คู่มือการขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)

“ชุ มชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการ
เรี ยนรู้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวตั ถุประสงค์สาคัญ เพื่อให้บุคลากร
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31ได้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่ องการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษา ตลอดทั้ง ตระหนัก รับรู้การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC และนาสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขอขอบคุณคณะกรรมการ และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาคู่มือการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ตามแนวทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด สู่ การนา ไปใช้ใน
สถานศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังว่าเอกสารนี้คงเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ กับทุกโรงเรี ยนในสังกัด ตลอดทั้ง
หน่วยงาน ผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อวงการศึกษา
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สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ความเป็ นมาและความสาคัญ

ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็ นกระบวนการ
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงโดยเรี ย นรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ ง านของกลุ่ ม บุ ค คลที่ ม ารวมตัวกันเพื่ อท างาน
ร่ วมกันและสนับสนุ นซึ่ งกันและกัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน ร่ วมกัน
วางเป้ าหมายการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบตั ิงานทั้งในส่ วนบุคคลและ
ผลที่เกิ ดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่ วมกัน
การร่ วมมื อรวมพลัง โดยมุ่ งเน้นและส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นองค์รวม โดยมี การ
ดาเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้ 1) มีเป้ าหมายร่ วมกันในการจัดการเรี ยนรู ้/การพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้พฒั นาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริ งของชั้นเรี ยน
3) ทุ กฝ่ ายเกี่ ยวข้องร่ วมเรี ยนรู ้ และรวมพลัง /หนุ นเสริ มให้เกิ ดการสร้ า งความเปลี่ ยนแปลงตาม
เป้ าหมาย 4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการทางานพัฒนาผูเ้ รี ยน และ 5) มีการสร้าง HOPE ให้
ทีมงาน อันประกอบด้วย (1) honesty & humanity เป็ นการยึดข้อมูลจริ งที่เกิดขึ้นและให้การ
เคารพกันอย่างจริ งใจ (2) option & openness เป็ นการเลือกสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ผเู ้ รี ยนและพร้อม
เปิ ดเผย/เปิ ดใจเรี ยนรู้จากผูอ้ ื่น (3) patience & persistence เป็ นการพัฒนาความอดทนและความ
มุ่งมัน่ ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน (4) efficacy & enthusiasm เป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ใน
ผลของวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนว่าจะทาให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ และกระตื อรื อร้ นที่จะ
พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ (เรวดี ชัยเชาวรัตน์, 2558)
คุ ณลักษณะสาคัญที่ ทาให้เกิ ดชุ มชนการเรี ยนรู ้ ทางวิชาชี พ โรงเรี ยนใดมี PLC นั้น
นอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิ กซึ่ งเป็ นกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวไปแล้วนั้น การรวมตัวกันของ
สมาชิ ก ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ทางวิช าชี พ ยัง ต้องประกอบด้วยคุ ณลัก ษณะสาคัญ โดยมี การกล่ าวถึ ง
คุณลักษณะสาคัญที่จะทาให้เกิด PLC ไว้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุ ปคุณลักษณะ
สาคัญที่ทาให้เกิ ด PLC ได้ 5 ประการ คือ 1) การมี บรรทัดฐานและค่านิ ยมร่ วมกัน (Shared
values and vision) 2) การร่ วมกันรั บ ผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยน (Collective
responsibility for students learning) 3) การสื บสอบเพื่อสะท้อนผลเชิ งวิชาชีพ (Reflective
professional inquiry) 4) การร่ วมมือรวมพลัง (Collaboration) และ 5) การสนับสนุ นการ
จัดลาดับโครงสร้ า งและความสัม พันธ์ ของบุค ลากร (Supportive
conditions
structural
arrangements and collegial relationships) (Hord, Roussin & Sommers, 2009)
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นพ.ธี ระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้มอบนโยบาย
ให้กบั คณะกรรมการดาเนิ นงานในการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเตรี ยมการอบรม “PLC (Professional
Learning Community) ชุ มชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชี พ ” ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ว่า “ขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิ การ มีแนวทางส่ งเสริ มให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community)
หรื อ "ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ" ให้กบั ครู และผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทัว่ ประเทศ ซึ่ งแนวคิดของ
การอบรม PLC คื อ การนาคนมาอยู่รวมกัน เกิ ดการเรี ยนรู ้ และแบ่งปั นความรู ้ กนั ระหว่าง
ผูเ้ ข้าร่ วมอบรม จนกระทัง่ เกิ ดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็ นแนวทางการพัฒนา
อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็ นการเพิ่มภาระให้กบั ครู และไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม PLC มาก
จนกระทัง่ ครู ไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรี ยน จึงจะกาหนดให้ครู สามารถนาชัว่ โมงการอบรม PLC
ไปรวมกับจานวนชัว่ โมงการสอนหนังสื อที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ ว ๆ นี้ได้ดว้ ย นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็ นการพัฒนาบุคลากรโดย
เริ่ มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) อย่างแท้จริ งแทนที่จะสั่งการจากส่ วนบนลงมา ซึ่ งสิ่ งสาคัญที่สุด
ของการอบรม PLC อยูท่ ี่การเรี ยนรู ้ (Learning) กล่าวคือ ผูเ้ ข้าอบรมต้องรู ้วา่ วันนี้ได้เรี ยนรู ้และ
แบ่งปั นความรู ้อะไรบ้าง และจะทาอย่างไรให้ความรู ้จากการอบรมส่ งผลถึงคุณภาพการศึกษาของ
เด็ก ไม่ใช่ คานึ งถึ งวิทยฐานะเพียงอย่างเดี ยว แต่วิทยฐานะเป็ นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครู มีความ
เก่งแค่ไหน ซึ่ งการอบรม PLC ต้องมีเกณฑ์ตวั ชี้วดั ที่ชดั เจน โดยจะมีผปู ้ ระเมินการอบรม เช่ น
อาจจะให้ ศึ ก ษานิ เทศก์ สุ่ มตรวจการจั ด อบรมตามหลั ก สู ตรต่ า ง ๆ” ซึ่ งรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิ การยังได้กล่าวด้วยว่า บางคนเป็ นครู ที่สอนเก่งแต่อาจยังไม่มีผลงานก็ได้ อีกทั้ง
ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานบุ ค คลของ ก.ค.ศ. ก็ไ ม่ มีข ้อใดระบุ ใ ห้ค รู ตอ้ งจัดท า
ผลงานทางวิชาการที่ มีลกั ษณะเหมือนวิทยานิพนธ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ดังนั้น หากจะพิจารณา
ว่าครู คนใดเก่ง ก็ตอ้ งไปดูวา่ นักเรี ยนเก่งได้อย่างไร ครู จึงจาเป็ นจะต้องมีประสบการณ์ และมี
ชัว่ โมงการสอนที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสู ตร
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยส านัก พัฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนิ นการอบรมปฏิบตั ิการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุ มชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชี พ ” สู่ สถานศึกษา สาหรับศึกษานิ เทศก์
จานวนทั้งสิ้ น 687 คน ซึ่ งผลการอบรมนั้นพบว่าศึกษานิ เทศก์ส่วนใหญ่มีความรู ้ ความเข้าใจ
สามารถนาไปขยายผลให้บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง และสามารถออกแบบการนิ เ ทศ ก ากับ ติ ด ตาม
ส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษาและครู นากระบวนการ PLC (Professional Learning
Community) ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชี พ ไปสู่ การปฏิบตั ิในสถานศึกษาได้ ดังนั้น เพื่อให้การ
ขยายผลมี ประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ดลงสู่ สถานศึ กษาได้อย่างเป็ นรู ป ธรรม สานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้นพื้ น ฐาน จึ ง ขอให้ ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ
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ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุ มชนการเรี ยนรู้ทาง
วิชาชี พ ” สู่ ส ถานศึ ก ษาในระดับ ส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึ กษาขึ้ น และให้ส่ ง ตัวแทนเขตพื้นที่
การศึกษาละ ๖ คน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั ิการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ ท
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560 แบ่งการ
อบรมเป็ น ๔ รุ่ น รุ่ นละ ๒ วัน ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการขับ เคลื่ อนฯ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจ
สามารถขยายผลแก่ บุ ค คลที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในหน่ วยงาน และร่ วมกันวางแผนการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยัง่ ยืนต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ตระหนักถึงความสาคัญกับนโยบาย
ดังกล่ าวโดยจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พ” ไปสู่ การปฏิ บตั ิในสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 31 เพื่อให้บุคคลากรมีความรู ้ เข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community) “ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ” สามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชี พ” ไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน คณะกรรมการนิเทศ
ช่ วยเหลื อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ก ากับ ติ ดตามอย่างต่อเนื่ อง เน้นการบริ หารงานแบบมี ส่ วนร่ วม
ทุกระดับ ประกอบด้วยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรี ยนจานวน 5 กลุ่ม และระดับ
สถานศึกษาทั้ง 50 โรง

3

คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

แนวคิดกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่ สถานศึกษา
ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต
“พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ร.9”
1. นักเรียน
1.1 “ครู ตอ้ งสอนให้เด็กนักเรี ยนมีน้ าใจ เช่ น คนเรี ยนเก่งช่ วยสอนเพื่อนที่เรี ยนล้าหลัง
มิใช่ สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่ น สอบได้ที่
หนึ่งของชั้น แต่ตอ้ งให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.55)
1.2 “ครู ไม่จาเป็ นต้องมีความรู ้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ตอ้ งมุ่งปลูกฝังความดีให้นกั เรี ยน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็ นพลเมืองดี เด็กโตก็ตอ้ งทาเช่นกัน” (6 มิ.ย.55)
1.3 “เราต้องฝึ กหัดให้นกั เรี ยนรู ้จกั ทางานร่ วมกัน เป็ นกลุ่มเป็ นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มี
ความสามัคคีรู้จกั ดูแลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ความรู ้และประสบการณ์แก่กนั ”
(5 ก.ค.55)
1.4 “ทาเป็ นตัวอย่างให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี นักเรี ยนรักครู ครู รักนักเรี ยน” (9 ก.ค.55)
2. ครู
2.1 “เรื่ องครู มีความสาคัญไม่นอ้ ยกว่านักเรี ยน ปั ญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจานวน
ไม่พอและครู ยา้ ยบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครู ก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็ก
ให้ไ ด้ผ ลตามที่ ต้อ งการ จึ ง จะต้อ งคัด เลื อ กครู แ ละพัฒ นาครู ต้อ งตั้ง ฐานะในสั ง คมของครู ใ ห้
เหมาะสมและปลูกจิตสานึ กโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม
กล่ า วคื อ ต้อ งมี ค วามรู ้ ท างวิ ช าการในสาขาที่ เ หมาะสมที่ จ ะสอน ต้อ งอบรมวิ ธี ก ารสอนให้ มี
ประสิ ทธิภาพ มีความเป็ นครู ที่แท้จริ ง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็ นครู ทอ้ งที่เพื่อจะได้
มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.55)
2.2 “ต้องปรับปรุ งครู ...ครู จะอายุ 40-50 ปี ก็ตอ้ งเรี ยนใหม่ ต้องปฏิวตั ิครู อย่างจริ งจัง”
(6 มิ.ย.55)
2.3 “ปั ญหาปั จจุบนั คือ ครู มุ่งเขี ยนงานวิทยานิ พนธ์ เขี ยนตาราส่ งผูบ้ ริ หารเพื่อให้ได้
ตาแหน่ งและเงิ นเดื อนสู งขึ้น แล้วบางที ก็ยา้ ยไปที่ใหม่ ส่ วนครู ที่มุ่งการสอนหนังสื อกลับไม่ได้
อะไรตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสื อต้องถื อว่าเป็ น
ความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่ งส่ วนมาก คือมีคุณภาพและปริ มาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.55)
2.4 “ครู บางส่ วนเวลาสอนนักเรี ย นจะสอนไม่ หมดแต่เก็ บไว้บ างส่ วน หากนัก เรี ย น
ต้องการรู ้ ท้ งั หมดวิชา ก็ตอ้ งเสี ยเงิ นไปสมัครเรี ยนพิเศษกับครู ท่านนั้นจะเป็ นการสอนในโรงเรี ยน
หรื อส่ วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.55)
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พระบรมราโชวาท รั ชกาลที่ 9 : ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัย
วิชาการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2503
“...ผูท้ ี่เป็ นครู อาจารย์น้ นั ใช่วา่ จะมีแต่ความรู ้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้น
ก็หาไม่ จะต้องรู ้ จกั อบรมเด็ ก ทั้ง ในด้า นศี ล ธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้ง ให้มี ความส านึ ก
รับผิดชอบ ในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็ นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรื อที่
เรี ยกว่าการสอนนั้น ต่างกับการอบรมการสอนคือการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน ส่ วนการอบรมเป็ นการฝึ ก
จิตใจของผูเ้ รี ยนให้ซึมซาบติดเป็ นนิ สัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดี ยว ให้อบรมให้
ได้รับความรู ้ดงั กล่าวมาแล้วด้วย...”
“เราจะให้อะไรกับครู จะดูแลครู /ดูแลนักเรี ยนได้อย่างไร งบประมาณที่มีอยูจ่ ะใช้อย่างไร
ให้คุม้ ค่าที่สุด”

การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยถื อภารกิจและพื้นที่ปฏิบตั ิงานเป็ นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online
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การพัฒนาครู ใหม่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Model การพัฒนาครู ใหม่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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Professional Learning Community : PLC
1. PLC หมายถึง การรวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู ผูบ้ ริ หาร และ
นักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่ คุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้น
ความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิ ผลของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิ กใน
ชุมชน ย้า PLC เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา ไม่ใช่ หัวเรื่ องในการสอน
2. วัตถุประสงค์ของ PLC
1. เพื่อเป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อให้เกิดการร่ วมมือ รวมพลังของทุกฝ่ ายในการพัฒนาการเรี ยนการสอนสู่ คุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน
3. เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาวิชาชี พครู ดว้ ยการพัฒนาผูเ้ รี ยน
PLC ถือว่าทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรี ยนรู ้ร่วมกันได้
ความเชื่อของ PLC
1. ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบตั ิงานของครู มีผลต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2. ยอมรับหลักการที่วา่ การเรี ยนรู ้ของครู คือการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3. ยอมรับว่า ครู มีความแตกต่างกัน
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4. ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมใจ และสัมพันธภาพแบบ
กัลยาณมิตร
3. องค์ประกอบสาคัญของ PLC
1. ต้องมี วิสั ย ทัศ น์ ร่วมกัน หมายถึ ง มี เป้ าหมาย ทิ ศ ทางเดี ย วกัน มุ่ ง สู่ ก ารพัฒนาการเรี ย น
การสอน สู่ คุณภาพผูเ้ รี ยน
2. ร่ วมแรง ร่ วมใจ และร่ วมมือ หมายถึง ต้องเปิ ดใจ รับฟั ง เสนอวิธีการ นาสู่ การปฏิ บตั ิและ
ประเมินร่ วมกัน Open เปิ ดใจรับและให้ care และ Share
3. ภาวะผูน้ าร่ วม หมายถึง การทาPLC ต้องมีผนู้ าและผูต้ ามในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4. กัลยาณมิตร หมายถึง เป็ นเพื่อนร่ วมวิชาชีพ เติมเต็มส่ วนที่ขาดของแต่ละคน
5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการทางานที่เปิ ดโอกาสการทางาน
ที่ช่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชว่ั โมงพูดคุย
6. การเรี ยนรู้และพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานและตรงกับภาระงานคือ
การสอน สู่ คุณภาพผูเ้ รี ยน
PLC มีวธิ ีการทางาน (กระบวนการ)
1. ต้องมีการรวมกลุ่ม และกลุ่มนั้นต้องมีลกั ษณะคล้ายๆกัน เช่น
1.1 จัดกลุ่มครู ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
- กลุ่มครู ที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน
- กลุ่มครู ที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน
- กลุ่มครู ตามลักษณะงาน
1.2 จานวนสมาชิก 6-8 คน (ผูบ้ ริ หาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่ วม ทุกกลุ่ม)
1.3 ระยะเวลา 2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปี การศึกษา กาหนดเป็ นชัว่ โมงชัดเจนจะดีมาก
1.4 จัดชัว่ โมงอยูใ่ นภาระการสอนของครู /ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครู ถือว่าเป็ นภาระเพิ่มขึ้น
1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการดาเนินการ
2. บทบาทของบุคคลในการทา PLC
2.1 ผูอ้ านวยความสะดวก
- รักษาระดับการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
- ควบคุมประเด็นการพูดคุย
- ยัว่ ยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น
2.2 สมาชิก
- เปิ ดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
- รับแนวทางไปปฏิบตั ิและนาผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด
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2.3 ผูบ้ นั ทึก
สรุ ปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook
3. กลุ่มร่ วมกันคิด “ปั ญหาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน” ค้นหาปัญหาสาคัญที่สุด
สิ่ งที่ตอ้ งระวัง คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปั ญหาที่แท้จริ ง ผลักปั ญหาออกจากตัว
4. หาสาเหตุ ส าคั ญ ที่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
จากนั้ นกลุ่ ม อภิ ป รายหาสาเหตุ ที่ แ ท้ จ ริ ง
เน้นไปที่การสอนของครู เป็ นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็ นสาเหตุที่แท้จริ ง เช่น นักเรี ยนอ่านไม่ออกเป็ นปั ญหา
สาคัญร่ วมกัน ไม่ใช่สาเหตุวา่ พ่อแม่แยกทาง
5. หาแนวทางแก้ไข “ปั ญหาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน” ที่สาคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุ
ของปั ญหา แนวทางแก้ปั ญหาอาจใช้ป ระสบการณ์ ข องครู ที่ ท าให้ เกิ ดความส าเร็ จ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ
งานวิจยั หรื อแหล่งอื่นๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้นสรุ ปแนวทางการแก้ปัญหาสาคัญ 1 เรื่ อง
หรื อ 2 เรื่ องตามสภาพของโรงเรี ยน
6. นาแนวทางที่สรุ ปเพื่อนาไปแก้ไขปั ญหา มาช่ วยกันสร้ างงาน สร้ างแผนงาน เลือกการ
จัดการเรี ยนรู้แบบใช้ปัญหาเป็ นฐาน (Problem Based Learning : PBL) โดยมีส่ิ งที่ตอ้ งทาต่อ คือทา
อย่างไร ทาเมื่อไร ใช้อย่างไร และตรวจสอบการทางานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างทางานและสรุ ปผล
เมื่อไร

ตัวอย่าง วิธีการทางาน (กระบวนการ) PLC
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ตัวอย่าง Timeline การจัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการผ่านปั ญหา/โครงงาน
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

7. นาแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามกาหนดการทางาน ต้องนาไปใช้อย่างจริ งจัง และกล้าเสนอ
ผลจะสาเร็ จหรื อไม่ก็ตามและพร้ อมจะนาไปปรับปรุ ง ต้องนาผลมาเสนอตามช่ วงเวลา ผลงานที่อาจ
นาเสนอกันในช่องทาง Line หรื อ Facebook หรื อรู ปแบบอื่นๆ
8. นาผลมาสรุ ปสุ ดท้ายว่าผลเป็ นประการใด ร่ วมกันสะท้อนผล และปรับปรุ งงานให้ดีข้ ึน ถ้า
ผลการทดลองเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ก็เผยแพร่ หรื อปรับปรุ งให้ยง่ิ ขึ้น ผลไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ก็ปรับปรุ งทดลองใหม่
สิ่ งสาเร็ จ คือ นวัตกรรม
ที่สาคัญ คือ การทางานตั้งแต่ข้ นั แรกถึงขั้นสุ ดท้าย ต้องมีการบันทึก (Logbook) ออกแบบเอง
ง่าย สั้นหนึ่งหน้าก็พอ อาจนาเสนอทาง Line หรื อ Facebook หรื อรู ปแบบอื่นๆ
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ภาพตลอดแนวของ PLC
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

เทคนิค หรื อเคล็ดลับ ที่จาเป็ นในการเสริ มกระบวนการ PLC
1.ทักษะการฟัง
2. เรื่ องเล่าเร้าพลัง
3. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
4. AAR
5. ระดับการพัฒนาของนักเรี ยน
6. ICT

(After Action Review : AAR) ทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

รู ปแบบการพัฒนานักเรี ยน ในยุคปฏิรูปการเรี ยนรู ้สู่ ผเู ้ รี ยน
14

คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ปัจจัยความสาเร็ จของชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพ :
แนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
1. ภูมิสังคม
2. ระเบิดจากข้างใน
3. การมีส่วนรวม
4. ประโยชน์ส่วนรวม
5. องค์รวม
6. ทาตามลาดับขึ้น
7. ไม่ติดตารา
8. ประหยัดเรี ยนง่าย ได้ประโยชน์สูงสุ ด
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

แนวทางการดาเนินงานเพือ่ ขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community)

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ได้ดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
Professional Learning Community) สู่ สถานศึกษา มีข้ นั ตอนการดาเนิ นงาน ดังนี้

ระดับสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่ สถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา

2. กาหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่ สถานศึกษา

กิจกรรม
คณะกรรมการจานวนตามความเหมาะสม
1. ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา
4. บุคลากรการกลุ่มนโยบายและแผน
5. บุคลากรกลุ่มบริ หารงานบุคคล
6. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
7. ครู
ฯลฯ
จัดทาแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่ สถานศึกษา ประกอบด้วย
1. สร้างทีมงาน PLC ระดับกลุ่ม/เครื อข่าย/ศูนย์/สหวิทยา
เขต ฯลฯ
2 สร้างความรู ้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบตั ิให้กบั
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3. สร้างเครื อข่ายกับหน่ วยงานอื่น (มหาวิทยาลัย องค์กร
และหน่วยงานต่างๆ)
4. กากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงาน การพัฒ นา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2560

มิถุนายน 2560
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ขั้นตอน
3. การขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่ การ
ปฏิบตั ิในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา
4. กากับ ติดตามนิ เทศและ
ประเมินผล

5. สรุ ปและรายงานผลการ
ดาเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้ ถอดบทเรี ยน และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่ สถานศึกษา

กิจกรรม
3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ การปฏิบตั ิในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พร้อมทั้งบันทึกลงใน
Logbook ตามลาดับดังนี้ 1) ค้นหาปั ญหา 2) หาสาเหตุ
3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) นาสู่ การ
ปฏิบตั ิและสะท้อนผล
3.2 สรุ ปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4.1 จัดทาแผนและเครื่ องมื อ กากับ ติ ดตาม นิ เทศ และ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษา
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับ
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ดาเนิ นการก ากับ ติ ดตาม
นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึ ก ษา ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษา
4.3 เร่ งรัด ติดตาม และสนับสนุ น สถานศึกษาที่ไม่ประสบ
ความส าเร็ จ ในการขับ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา
5.1 คณะกรรมการขับ เคลื่ อ นกระบวนการPLC สู่
สถานศึกษา ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรุ ปและ
รายงานผลดาเนิ นการขับ เคลื่ อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา
5.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดาเนิ นการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษา ต่อ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิ จกรรมแลกเปลี่ ยน
เรี ยนรู้ (Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
สู่ สถานศึกษา
6.2 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส ถานศึ ก ษา ที่ มี ก ระบวนการ
ดาเนิ นการที่ดีสามารถเป็ นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ ดว้ ย
วิธีการที่หลากหลาย

ระยะเวลา
มิถุนายน กันยายน 2560

มิถุนายน กันยายน 2560

กันยายน 2560

กันยายน 2560
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ระดับสถานศึกษา
ขั้นตอน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ระดับสถานศึกษา

กิจกรรม
คณะกรรมการจานวนตามความเหมาะสม
1. ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
2. รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
3. หัวหน้าหมวด / ฝ่ าย
4. ครู
ฯลฯ

ระยะเวลา

2. กาหนดแผนงานการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ระดับสถานศึกษา

จัดทาแผนงานการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC สู่ ?
สถานศึกษา ประกอบด้วย
1. สร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริ บทของสถานศึกษา
2. สร้ า งความรู้ ความเข้า ใจ และแนวทางการปฏิ บ ตั ิ
ให้กบั บุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาทา)
3.สร้ างเครื อข่ายกับหน่ วยงานอื่น (ระดับบุคคล ระดับ
องค์การ ระดับหน่วยงาน)
4. กากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล
5. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่ การปฏิบตั ิใน
สถานศึกษา

