. 31 

              นางสาวพชัราภร  นนทวรากรณ์   เจา้พนกังานธุรการช านาญงาน 

 