3.1 ขับ เคลื่ อนกระบวนการ PLC สู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ ใ น ?
ส ถ า น ศึ ก ษ า พ ร้ อ ม ทั้ ง บั น ทึ ก ล ง ใ น Logbook
ตามล าดั บ ดั ง นี้ 1) ค้ น หาปั ญหา 2) หาสาเหตุ
3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบกิ จกรรมและ 5) นาสู่
การปฏิบตั ิและสะท้อนผล
3.2 สรุ ปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้

?
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ขั้นตอน
4. กากับ ติดตามนิ เทศและ
ประเมินผล

5. สรุ ปรายงานผลการ
ดาเนินการการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ถอดบทเรี ยน และยกย่องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา

กิจกรรม
4.1 จัดทาแผนและเครื่ องมือ กากับ ติดตาม นิ เทศ และ ?
ประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่ อนกระบวนการPLC สู่
สถานศึ ก ษา ระดับ สถานศึ ก ษา ด าเนิ น การก ากั บ
ติ ด ตาม นิ เทศ และประเมิ น ผลการขั บ เคลื่ อน
กระบวนการ PLCสู่ สถานศึกษา
4.3 เร่ งรั ด ติ ดตาม และสนับ สนุ น ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ประ
สบความส าเร็ จ ในการขับ เคลื่ อ นกระบวนการ PLC
สู่ สถานศึกษา
5.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 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
สู่ สถานศึ ก ษา พร้ อม Logbook เป็ นรายบุ คคลต่ อ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
5.2 คณะกรรมการขับ เคลื่ อ นกระบวนการPLC
สู่ สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา สรุ ปและรายงานผล
การดาเนินการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการPLC
สู่ สถานศึกษา ในสถานศึกษา
5.3 สถานศึกษารายงานผลการดาเนิ นการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่ สถานศึ กษา ต่อส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Show & ?
Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
6.2 ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ข ้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ที่มีกระบวนการดาเนิ นการที่ดีสามารถ
เป็ นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย

ระยะเวลา

หมายแหตุ : การกาหนดระเวลาของสถานศึกษา ควรสอดคล้องกับเขตพื้นที่
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ความรู้ เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

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

1. ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ

PLC (Professional Learning Community) มีพ้นื ฐานแนวคิดมาจากภาคธุ รกิจเกี่ยวกับความสามารถ
ขององค์กรในการเรี ยนรู้ (Thompson, Gregg, & Niska, 2004) เป็ นการนาแนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้มา
ประยุกต์โดยอธิ บายว่า การอุปมาที่เปรี ยบเทียบให้โรงเรี ยนเป็ น”องค์กร” นั้นน่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง
แท้จริ งแล้วโรงเรี ยน มีความเป็ น “ชุมชน” มากกว่าความเป็ นองค์กร ซึ่ งความเป็ น “องค์กร” กับ “ชุมชน” มี
ความแตกต่างกันที่ความเป็ นชุ มชน จะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิ ยม แนวคิด และความผูกพันร่ วมกันของ
ทุกคนที่เป็ นสมาชิ ก ซึ่ งเป็ นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็ นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กใน
ลัก ษณะที่ ยึ ด ตามระดับ ลดหลั่น กัน ลงมา มี ก ลไกการควบคุ ม และมี โ ครงสร้ า งแบบตึ ง ตัว ที่ เ ต็ม ไปด้ว ย
กฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อานาจเป็ นหลัก ในขณะที่“ชุ มชน” จะใช้อิทธิ พลที่เกิดจากการมีค่านิ ยม
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพมีความเป็ นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และ
ยึดหลักต้องพึ่งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน แบบผนึ กกาลังกันในการปฏิ บตั ิงานที่มุ่งสู่ พฒั นาการการเรี ยนรู้ ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ “องค์กร” ยังทาให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างขึ้น เช่นลดความเป็ นกันเองต่อกันลงมี
ความเป็ นราชการมากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอกให้ตอ้ งรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่า
ถ้ามองโรงเรี ยนในฐานะแบบองค์กรดังกล่าวแล้วก็จะทาให้โรงเรี ยนมีความเป็ นแบบทางการที่สร้างความรู้สึก
ห่างระหว่างบุคคลมากยิง่ ขึ้นมีกลไกที่บงั คับควบคุมมากมายและมักมีจุดเน้นในเรื่ องที่เป็ นงานด้านเทคนิคเป็ น
หลักในทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่าโรงเรี ยนมีฐานะแบบที่เป็ นชุ มชนแล้วบรรยากาศที่ตามมาก็คือสมาชิ กมีความ
ผูก พัน ต่ อ กัน ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มมี ก ารสร้ า งสั ม พัน ธภาพที่ ใ กล้ชิ ด สนิ ท สนม และเกิ ด การร่ ว มสร้ า ง
บรรยากาศที่ ทุกคนแสดงออกถึ งความห่ วงหาอาทรต่ อกันและช่ วยดู และสวัส ดิ ภาพร่ วมกัน (Sergiovanni,
1994) โดยที่ใส่ ใจร่ วมกันถึงการเรี ยนรู ้และความรับผิดชอบหลักร่ วมกันของชุ มชนนั้นคือพัฒนาการการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
ด้านความสาคัญของ PLC จากผลการวิจยั โดยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการดาเนิ นการในรู ปแบบ
PLC นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลงเชิ งคุ ณภาพทั้งด้านวิชาชี พและผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน จากการสังเคราะห์
รายงานการวิจยั เกี่ยวกับโรงเรี ยนที่มี การจัดตั้ง PLC โดยใช้คาถามว่า โรงเรี ยนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่
แตกต่างไปจากโรงเรี ยนทัว่ ไปที่ ไม่มีชุมชนแห่ งวิชาชี พ และ ถ้าแตกต่างแล้วจะมี ผลดี ต่อครู ผูส้ อนและต่อ
นักเรี ยนอย่างไรบ้าง ซึ่ งมีผลสรุ ป 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครู ผ้ ูสอน พบว่า PLC ส่ งผลต่อครู ผสู ้ อน กล่าวคือ ลดความรู ้สึกโดดเดี่ยวงาน
สอนของครู เพิ่มความรู ้ สึกผูกพันต่อพันธะกิจและเป้ าหมายของโรงเรี ยนมากขึ้นโดยเพิ่มความกระตือรื อร้นที่
จะปฏิ บ ัติ ใ ห้ บ รรลุ พ ัน ธะกิ จ อย่ า งแข็ ง ขัน จนเกิ ด ความรู ้ สึ ก ว่า ต้อ งการร่ ว มกัน เรี ย นรู ้ แ ละรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
พัฒนาการโดยรวมของนักเรี ยน ถือเป็ น “พลังการเรี ยนรู้ ” ซึ่ งส่ งผลให้การปฏิบตั ิการสอนในชั้นเรี ยนให้มีผลดี
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ยิ่งขึ้น กล่าวคื อ มีการค้นพบความรู ้ และความเชื่ อที่ เกี่ ยวกับวิธีการสอน และตัวผูเ้ รี ยนซึ่ งที่ เกิ ดจากการคอย
สังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ตอ้ งจัดการเรี ยนรู ้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึง
บทบาทและพฤติ ก รรมการสอนที่ จ ะช่ ว ยให้ นัก เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู ้ ไ ด้ดี ที่ สุ ด อี ก ทั้ง การรั บ ทราบข้อ มู ล
สารสนเทศต่างๆ ที่ จาเป็ นต่ อวิชาชี พได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วขึ้นส่ งผลดี ต่อการปรั บปรุ ง พัฒนางาน
วิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็ นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชี พเพื่อศิษย์ซ่ ึ งเป็ นทั้งคุณค่า
และขวัญ ก าลัง ใจต่ อการปฏิ บ ตั ิ ง านให้ดีย่ิง ขึ้ นที่ ส าคัญ คื อยัง สามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลงเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับโรงเรี ยนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ ให้สอดคล้อง
กับ ลัก ษณะผูเ้ รี ย นได้อย่า งเด่ นชัด และรวดเร็ วกว่า ที่ พบในโรงเรี ยนแบบเก่ า มี ค วามผูก พันที่ จะสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ อย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่ งผลต่อผูเ้ รี ยน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และ
จานวนชั้นเรี ยนที่ ตอ้ ง เลื่ อนหรื อชะลอการจัดการเรี ยนรู้ ให้น้อยลง อัตราการขาดเรี ยนลดลง มี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรี ยน
แบบเก่ า สุ ด ท้า ย คื อ มี ค วามแตกต่ า งด้า นผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น ระหว่า งกลุ่ ม นัก เรี ย นที่ มี ภู มิ ห ลัง ไม่
เหมือนกันและลดลงชัดเจน
กล่าวโดยสรุ ปคือ PLC มีพฒั นาการมาจากกลยุทธ์ระดับ องค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ของสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเริ่ มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ และ
ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและการเรี ยนรู ้ ร่วมกันในทางวิชาชี พที่มีหน้างาน
สาคัญ คือ ความรับผิดชอบการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนร่ วมกันเป็ นสาคัญ จากการศึกษาหลายโรงเรี ยนในประเทศ
สหรัฐอเมริ กาดาเนิ นการ ในรู ปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดี ท้ งั วิชาชี พครู และผูเ้ รี ยน ที่มุ่งพัฒนาการของผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ

1.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ

ชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพหรื อ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจยั หรื อโครงการศึกษา
ต่างๆ สามารถ เรี ยบเรี ยงสรุ ปเป็ นความหมายของ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่ วมมือกันของครู
ผูบ้ ริ หาร และนักการศึกษาในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้
กล่าวว่า PLCเป็ นสถานที่สาหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิ กวิชาชีพครู ของโรงเรี ยน
ในการทางาน เพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนของนักเรี ยนหรื องานวิชาการโรงเรี ยน ซึ่ ง Hord (1997) มองในมุมมอง
เดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว มีนยั ยะแสดงถึงการเป็ นผูน้ าร่ วมกันของครู หรื อเปิ ดโอกาสให้ครู เป็ น
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่ วมและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปถึงการเรี ยนรู้
ร่ วมกันและการนาสิ่ งที่ เรี ยนรู ้ ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้ างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรู ปแบบนี้ เป็ นเหมื อน
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชี พ สู่
มาตรฐานการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็ น “ครู เพื่อศิษย์” (วิจารณ์
พานิช, 2555) โดยมองว่าเป็ น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
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จัดการเรี ยนรู ้ ที่เริ่ มจาก “การเรี ยนรู้ ของครู ” เป็ นตัวตั้งต้น เรี ยนรู้ที่จะมองเห็ นการปรับปรุ ง เปลี่ยนแปลง
พัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเอง เพื่อผูเ้ รี ยน เป็ นสาคัญ
อย่างไรก็ตาม การรวมตัวการเรี ยนรู ้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็ นไปได้ยากที่จะทาเพียงลาพังหรื อ
เพียงนโยบายเพื่อให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรี ยน จึงจาเป็ นต้องสร้างความเป็ น PLC ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติทางวิชาชี พร่ วมในโรงเรี ยน ย่อมมี ความเป็ นชุ มชนที่ สัมพันธ์ กนั อย่างแน่ นแฟ้ น (Senge, 1990)
ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้น้ นั จึงจาเป็ นต้องมีอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข
ทางวิชาชี พ มี ฉันทะ และศรั ทธาในการท างาน “ครู เพื่ อศิ ษย์ร่วมกัน” บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึ ง เป็ น
บรรยากาศ “ชุ มชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุ รพล ธรรมร่ มดี , ทัศนีย ์ จันอินทร์ , และ คงกฤช ไตรยวงศ์,
2553) ที่มีลกั ษณะความเป็ นชุ มชน แห่ งความเอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐาน “อานาจเชิ งวิชาชี พ” และ “อานาจเชิ ง
คุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็ นอานาจที่การสร้างพลังมวลชนเริ่ มจากภาวะผูน้ าร่ วมของครู เพื่อขับเคลื่อน
การ ปรับปรุ งและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005)
กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่ วมใจ ร่ วมพลัง ร่ วมทา และร่ วมเรี ยนรู ้ร่วมกันของครู
ผูบ้ ริ ห าร และนัก การศึ ก ษา บนพื้ น ฐานวัฒ นธรรมความสั ม พัน ธ์ แ บบกัล ยาณมิ ต ร ที่ มี วิ สั ย ทัศ น์ คุ ณ ค่ า
เป้ าหมาย และภารกิ จร่ วมกัน โดยทางานร่ วมกันแบบทีมเรี ยนรู ้ที่ครู เป็ นผูน้ าร่ วมกัน และผูบ้ ริ หารแบบผูด้ ูแล
สนับ สนุ น สู่ ก ารเรี ย นรู ้ และพัฒนาวิ ช าชี พ เปลี่ ย นแปลงคุ ณภาพตนเอง สู่ คุ ณภาพการจัด การเรี ย นรู ้ ที่ เน้น
ความสาเร็ จหรื อประสิ ทธิผลของ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ และความสุ ขของการทางานร่ วมกันของสมาชิกในชุมชน
1.2 การแบ่ งระดับของชุ มชนการเรี ยนรู้ ทางวิชาชี พ
PLC สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครื อข่าย และระดับชาติ โดยแต่
ละลักษณะจะแบ่ง ตามระดับของความเป็ น PLC ย่อย ดังนี้
1) ระดับสถานศึกษา (School Level) คือ PLC ที่ขบั เคลื่อนในบริ บทสถานศึกษา หรื อโรงเรี ยน
สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย (Sergiovanni, 1994) คือ
1.1 ระดับนักเรี ยน (Student Level) ซึ่ งนักเรี ยนจะได้รับการส่ งเสริ มและร่ วมมือให้เกิดการ
เรี ยนรู้ข้ ึน จากครู และเพื่อนนักเรี ยนอื่นให้ทากิจกรรมเพื่อแสวงหาคาตอบที่สมเหตุสมผล สาหรับตน นักเรี ยน
จะได้รับการพัฒนาทักษะที่สาคัญ คือ ทักษะการเรี ยนรู้
1.2 ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครู ผสู้ อนและผูบ้ ริ หารของ
โรงเรี ยนโดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เชื่ อมโยงกับการเรี ยนรู ้ของชุ มชน จึงเรี ยกว่า “ชุมชนการเรี ยนรู้
ทางวิชาชีพ” ซึ่งเป็ นกลไกสาคัญอย่างยิง่ ที่ทุกคนในโรงเรี ยนร่ วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่ องนโยบาย การปฏิบตั ิ
และกระบวนการบริ หารจัดการต่างๆ ของโรงเรี ยนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุ งแก้ไขสิ่ งเหล่านี้
เพื่อให้สามารถ บริ การด้านการเรี ยนรู ้ แก่ นักเรี ยนได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผล อี ก ทั้ง เพื่อให้การปรั บปรุ งแก้ไ ข้
ดังกล่าว นามาสู่ การสนับสนุนการปฏิบตั ิ งานวิชาชีพของครู ผสู ้ อน และผูบ้ ริ หารให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ผล
สู งยิง่ ขึ้น มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการทางานที่ดีต่อกันของทุกฝ่ าย
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1.3 ระดับการเรี ยนรู้ ของชุ ม ชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผูป้ กครอง
สมาชิ กชุ มชนและผูน้ าชุ มชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จาเป็ นต้องมีส่วนเข้ามาร่ วมสร้ าง และผลักดัน วิสัยทัศน์ของ
โรงเรี ยนให้บรรลุผลตามเป้ าหมาย กล่าวคือ ผูป้ กครองนักเรี ยน ผูอ้ าวุโสในชุ มชนตลอดจนสถาบันต่างๆ ของ
ชุมชนเหล่านี้ ต้องมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มเป้ าหมายการเรี ยนรู้ของชุมชนและโรงเรี ยน กล่าวคือ ผูป้ กครองมี
ส่ วนร่ วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะนาการเรี ยนที่ บา้ นของนักเรี ยน รวมทั้งให้การสนับสนุ นแก่
ครู แ ละผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการจัด การเรี ย นรู้ ให้ แ ก่ บุ ต รหลานของตน ผู้อ าวุ โ สในชุ ม ชนสามารถเป็ น
อาสาสมัคร ถ่ายทอดความรู ้
2) ระดับกลุ่มเครื อข่ าย (Network Level) คือ PLC ที่ขบั เคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกันของ
กลุ่มวิชาชี พจากองค์กร หรื อหน่ วยงานต่างๆ ที่มุ่งมัน่ ร่ วมกันสร้ างชุ มชน เครื อข่าย ภายใต้ วัตถุประสงค์ร่วม
คือ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ ม สนับสนุ น ให้กาลังใจ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชี พร่ วมกัน อาจมี
เป้ าหมายที่เป็ นแนวคิดร่ วมกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
2.1 กลุ่ มเครื อข่า ยความร่ วมมื อระหว่างสถาบัน คื อ การตกลงร่ วมมื อกันในการพัฒนา
วิชาชี พครู ระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่ วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะทาให้เกิ ดพลังการขับเคลื่ อน การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรื อร่ วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุ นเป็ นกัลยาณมิตร
คอยสะท้อนการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน กรณี ตวั อย่างเช่ น กรณี ศึกษาการจัด PLC เป็ นกลุ่ มของโรงเรี ยนใน
ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อร่ วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่ วมกันทางวิชาชีพ เป็ นต้น
2.2 กลุ่มเครื อข่ายความร่ วมมือของสมาชิ กวิชาชี พครู คือ การจัดพื้นที่เปิ ดกว้างให้สมาชิ ก
วิชาชี พครู ที่มีอุดมการณ์ ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ของตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชิ งคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจสาคัญ สมาชิ กที่รวมตัวกัน ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยูบ่ นความมุ่งมัน่ สมัคร
ใจ ใช้อุดมการณ์ ร่วมเป็ นหลัก ในการรวมกันเป็ น PLC กรณี ตวั อย่า ง เช่ น PLC “ครู เพื่ อศิ ษ ย์” ของ
มูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพื้นที่ส่วนกลางสาหรับวิชาชี พครู ให้จบั มือร่ วมกันเป็ นภาคี ร่ วมพัฒนา
“ครู เพื่อศิษย์” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย (วิจารณ์ พานิช, 2555)
เป็ นต้น
3) ระดับชาติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิดขึ้น โดยนโยบายของรัฐที่มุ่งจัดเครื อข่าย
PLC ของชาติเพื่อขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเชิ งคุณภาพของวิชาชี พ โดยความร่ วมมือของ สถานศึกษา และ
ครู ที่ ผนึ กกาลังร่ วมกันพัฒนาวิชาชี พ ภายใต้ การสนับสนุ นของรั ฐ ดังกรณี ตวั อย่าง นโยบายวิสัยทัศน์เพื่อ
ความร่ วมมือของกระทรวงศึกษาธิ การประเทศสิ งคโปร์ (MOE) (2009) รัฐจัดให้มี PLC ชาติสิงคโปร์ เพื่อ
มุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนให้นอ้ ย เรี ยนรู้ให้มาก” (Teach Less, Learn more) ให้เกิดผลสาเร็ จ เป็ นต้น

1.3 องค์ ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา

PLC ในระดับสถานศึกษา หรื อ ระดับผูป้ ระกอบวิชาชีพ นาเสนอเป็ นองค์ประกอบของ PLC
ที่ ม าจากข้อ มู ล ที่ ร วบรวมและ วิ เ คราะห์ จ ากเอกสารทั้ง ในประเทศไทยและต่ า งประเทศน าเสนอเป็ น 6
องค์ประกอบของ PLC ในบริ บทสถานศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมทีมร่ วมแรงร่ วมใจ ภาวะผูน้ าร่ วม
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การเรี ยนรู้ แ ละการพัฒ นาวิ ช าชี พ ชุ ม ชนกัล ยาณมิ ต ร และโครงสร้ า งสนั บ สนุ น ชุ ม ชนน าเสนอจาก
การสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ และรายละเอียดต่อไปนี้
องค์ ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ ร่วม (Shared Vision) วิสัยทัศน์ร่วมเป็ นการมองเห็นภาพเป้ าหมาย
ทิศทาง เส้นทาง และสิ่ งที่จะเกิ ดขึ้นจริ ง เป็ นเสมือนเข็ม ทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มีทิศทางร่ วมกัน โดยมี
วิสัยทัศน์เชิ งอุดมการณ์ทางวิชาชี พร่ วมกัน (Sergiovanni, 1994) คือพัฒนาการการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนเป็ นภาพ
ความสาเร็ จที่ มุ่งหวังในการนาทางร่ วมกัน (Hord, 1997) อาจเป็ นการมองเริ่ มจากผูน้ าหรื อกลุ่ มผูน้ าที่ มี
วิสัยทัศ น์ท าหน้าที่ เหนี่ ยวนาให้ผูร้ ่ วมงานเห็ นวิสัย ทัศน์ น้ นั ร่ วมกัน หรื อการมองเห็ นจากแต่ ละปั จเจกที่ มี
วิสัยทัศน์เห็นในสิ่ งเดียวกัน วิสัยทัศน์ร่วมมีลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ (4 Shared) มีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
1) การเห็ นภาพและทิ ศทางร่ วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่ อมโยงให้เห็ นภาพ
ความสาเร็ จร่ วมกันถึงทิศทาง สาคัญของการทางานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกัน” (Hord, 1997; Hargreaves,
2003)
2) เป้ าหมายร่ วม (Shared Goals) เป็ นทั้งเป้ าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้ าหมายชี วิต
ของสมาชิ กแต่ละคนที่ สัมพันธ์กนั กับเป้ าหมายร่ วมของชุ มชนการเรี ยนรู้ฯ ซึ่ งเป็ นความเชื่ อมโยงให้เห็นถึง
ทิศทางและเป้ าหมายในการทางานร่ วมกัน โดยเฉพาะเป้ าหมายสาคัญคือพัฒนาการการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
(Hargreaves, 2003; Schmoker, 2004; DuFour, 2006)
3) คุณค่าร่ วม (Shared Values) เป็ นการเห็นทั้งภาพเป้ าหมาย และที่สาคัญเมื่ อเห็นภาพความ
เชื่ อมโยงแล้ว ภาพดัง กล่ า วมี อิท ธิ พลกับ การตระหนัก ถึ ง คุ ณค่ า ของตนเองและของ งานจนเชื่ อมโยงเป็ น
ความหมายของงานที่เกิ ดจากการตระหนัก รู ้ ของสมาชิ กใน PLC จนเกิ ดเป็ นพันธะสัญญาร่ วมกัน ร่ วมกัน
หลอมรวมเป็ น “คุณค่าร่ วม” ซึ่งเป็ นขุมพลังสาคัญที่จะเกิดพลัง ในการไหลรวมกันทางานในเชิงอุดมการณ์ทาง
วิชาชีพร่ วมกัน (Hord, 1997; DuFour, 2006; Hargreaves, 2003)
4) ภารกิ จร่ วม (Shared Mission) เป็ นพันธกิ จแนวทางการปฏิบตั ิ ร่วมกันเพื่อให้บรรลุ ตาม
เป้ าหมายร่ วม รวมถึงการ เรี ยนรู ้ของครู ในทุกๆ ภารกิจ สิ่ งสาคัญคือ การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ ที่มุ่งการเรี ยนรู้ของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นหัวใจสาคัญ (Hord, 1997) โดยการเริ่ มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพื่อศิษย์ร่วมกันของ
ครู (Louis & Kruse, 1995; Senge, 2000; DuFour, 2006)
องค์ ประกอบที่ 2 ทีมร่ วมแรงร่ วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่ วมแรงร่ วมใจ เป็ นการ
พัฒ นามาจากกลุ่ ม ที่ ท างาน ร่ วมกัน อย่า งสร้ า งสรรค์ ลัก ษณะการท างานร่ ว มกัน แบบมี วิ สั ย ทัศ น์ คุ ณ ค่ า
เป้ าหมาย และพันธกิ จร่ วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิ ดเจตจานงในการทางานร่ วมกันอย่างสร้ างสรรค์ เพื่อให้
บรรลุผลที่การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน (Louis, Kruse, & Marks, 1996) การเรี ยนรู้ของทีม และการเรี ยนรู้ของครู บน
พื้นฐานงานที่ มี ลัก ษณะต้องมี ก ารคิ ดร่ วมกัน วางแผนร่ วมกัน ความเข้า ใจร่ วมกัน ข้อตกลงร่ วมกัน การ
ตัดสิ นใจร่ วมกัน แนวปฏิบตั ิร่วมกัน การประเมินผลร่ วมกัน และการรับผิดชอบร่ วมกัน จากสถานการณ์ ที่งาน
จริ งถือเป็ นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 2007) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการทางาน
ซึ่ งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้มากที่ สุด (There’s no I in team) (DuFour, 2006) จนเห็นและรู้
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ความสามารถของแต่ละคนร่ วมกัน เห็นและรับรู ้ถึงความรู ้สึกร่ วมกันในการทางานจนเกิด ประสบการณ์หรื อ
ความสามารถในการทางาน และพลังในการร่ วมเรี ยนรู ้ ร่ วมพัฒนาบนพื้นฐานของพันธะร่ วมกันที่เน้นความ
สมัครใจ และการสื่ อสารที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน อย่างไรก็ตามการที่
PLC เน้นการขับเคลื่อน ด้วยการทางานแบบทีมร่ วมแรงร่ วมใจ ที่ทาให้ลงมือทาและเรี ยนรู ้ ไปด้วยกันด้วยใจ
อย่า งสร้ า งสรรค์ต่อเนื่ องนั้น ซึ่ ง มี ล ัก ษณะพิ เศษของการรวมตัวที่ เหนี ย วแน่ นจากภายใน นั้นคื อ การเป็ น
กัลยาณมิตร ทาให้เกิดทีมใน PLC อยูร่ ่ วมกันด้วยความสัมพันธ์ ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่ งกัน จึงทาให้การ
ทางานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มี ความสุ ข ไม่โดดเดี่ยว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่ งรู ปแบบของทีม
จะมี เป็ นเช่ นไรนั้นขึ้นอยู่กบั เป้ าประสงค์ หรื อพันธกิ จในการดาเนิ นการของชุ มชนการเรี ยนรู ้ เช่ น ทีมร่ วม
สอน ทีมเรี ยนรู ้ และกลุ่มเรี ยนรู ้ เป็ นต้น (วิจารณ์ พานิช, 2554; Olivier &Hipp, 2006; Little & McLaughlin,
1993)
องค์ ประกอบที่ 3 ภาวะผู้นาร่ วม (Shared Leadership) ภาวะผูน้ าร่ วมใน PLC มีนยั สาคัญของ
การผูน้ าร่ วม 2 ลักษณะสาคัญ คือ ภาวะผูน้ าผูส้ ร้างให้เกิดการนาร่ วม และภาวะ ผูน้ าร่ วมกัน ให้เป็ น PLC ที่
ขับเคลื่อนด้วยการนาร่ วมกัน รายละเอียดดังนี้
1) ภาวะผูน้ าผูส้ ร้างให้เกิดการนาร่ วมเป็ นผูน้ าที่สามารถทาให้สมาชิ กใน PLC เกิดการเรี ยนรู ้
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชี พ (Kotter& Cohen, 2002) จนสมาชิ กเกิดภาวะผูน้ าในตนเองและ
เป็ นผูน้ าร่ วมขับ เคลื่ อน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริ ม พลังอานาจจากผูน้ าทั้ง ทางตรงและทางอ้อม
โดยเฉพาะการเป็ นผูน้ าที่เริ่ มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือทางาน อย่างตระหนักรู ้ และใส่ ใจให้ความสาคัญกับ
ผูร้ ่ วมงานทุกๆ คน (Olivier &Hipp, 2006) จนเป็ นแบบที่มีพลังเหนี่ ยวนาให้ ผูร้ ่ วมงานมีแรงบันดาลใจและมี
ความสุ ขกับการทางานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม (Hargreaves, 2003) รวมถึงการนาแบบไม่นา โดยทาหน้าที่
ผูส้ นับสนุนและเปิ ดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็ นผูน้ าร่ วม ผูน้ าที่จะสามารถสร้างให้เกิดการ
นาร่ วมดังกล่ าวควรมี คุณลักษณะสาคัญ ดังนี้ มี ความสามารถในการลงมื อทางานร่ วมกัน การเข้าไปอยู่ใน
ความรู้สึกของผูอ้ ื่นได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุ ณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ช
ผูร้ ่ วมงานได้ การสร้างมโนทัศน์ การมวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมัน่ และทุ่มเทต่อการเติบโตของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
(Thompson, Gregg, &Niska, 2004)
2) ภาวะผูน้ าร่ วมกัน เป็ นผูน้ าร่ วมกันของสมาชิก PLC ด้วยการกระจายอานาจ เพิม่ พลังอานาจ ซึ่ ง
กันและกันให้สมาชิก มีภาวะผูน้ าเพิ่มขึ้น จนเกิดเป็ น “ผูน้ าร่ วมของครู ” (Hargreaves, 2003) ในการขับเคลื่อน
PLC มุ่งการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริ หารจัดการร่ วม การ
สนับสนุน การกระจายอานาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครู เป็ นผูล้ งมือกระทา หรื อ ครู ทาหน้าที่เป็ น
“ประธาน”เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรี ยนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรื อ ผูถ้ ูก กระทา และผูถ้ ูกให้กระทา
(วิจารณ์ พานิช, 2554 ซึ่ งผูน้ าร่ วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่ งเสริ มให้ครู สามารถแสดงออกด้วย ความเต็ม
ใจ อิสระปราศจากอานาจครอบงาที่ขาดความเคารพ ในวิชาชีพ แต่ยดึ ถือปฏิบตั ิร่วมกันใน PLC นัน่ คือ “อานาจ
ทาง วิชาชีพ” (Hargreaves, 2003) เป็ นอานาจเชิงคุณธรรมที่มีขอ้ ปฏิบตั ิที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้อง
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ตรงกันหรื อกาหนดร่ วมกันเพื่อยึดถือเป็ นแนวทางร่ วมกันของผูป้ ระกอบวิชาชีพครู ท้ งั หลายใน PLC (Thompson
etal.,2004)กล่าวโดยสรุ ป คือ ภาวะผูน้ าร่ วมดังที่กล่าวมา มีหวั ใจสาคัญคือนาการเรี ยนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตนเองของแต่ละคน ทั้งสมาชิก และผูน้ าโดยตาแหน่งเมื่อใดที่บุคคลนั้นเกิดการเรี ยนรู ้ ทั้งด้านวิชาชีพและชีวติ
จนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ ความสุ ขในวิชาชี พของตนเองและผูอ้ ื่น ภาวะผูน้ าร่ วมจะเกิดผล ต่อความ
เป็ น PLC
องค์ ประกอบที่ 4 การเรี ยนรู้ และการพัฒนาวิชาชี พ (Professional learning anddevelopment)
การเรี ยนรู้และการพัฒนาวิชาชี พใน PLC มีจุดเน้นสาคัญ 2 ด้าน คือ การเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และการเรี ยนรู้
เพื่อจิต วิญญาณความเป็ นครู รายละเอียดดังนี้
1) การเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจสาคัญการเรี ยนรู ้ บนพื้นฐานประสบการณ์ตรงในงานที่ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง ร่ วมกันของ สมาชิก จะมีสัดส่ วนการเรี ยนรู ้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก อ้างถึงแนวคิด
ของ Dale (1969) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยันอย่างสอดคล้อง ว่าการเรี ยนรู ้ผา่ น
ประสบการณ์ ตรงจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ ได้มากที่สุด ด้วยบริ บท PLC ที่มีการ
ทางานร่ วมกันเป็ นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงทาให้การเรี ยน รู้จากโจทย์และสถานการณ์ที่ครู จะต้องจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เป็ นการร่ วมเห็น ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมรับผิดชอบ (Dufour, 2006) ทาให้บรรยากาศ
การพัฒนาวิชาชี พของครู รู้สึก ไม่โดดเดี่ยว คอยสะท้อนการเรี ยนรู ้และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ถือเป็ นพื้นที่การ
เรี ยนรู ้ร่วมกันที่ใช้วธิ ี การที่หลากหลาย เช่น สะท้อนการเรี ยนรู ้ สุ นทรี ยะสนทนา การเรี ยนรู ้สืบเสาะแสวงหา การ
สร้างมโนทัศน์ ริ เริ่ มสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ การคิดเชิ งระบบ การ สร้างองค์ความรู ้ การเรี ยนรู ้ บนความเข้าใจการ
ทางานของสมอง และการจัดการความรู้ เป็ นต้น (สุ รพล ธรรมร่ มดี และคณะ, 2553; Stoll & Louis, 2007)
2) การเรี ยนรู้ เพื่อจิตวิญญาณความเป็ นครู เป็ นการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจากข้างใน หรื อ วุฒิ
ภาวะความเป็ นครู ให้เป็ นครู ที่สมบูรณ์ โดยมีนยั ยะสาคัญคือ การเรี ยนรู้ตนเอง การ รู้ จกั ตนเองของครู เพื่อที่จะ
เข้าใจมิ ติของผูเ้ รี ยนที่ มากกว่าความรู ้ แต่เป็ นมิ ติของความเป็ นมนุ ษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่ อครู มี ความ
เข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็ นธรรมชาติ ของ ศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน หรื อ
จัด การเรี ย นรู้ โ ดยยึด การเรี ย นรู้ ข องผู้เ รี ย นเป็ นส าคัญได้ รวมถึ ง การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน ของ สมาชิ ก ในชุ ม ชน
(Hargreaves, 2003) ที่ตอ้ งอาศัยการตระหนักรู ้ สติ การฟัง การใคร่ ครวญ เป็ นต้น จิตที่สามารถเรี ยนรู้และเป็ นครู
ได้อย่างแท้จริ งนั้นจะเป็ นจิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา การ กรุ ณา และความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็ นครู
เห็นตนเองเป็ นผูเ้ รี ยนรู้ มีพลังเรี ยนรู้ในทุกสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู ้เพื่อ
การเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู ้อย่างใคร่ ครวญ และการฝึ กสติ เป็ นต้น (สุ รพล ธรรมร่ มดี และคณะ, 2553)
กล่าวโดยสรุ ปการเรี ยนรู ้ และการพัฒนาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจสาคัญคือการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
อย่างมีความสุ ขของ ทีมเรี ยนรู ้ เป็ นบรรยากาศที่เปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้แบบนาตนเอง ของครู เพื่อการเปลี่ ยนแปลง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องเป็ นสาคัญ
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องค์ ประกอบที่ 5 ชุ มชนกัลยาณมิตร (Caring community) กลุ่ มคนที่ อยู่ร่วมโดยมี วิถีและ
วัฒนธรรมการอยูร่ ่ วมกัน ในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็ นชุ มชนแห่ งความสุ ข สุ ขทั้งการทางานและ
การอยู่ร่วมกันที่ มีล ักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิ ดเผย” ที่ทุกคนมีเสรี ภาพในการแสดงความ
คิดเห็ นของตนเป็ นวิถีแห่ งอิสรภาพ และเป็ นพื้นที่ให้ความรู้สึก ปลอดภัย หรื อปลอดการใช้อานาจกดดัน บน
พื้นฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่ งกันและกัน มีจริ ยธรรมแห่ งความเอื้ออาทรเป็ นพลังเชิ งคุณธรรม คุณงามความดี
ที่สมาชิ กร่ วมกันท างานแบบอุ ทิศตนเพื่อวิชาชี พโดยมี เจตคติ เชิ งบวกต่อการศึ ก ษาและผูเ้ รี ยนสอดคล้องกับ
Sergiovanni(1994) ที่ ว่า PLCเป็ นกลุ่ มที่ มีวิทยสัมพันธ์ ต่อกัน เป็ นกลุ่ มที่ เหนี ยวแน่ นจากภายใน ใช้ความเป็ น
กัลยาณมิตรเชิ งวิชาการต่อกัน ทาให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่าง ปฏิบตั ิงานสอนของครู เชื่ อมโยงปฏิสัมพันธ์กนั
ทั้งในเชิ งวิชาชี พ และชี วิต มีความศรัทธาร่ วม อยูร่ ่ วมกันแบบ “สังฆะ” ถือศีล หรื อ หลักปฏิบตั ิร่วมกัน โดยยึด
หลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุ ณา มุฑิตา อุเบกขา เป็ นชุ มชนที่ยึดหลักวินยั เชิ งบวก เชื่ อมโยงการพัฒนา PLC ไป
กับวิถีชีวติ ตนเองและวิถีชีวติ ชุมชนอันเป็ นพื้นฐานสาคัญของ สังคมฐานการพึ่งพาตนเอง (สุ รพล ธรรมร่ มดี และ
คณะ, 2553) มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิ ดเผย” ทุกคนมีเสรี ภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เป็ นวิถี
แห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ และสร้างพื้นที่ปลอดการใช้อานาจกดดัน (Boyd, 1992) ดังกล่าวนี้ สามารถขยาย
กรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึงเครื อข่ายที่สัมพันธ์ กับชุมชนต่อไป
องค์ ประกอบที่ 6 โครงสร้ างสนับสนุนชุ มชน (Supportive structure)โครงสร้างที่สนับสนุนการ
ก่ อเกิ ดและคงอยู่ข อง PLC มี ล ัก ษณะ ดัง นี้ ลดความเป็ นองค์การที่ ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ หันมาใช้
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และเป็ น วัฒนธรรมที่ส่งเสริ มวิสัยทัศน์ การดาเนิ นการที่ต่อเนื่ อง
และ มุ่ง ความยัง่ ยืน จัด ปั จจัย เงื่ อนไขสนับ สนุ นตามบริ บ ทชุ ม ชนมี โครงสร้ า งองค์ก ารแบบไม่ รวมศู น ย์
(Sergiovanni, 1994) หรื อ โครงสร้ า งการปกครองตนเองของชุ ม ชน เพื่ อลดความขัดแย้ง ระหว่า งครู
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานสอนกับ ฝ่ ายบริ หารให้น้อยลง มี การบริ หาร จัดการ และการปฏิ บ ตั ิ ง านในสถานศึ กษาที่เน้น
รู ปแบบทีมงาน เป็ นหลัก (Hord, 1997) การจัดสรรปั จจัยสนับสนุ นให้เอื้อต่อการดาเนิ นการของ PLC เช่ น
เวลา วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรี ยน ขวัญ กาลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ และอื่นๆ ที่ตามความจาเป็ นและบริ บท
ของแต่ละชุ มชน (Boyd, 1992) โดยเฉพาะการเอาใจใส่ ส่ิ งแวดล้อม ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และ
อยูร่ ่ วมกันอย่างมี ความสุ ข (สุ รพล ธรรมร่ มดี และคณะ, 2553) มีรูปแบบการ สื่ อสารด้วยใจ เปิ ดกว้างให้พ้ืนที่
อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัวในการดาเนินการจัดการกับเงื่อนไขความ แตกแยก และ
มีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Eastwood & Louis, 1992)
กล่าวโดยสรุ ปทั้ง 6 องค์ประกอบของ PLC ในบริ บท สถานศึกษา กล่าวคือ เอกลักษณ์สาคัญของ
ความเป็ น PLC แสดงให้เห็นว่าความเป็ น PLC จะทาให้ความเป็ น “องค์กร” หรื อ “โรงเรี ยน” มีความหมายที่
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอย่างแท้จริ ง ซึ่งเป็ นหัวใจสาคัญของ PLC ด้วยกลยุทธ์การสร้างความ ร่ วมมือที่
ยึดเหนี่ ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การเรี ยนรู ้และพัฒนาวิชาชี พ และชุ มชนกัลยาณมิตร
แสดงถึ งการ รวมพลังของครู และนักการศึ กษา ที่ เป็ นผูน้ าร่ วมกัน ทางานร่ วมกัน แบบที มร่ วมแรงร่ วมใจ
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มุ่งเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชี พ ภายใต้โครงสร้างอานาจทางวิชาชี พ และอานาจเชิ งคุณธรรม ที่มา
จากการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมนา ร่ วมพัฒนาของครู ผูบ้ ริ หาร นักการศึกษาภายใน PLC ที่ส่งถึงผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป

1.4 ประโยชน์ ของชุมชนแห่ งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

S.M. Hord. (1997)ได้ทาการสังเคราะห์รายงานการวิจยั เกี่ยวกับโรงเรี ยนที่มีการจัดตั้งชุ มชนแห่ ง
วิชาชีพ โดยใช้คาถามว่า โรงเรี ยนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรี ยนทัว่ ไปที่ไม่มีชุมชนแห่ ง
วิชาชี พ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดี ต่อครู ผูส้ อนและต่อนักเรี ยนอย่างไรบ้าง ได้ผลสรุ ปเป็ นประเด็นย่อๆ
ดังนี้
ประโยชน์ ต่อครู ผ้ ูสอน
ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครู ลง
เพิ่มความรู ้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้ าหมายของโรงเรี ยนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรื อร้น
ที่จะปฏิบตั ิให้บรรลุพนั ธกิจอย่างแข็งขัน
รู ้ สึกว่าต้องร่ วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรี ยน และร่ วมกันรับผิดชอบเป็ น
กลุ่มต่อผลสาเร็ จของนักเรี ยน
รู ้สึกเกิดสิ่ งที่เรี ยกว่า “พลังการเรี ยนรู้ (Powerful learning)” ซึ่ งส่ งผลให้การปฏิบตั ิการสอน
ในชั้นเรี ยนของตนมีผลดี ย่ิงขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู ้ และความเชื่ อใหม่ๆ ที่เกี่ ยวกับวิธีการสอน
และตัวผูเ้ รี ยนซึ่ งตนไม่เคยสังเกตหรื อสนใจมาก่อน
เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ตอ้ งทาการสอนได้แตกฉานยิง่ ขึ้น และรู ้วา่ ตนเองควรแสดงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่คาดหมาย
รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จาเป็ นต่อวิชาชี พได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ วขึ้น ส่ งผลดี
ต่อการปรับปรุ งพัฒนางานวิชาชี พของตนได้ตลอดเวลา ครู เกิ ดแรงบันดาลใจที่จะสร้ างแรงบันดาลใจต่อ
การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยนต่อไป
เพิ่ มความพึงพอใจ เพิ่ม ขวัญกาลังใจต่อการปฏิ บตั ิ งานสู ง ขึ้น และลดอัตราการลาหยุดงาน
น้อยลง
มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผูเ้ รี ยนได้อย่างเด่นชัด และ
รวดเร็ วกว่าที่พบในโรงเรี ยนแบบเก่า
มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยัง่ ยืน
มีความประสงค์ที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบ ต่อปั จจัยพื้นฐานด้านต่างๆ
ประโยชน์ ต่อนักเรียน
ลดอัตราการตกซ้ าชั้น และจานวนชั้นเรี ยนที่ตอ้ งเลื่อนหรื อชะลอการสอนให้นอ้ ยลง
อัตราการขาดเรี ยนลดลง
มีผลการเรี ยนรู้ที่เพิ่มขึ้นเด่นชัด ปรากฏให้เห็ นทัว่ ไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในวิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่
สู งขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรี ยนแบบเก่า
มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน ระหว่างกลุ่มนักเรี ยนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน ลดลง
ชัดเจน
กล่ า วโดยสรุ ป ถ้า ผลงานวิจยั ดัง กล่ า วมี น้ า หนัก มากพอที่ เชื่ อ มโยงถึ ง การที่ ค รู ผูส้ อนและผูน้ า
สถานศึกษาได้ทางานร่ วมกันในชุ มชนการเรี ยนรู ้ แห่ งวิชาชี พแล้ว ก็มีคาถามตามมาว่า แล้วจะเพิ่มจานวน
โรงเรี ยนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร กระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ ยนไปบ่งชี้ วา่ ทั้งบรรดา
ครู ผูส้ อนทั้ง หลายและสาธารณชน จาเป็ นต้องร่ วมกันก าหนดบทบาทใหม่ ที่ เ หมาะสมของครู โดยต้อ ง
ทบทวนการที่ตอ้ งให้ครู ใช้เวลาส่ วนใหญ่ในแต่ละวันอยูห่ น้าชั้นเรี ยน และอยูก่ บั นักเรี ยนตลอดเวลานั้น ได้มี
การศึกษาเปรี ยบเทียบเรื่ อง การใช้เวลาของครู ผสู ้ อนในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าใน
หลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่า ครู มีชว่ั โมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือส่ วนใหญ่ไปกับ
การจัดทาแผนเตรี ยมการสอน การประชุ มปรึ กษาหารื อกับเพื่อนร่ วมงาน การให้คาปรึ กษาและทางานกับ
นักเรี ยนเป็ นรายบุ คคล การแวะเยี่ยมชั้นเรี ยนอื่ นเพื่อสังเกตการเรี ยนการสอน และการได้ใช้เวลาไปเพื่ อ
กิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครู มากขึ้น (Darling – Hammond, 1994, 1996) เป็ นต้น การที่จะให้
การเปลี่ย นแปลงดังกล่าวเกิ ดขึ้นได้น้ นั จาเป็ นต้องสร้ างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่ต่อสาธารณชน
และวงการวิชาชีพครู ที่ตอ้ งเน้นและเห็นคุณค่าของความจาเป็ นต้องพัฒนาครู ให้มีความเป็ นมืออาชี พยิ่งขึ้น ถ้า
หากต้องการคุ ณภาพการศึ ก ษาของนัก เรี ยน ดังที่ มี ผูก้ ล่ า วว่า “ครู ต้ องเป็ นบุ ค คลแรกที่ต้ องเป็ นนั ก เรี ยน
(Teachers are the first learners)”โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมในชุ มชนการเรี ยนรู ้แห่ งวิชาชี พ ซึ่ งจะ
ส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรี ยนสู งตามไปด้วย
นัน่ คือความปรารถนาใฝ่ ฝัน ของบุคคลฝ่ ายที่มิอาจปฏิเสธได้

2. กลยุทธ์ ในการจัดการและใช้ ชุมชนการเรียนทางรู้ วชิ าชีพ (PLC) อย่ างยัง่ ยืน

การนากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้
2.1 เริ่มต้ นด้ วยขั้นตอนง่ ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่ มต้นจากการกาหนดเป้ าหมายอภิปราย
สะท้อนผล แลกเปลี่ ย นกับ คนอื่ นๆ เพื่ อก าหนดว่า จะดาเนิ นการอย่างไรโดยพิ จารณาและสะท้อนผลใน
ประเด็นต่อไปนี้
1) หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
2) เราจะเริ่ มต้นความรู ้ใหม่อย่างไร
3) การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรี ยนรู้ที่สาคัญ
2.2 การวางแผนด้ วยความร่ วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิ กของกลุ่มกาหนดสารสนเทศที่
ต้องใช้ในการดาเนินการ
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2.3 การกาหนดความคาดหวังในระดับสู ง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอนสื บ
เสาะหาวิธีการที่จะทาให้ประสบผลสาเร็ จสู งสุ ด
1) ทดสอบข้อตกลงที่ เกี่ ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรี ยมต้นแบบที่ เป็ นการ
วางแผนระยะยาว (Long-term)
2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการนาไปใช้ในชั้นเรี ยน
3) ให้เวลาสาหรั บครู ที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ ปฏิ บตั ิ ในชั้นเรี ยนของครู ที่สร้ าง
บรรยากาศในการเรี ยนรู ้อย่างประสบผลสาเร็ จ
2.4 เริ่มต้ นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่ มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆก่อน แล้วค่อยปรับขยาย
2.5 ศึกษาและใช้ ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนาไปใช้และการสะท้อนผล
เพื่อนามากาหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุ งหรื อยกเลิก
2.6 วางแผนเพื่อความสาเร็จ (Plan for success) เรี ยนรู ้จากอดีต ปรับปรุ งหรื อปฏิเสธในสิ่ งที่ไม่
สาเร็ จ และทาต่อไปความสาเร็ จในอนาคต หรื อความล้มเหลวขึ้นอยูก่ บั เจตคติและพฤติกรรมของครู
2.7 นาสู่ สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สาเร็ จก็จะมีการเชิ ญชวนให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่ วม
ยกย่องและแลกเปลี่ยนความสาเร็ จ
2.8 ฝึ กฝนร่ างกายและหล่ อเลีย้ งสมอง (Exercise the body & nourish the brain)จัดกิจกรรมที่
ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรี ยมครู ที่ทางานสาเร็ จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่ องดื่มที่มีประโยชน์

วงจรการสร้ างชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ
ดัดแปลงจาก: Luis Martinez อ้างถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010
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3. กรณีศึกษาสถานศึกษาทีน่ ากระบวนการ PLC ไปใช้
3.1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

“การพัฒนาครู โดยการสร้างระบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลี้ยง” ของโรงเรี ยนอนุ บาลวัดคลองใหญ่เกิด
จากความร่ วมมือรวมพลังระหว่าง 3 สถาบันทางการศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และโรงเรี ยน มีเป้ าหมายเป็ นไปตามกรอบโครงการที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒ นาก าหนดขึ้ น โดยระบบชี้ แนะและการเป็ นพี่ เ ลี้ ยงส าหรั บ การพัฒ นาครู ผู ้บ ริ ห ารโรงเรี ย น และ
ศึกษานิ เทศก์ให้มีการทางานร่ วมกันเพื่อพัฒนาชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ อันนาไปสู่ การพัฒนาตนเอง
แห่ ง คุ ณ ภาพ ห้ อ งเรี ย นแห่ ง คุ ณ ภาพ ส่ ง เสริ ม ให้ นัก เรี ย นเป็ นผู ้ที่ มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้ 5 ขั้น ตอน มี
ความสามารถในการให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เรื่ องจานวน
ระบบการท างานร่ วมกันระหว่า งคณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดในครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสการเรี ยนรู ้ร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่ มตั้งแต่การ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อกาหนดเป้ าหมาย แนวทาง และแผนการดาเนิ นงานร่ วมกัน ไปจนถึงการดาเนิ นงาน
ตามแผนผ่านการชี้ แนะหรื อ Coaching และการเป็ นพี่เลี้ ยงหรื อ Mentoring ที่คณะครุ ศาสตร์ ออกแบบให้
สมาชิกชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพในโรงเรี ยน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั โดยใช้ระบบการศึกษาผ่านบทเรี ยน
(Lesson Study) ถึ ง สามวงจรการเรี ย นรู ้ และยัง ให้ส มาชิ ก ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ท างวิช าชี พ ระหว่า ง
สถาบันการศึกษาทั้งสามสถาบันได้เข้าไปร่ วมประชุ มปรึ กษาหารื อกันในโรงเรี ยนอย่างน้อยเดือนละครั้ง และ
"สนทนา" การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสื บสอบแบบชื่ นชมตลอดเวลา มีสื่อสนับสนุ นการเรี ยนรู้

32

คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

ที่เป็ นรู ปธรรม คือ ดีวีดีเพื่อการพัฒนาวิชาชี พครู สารคดีชุด Understanding Lesson Study ตอนที่ 1-6 สรุ ป
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาคู่พฒั นากับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด มีดงั นี้
1. ออกแบบหลักสู ตรและแผนการดาเนินงานโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ศึก ษาผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นในการพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และ
ศึกษานิเทศก์ จากข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
2) ออกแบบหลักสู ตร วิธีการ และแผนดาเนินการในการพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และ
ศึกษานิ เทศก์ ตามเป้ าหมายที่กาหนดและตามแนวทาง Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
ชี้ แนะและการเป็ นพี่เลี้ ย ง (Coaching และ Mentoring)ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีค วามรู้ ความสามารถด้า น
Literacy , Numeracy และ Reasoning Ability รวมทั้งการพัฒนาทักษะ 5 ขั้นตอน การพัฒนาเน้นฐานโรงเรี ยน
ในขณะปฏิบตั ิการสอน (On the job Training) เพื่อให้เกิดชุมชนนักปฏิบตั ิ (Community of Practice)
3) จัดทาคู่มือและสื่ อที่ใช้ในการพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์
2. ดาเนินการพัฒนาครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามหลักสู ตร โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1) ประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา
2) จัดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop)จานวน 2 วัน
3) นิเทศติดตามด้วยระบบสนับสนุนแบบ Coaching และ Mentoring จานวน 2 ครั้ง
4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Symposium) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 1 ครั้งเพื่อให้
ครู ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้นาบทเรี ยนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
5) ประเมินสมรรถนะหลังการพัฒนา
6) ประชุมสรุ ปภาพความสาเร็ จร่ วมกัน
3. จัด ท ารายงานสรุ ป ผลสั ม ฤทธิ์ การพัฒ นาครู ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และศึ ก ษานิ เทศก์ข อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ผลการดาเนินงาน “การพัฒนาครู โดยการสร้ างระบบชี้แนะและการเป็ นพี่เลีย้ ง” โรงเรี ยนอนุบาลวัด
คลองใหญ่
ผลการพัฒนาสมรรถนะความเป็ นครู ของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ทั้ง 3 ด้านพบว่า
1. ด้ า นความเข้า ใจเกี่ ย วกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนรู ้ พ บว่ า ครู ผู ้บ ริ หารและ
ศึกษานิเทศก์มีพฒั นาการเพิม่ ขึ้นทั้ง 3 กลุ่ม โดยผูบ้ ริ หารมีการพัฒนามากที่สุด ศึกษานิเทศก์ และครู ตามลาดับ
2. ด้านทักษะในการวางแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบว่า ครู ส่วนใหญ่เห็ นภาพการ
เขี ย นแผนการสอนที่ เน้น การจัด การเรี ย นรู้ แ บบ 5 ขั้น ตอนให้ ก ับ ผูเ้ รี ย นชัด เจนยิ่ง ขึ้ น โดยมี ผูบ้ ริ ห าร
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ศึกษานิเทศก์ และเพื่อนครู ร่วมชี้แนะแนวทาง นอกจากนี้ครู มีเจตคติที่ดีต่อการทางานในวิชาชี พครู ให้เวลาใน
การวางแผนการสอน เตรี ยมสื่ อและร่ วมเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนมากขึ้น
3. คุณลักษณะด้านการเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้และเป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ พบว่า
กลุ่มครู มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เกี่ยวกับแผน และการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ระหว่างกัน กล้าชี้แนะ บอกกล่าว
และรั บ ฟั งกันมากขึ้น มี ก ารนาประสบการของตนเองมาเล่ าให้เพื่ อนครู ผูบ้ ริ หาร ศึ ก ษานิ เทศก์ฟั ง ท าให้
สัมพันธภาพระหว่างผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน เพื่อนครู ศึกษานิ เทศก์ ในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ มีมากขึ้น สาหรับ
กลุ่มผูบ้ ริ หารได้ร่วมวางแผน สังเกตชั้นเรี ยนและสะท้อนคิดร่ วมกับครู ผสู ้ อนทาให้ผบู ้ ริ หารเข้าใจครู มากขึ้น
เข้าใจบริ บทที่เกิ ดขึ้นจริ งในชั้นเรี ยน อันจะนาไปสู่ แนวทางการสนับสนุ นเพื่อยกระดับคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ส่ วน
กลุ่มศึกษานิเทศก์สามารถวางแผน เข้าร่ วมสังเกตการสอนในชั้นเรี ยน สะท้อนคิดร่ วมกันกับครู ผูบ้ ริ หารอย่าง
เป็ นระบบและต่อเนื่อง ทาให้เข้าใจบริ บท สภาพและความต้องการของครู และแนวทางการสนับสนุนมากขึ้น
ผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน
ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการให้เหตุ ผล การรู้ ภ าษา และการรู้ เรื่ อ งจานวน (Literacy
Numeracy Reasoning) ตามระดับชั้นหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามแนวทาง
ของการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลทีเ่ กิดกับโรงเรียน
โรงเรี ยนมีวฒั นธรรมการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างครู ผูบ้ ริ หารและศึกษานิ เทศก์ เกี่ ยวกับการ
พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้แบบ 5 ขั้นตอน เพื่อร่ วมกันเพิ่มคุณภาพการเรี ยนรู ้ท้ งั ในด้าน การให้เหตุผล การรู ้
ภาษา และการรู้เรื่ องจานวน (Literacy Numeracy Reasoning) ให้กบั นักเรี ยน
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3.2 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม”จงจินรุจิรวงศ์ อุปถัมภ์ ”อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

การสร้างโรงเรี ยนให้เป็ นชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรื อ
PLC เพื่อใช้เป็ นความรู ้ในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู้ครู เพื่อศิษย์และวางแผนพัฒนาครู ตามขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ดาเนินการดังนี้
1.1 ประชุ มชี้แจง ให้ความรู ้ คณะครู และร่ วมอภิปรายถึ งวัตถุ ประสงค์และคุณค่าของการจัดตั้ง
ศูนย์โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างโรงเรี ย นให้เป็ นชุ มชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชี พครู (Professional learning
community) หรื อ PLC ที่เน้นการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยเน้นการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนเป็ นหัวใจสาคัญ
มุ่ ง เน้น การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ ข องบุ ค คลและองค์ก รมี อ งค์ป ระกอบส าคัญ 6 องค์ป ระกอบ ประกอบด้ว ย
วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่ วมแรงร่ วมใจ ภาวะผูน้ าร่ วม การเรี ยนรู ้ และการพัฒนาวิชาชี พ ชุ มชนกัลยาณมิตร และ
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิ นงาน วิเคราะห์ขอ้ มูลกาหนดแนวทางการดาเนิ นงาน วางแผน
ดาเนินงาน
1.3 กาหนดเกณฑ์การประเมินผลตามเป้ าหมายของโครงการ
1.3.1 โรงเรี ยนมีศูนย์การเรี ยนรู ้ครู เพื่อศิษย์ข้ ึน เป็ นห้องอานวยความสะดวกให้คณะครู ของ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ต่าง ๆ เข้าประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
1.3.2 ครู ได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบตั ิตนด้านความรู้และทักษะ
และด้านการปฏิบตั ิงาน
1.3.3 นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาด้านวิชาความรู ้และทักษะชีวติ ให้สมบูรณ์พร้อมอยูใ่ น
โลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี้
1) ร้อยละของเวลาเรี ยนที่เป็ นการเรี ยนโดยการลงมือกระทา (Active Learning)
2) ร้อยละของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านการเรี ยนและปั ญหาส่ วนตัว และต้องการได้รับการ
ดูแลทันที
3) ร้อยละที่เพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
4) ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ
5) ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยน
2. ขั้นดาเนินงาน ดาเนินการดังนี้
2.1 จัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ครู เพื่อศิษย์พฒั นาห้องประจากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ ICT
2.1.1 ประเมิ นและสารวจห้องที่ ใช้ใ นการจัดตั้งศูนย์ ด้านหนังสื อ สื่ อ การเรี ย น และ
โสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสภาพแวดล้อม
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2.1.2 ปรับปรุ งทางสภาพแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเป็ นสัดส่ วนมี
โต๊ะ เก้าอี้ เพียงพอ มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้บรรยากาศสร้างเสริ มใน
การทางาน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้
2.1.3 จัดหาหนัง สื อ สื่ อ การเรี ย น และโสตทัศ นวัส ดุ สื่ อ คอมพิ วเตอร์ ที่ สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได้
2.1.4 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์ เน็ต
2.2 พัฒนาครู ผา่ นกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย
2..2.1 กิ จกรรมเยี่ยมชั้นเรี ยน (Walk in)และกิจกรรมระบบนิ เทศภายในตามแนวคิดของการ
สร้างโรงเรี ยนให้เป็ นชุมชนการเรี ยนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรื อ PLC ที่เน้นการ
เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาวิชาชี พครู โดยเน้นการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนเป็ นหัวใจสาคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของ
บุ ค คลให้เกิ ดการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่ วมมื อกันของครู ผูบ้ ริ หาร และนัก การศึ กษาในโรงเรี ยน บน
พื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรในพื้นที่ทางานจริ งร่ วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้ าหมาย
และภารกิ จร่ วมกันแบบทีมเรี ยนรู ้ โดยครู เป็ นผูน้ าร่ วม เพื่อร่ วมเรี ยนรู ้ และพัฒนาวิชาชี พตนเองให้เกิ ดผลที่
คุ ณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ ที่มีหัวใจสาคัญคื อการใส่ ใจดู แล และรั บผิดชอบความสาเร็ จของผูเ้ รี ยนร่ วมกันมี
ขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1) กิจกรรมเยีย่ มชั้นเรี ยน (Walk in)
ดาเนิ นการประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงาน ได้แก่ ฝ่ ายบริ หาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ และหัวหน้างานกิ จรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรี ยน จัดทาปฏิ ทินกาหนดการ
เยีย่ มชั้นเรี ยน และวางแผนการดาเนินงานโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่เยีย่ มชั้นเรี ยน ได้แก่ ฝ่ ายบริ หาร หัวหน้า
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ และหัวหน้างานกิ จรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ แจ้ง
ปฏิทินกาหนดการเยี่ยมชั้นเรี ยน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรี ยนแก่ครู ใน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของตนเองทราบ และดาเนินการเยีย่ มชั้นเรี ยน
ครั้งที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ สารวจสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อน
โดยมีการดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นเตรี ยมการก่ อนเยี่ยมชั้ นเรี ยน จัดทาปฏิ ทินการเยี่ยมชั้นเรี ยน โดยใช้เวลาในการ
เยีย่ มชั้นเรี ยนครู แต่ละคนประมาณ 5 – 10 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรี ยนครู ท้ งั โรงเรี ยนรวม 1 สัปดาห์ และ
สร้างเครื่ องมือ เพื่อใช้ในการเยีย่ มชั้นเรี ยนครั้งที่ 1
ขั้นสรุ ปงานหลังเยี่ยมชั้ นเรี ยน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรี ยนครั้งที่ 1 มีการประชุ มเพื่อ
สรุ ปผลสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของครู คัดกรองปั ญหาสาคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเร่ งด่วนและ
ประเด็นปั ญหาในการพัฒนาครู วางแผนการเยี่ยมชั้นเรี ยนครั้งที่ 2 ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาจากการ
สารวจสภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ในการเยี่ยมชั้นเรี ยนครั้งที่ 1 โดยกาหนดเป็ นประเด็นการ
สังเกตในการเยี่ยมชั้นเรี ยนครั้งที่ 2 ตลอดจนวางแนวทางในการให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
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(เช่น รู ปแบบการเสนอแนะ ขอบเขต ช่วงเวลา เป็ นต้น เพื่อไม่ให้เป็ นการบัน่ ทอนกาลังใจในการทางาน และ
เป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับคนหมู่มากที่สามารถยอมรับได้) สร้างเครื่ องมือ เพื่อใช้ในการเยี่ยมชั้นเรี ยนครั้งที่ 2
และประชุมชี้แจงครู ทุกท่านว่า จะมีการเยี่ยมชั้นเรี ยนโดยแจ้งประเด็นสาคัญที่เป็ นจุดเน้นในการเยี่ยมชั้นเรี ยน
ครั้งต่อไป
ครั้งที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขปั ญหาจากการสารวจสภาพปั ญหาจากการเยี่ยมชั้นเรี ยน
ครั้งที่ 1
ขั้นเตรี ยมการก่ อนเยี่ ยมชั้ นเรี ยน จัดทาปฏิ ทินการเยี่ยมชั้นเรี ยน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมชั้นเรี ยนครู แต่ละคนประมาณ 10 – 15 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรี ยนครู ท้ งั โรงเรี ยน 2 สัปดาห์ (โดย
อาจเน้นการใช้เวลาที่มากกว่ากับครู กลุ่มที่ตอ้ งการการพัฒนา) และจัดเตรี ยมเอกสาร เครื่ องมือเพื่อเยี่ย มชั้น
เรี ยนครั้งที่ 2
ขั้นสรุ ปงานหลังเยี่ยมชั้ นเรี ยน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรี ยนครั้งที่ 2 ประชุ มเพื่อสรุ ปผล
สภาพปั ญหาการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู ้ อน และร่ วมเสนอแนวทางแก้ไขและวางแผนการดาเนิ นงาน
ต่อไปและประชุมชี้แจงหรื อแจ้งผลการเยี่ยมชั้นเรี ยนแก่ครู แจ้งประเด็นที่ครู มีการพัฒนาได้ดีข้ ึน ประเด็นที่ยงั
สามารถพัฒนาเพิ่มขึ้นได้อีก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
2.2.2 กิจกรรมระบบนิเทศภายใน ดาเนินการดังนี้
1) ประชุ มคณะกรรมการดาเนิ นงาน ได้แก่ ฝ่ ายบริ หาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้
และหัวหน้างานกิ จรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน เพื่อจัดทาปฏิ ทินกาหนดการเข้านิ เทศการจัดการเรี ยนการสอน และ
วางแผนการดาเนินงานโดยเป็ นการประชุมพร้อมกับการประชุมกิจกรรมเยีย่ มชั้นเรี ยน
2) มอบหมายให้หัวหน้า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ แจ้ง ปฏิ ทิ นก าหนดการเข้า นิ เทศการ
จัดการเรี ยนการสอน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเข้านิเทศการจัดการเรี ยนการสอนแก่ครู
ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของตนเองทราบ
3) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ดาเนิ นการจับคู่เพื่อเข้านิ เทศการจัดการเรี ยนการสอน
ของเพื่อนครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ของตนเอง และแจ้งกาหนดปฏิทินการเข้านิ เทศการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู แต่ละคู่ให้หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้ทราบเพื่อจัดทาปฏิทินรวมและแจ้งฝ่ ายบริ หารต่อไปโดยครู ที่จบั คู่
นิเทศกันนั้นจะต้องผลัดกันเป็ นทั้งผูน้ ิเทศและผูร้ ับการนิเทศ
4) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เข้านิเทศการจัดการเรี ยนการสอนของเพื่อนครู ในกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ ของตนเองตามวันและเวลาที่กาหนดไว้ในปฏิ ทินรวมโดยใช้แบบนิ เทศการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเมื่อดาเนิ นการนิ เทศเรี ยบร้ อยแล้วให้ส่งแบบนิ เทศการจัดกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญนั้น แก่หวั หน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ของตนเอง
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5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ แต่ละกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รวบรวมแบบนิ เทศการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญที่ดาเนินเข้านิ เทศแล้ว และจัดทารายงานสรุ ปผลการนิ เทศ
การจัดการเรี ยนการสอนของแต่ละกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ และนาส่ งฝ่ ายบริ หารเพื่อรวบรวมเป็ นผลสรุ ปใน
ภาพรวมของโรงเรี ยน
6) ฝ่ ายบริ หารแจ้งผลในภาพรวมของโรงเรี ยนให้ครู ได้ทราบเพื่อการพัฒนาหลังจากการเข้า
นิเทศทั้ง 2 ครั้ง
7) ประชุมเพื่อสรุ ปผลการดาเนินงาน ข้อดี ข้อด้อยในการดาเนินงาน และ หาแนวทาง
การพัฒนาหรื อแนวทางปฏิบตั ิเพื่อการพัฒนาต่อไป
8) สรุ ปผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาครู ดา้ นการปฏิบตั ิตนความรู ้และ
ทักษะ และด้านการปฏิบตั ิงานประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ หั วหน้างานวัด
และประเมินผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ของครู ผสู ้ อน อาจารย์ชานาญการพิเศษ 4 ท่าน และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย 1 ท่าน
3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล การประเมินผลการดาเนินงานทั้ง 2 กิ จ กรรม จากเกณฑ์ ที่
กาหนดร่ วมกัน
3.1 การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ครู เพื่อศิษย์
ประเมินผลจากคณะครู ที่ใช้ศูนย์การเรี ยนรู้ครู เพื่อศิษย์ เป็ นห้องอานวยความสะดวกใน
การเข้าประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
3.2 การพัฒนาครู ผา่ นกระบวนการนิ เทศประเมินผลจากการพัฒนาวิชาชี พครู 3 ด้าน ได้แก่
ด้า นการปฏิ บ ัติ ต นด้า นความรู้ แ ละทัก ษะ และด้ า นการปฏิ บ ัติ ง าน โดยคณะกรรมการนิ เ ทศติ ด ตามและ
ประเมินผล
3.3 นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาด้านวิชาความรู ้และทักษะชี วิตให้สมบูรณ์ พร้อมอยูใ่ น
โลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑ์ดงั นี้
3.3.1 ร้อยละของเวลาเรี ยนที่เป็ นการเรี ยนโดยการลงมือกระทา (Active Learning)
3.3.2 ร้อยละของนักเรี ยนที่มีปัญหาด้านการเรี ยนและปั ญหาส่ วนตัว และต้องการได้รับ
การดูแลทันที
3.3.3 ร้อยละที่เพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
3.3.4 ผลการเข้าร่ วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ
3.3.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรี ยน
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4. ขั้นปรับปรุ งและพัฒนา
โดยนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาการดาเนิ นงานครั้งต่อไปสรุ ปผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะ
สรุ ปผลการดาเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
1. โรงเรี ยนมีศูนย์การเรี ยนรู้ครู เพื่อศิษย์
2. ครู ได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิ บตั ิตนด้านความรู ้ และทักษะ
และด้านการปฏิบตั ิงาน
3. นักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มพัฒนาด้านวิชาความรู ้และทักษะชี วิตให้สมบูรณ์พร้อมอยูใ่ น
โลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติ
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4. การนากระบวนการ PLC ไปสู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นโรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้ ได้น้ นั ปั จจัยที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งที่จะ
ขาดมิได้ก็คือ จะต้องมี “ชุ มชนแห่ งวิชาชี พ หรื อProfessional community” เกิดขึ้นในโรงเรี ยนนั้น เพื่อให้
เป็ นสถานที่สาหรับการปฏิ สัมพันธ์ของมวลสมาชิ กผูป้ ระกอบวิชาชี พครู ของโรงเรี ยน เกี่ ยวกับเรื่ องการให้
ความดูแลและพูดถึ งการปรั บปรุ งผลการเรี ยนของนัก เรี ยน ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรี ย น และ
เนื่องจากครู ส่วนใหญ่ในแทบทุกประเทศมักเกิดความรู ้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบตั ิงานสอนของตน ดังนั้น การ
มี “ชุมชนแห่งวิชาชี พ” เกิดขึ้นในโรงเรี ยนจึงช่วยคลี่คลายปั ญหาดังกล่าว เพราะทาให้ครู มีโอกาสพูดคุยกับ
บุ คคลผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย กับ งานของครู (เช่ น ผูป้ กครอง สมาชิ ก อื่นๆ ของชุ มชน เป็ นต้น ) แต่ แน่ นอนว่า
เหตุ ก ารณ์ ท านองนี้ จะเกิ ดขึ้ นได้ก็ ต่อเมื่ อต้องมี การเปลี่ ยนด้านโครงสร้ างของโรงเรี ย น ตลอดจนจาเป็ นที่
จะต้องเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรี ยนอี กด้วย โดยกิ จกรรมของชุ มชนแห่ งวิชาชี พในโรงเรี ย นควร
ประกอบด้วย 1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ ครวญ (Reflective dialogue) ระหว่างกัน 2) การเปิ ดกว้างให้มี
การปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครู ผสู ้ อนมากขึ้น เพื่อลดความรู ้สึกโดดเดี่ยว (Deprivatization) ในงานสอนของครู 3)
การรวมกลุ่มเพื่อเน้นเรื่ องการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน 4) การร่ วมมือร่ วมใจกันในหมู่ผปู้ ระกอบวิชาชี พทางการ
ศึกษา 5) การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็ นค่านิ ยมและปทัสถานร่ วม (Shared values and norms) ดังจะ
กล่าวในแต่ละประเด็น ดังนี้

4.1 กิจกรรมทีจ่ าเป็ นต่ อความเป็ นชุมชนแห่ งวิชาชีพในสถานศึกษา

1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ ครวญ (Reflective dialogue) ระหว่างกัน
ซึ่ งเป็ นการนาเอาประเด็นปั ญหาที่พบเห็น จากการปฏิบตั ิงานด้านการเรี ยนการสอนของ
ครู ข้ ึนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคนได้วเิ คราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้น
ต่อกลุ่มเพื่อนร่ วมงาน ทาให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรี ยนรู ้ และได้ขอ้ สรุ ปต่อปั ญหาจากหลากหลายมุมมอง
ยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่ นนี้ ก่อให้เกิดความร่ วมมือร่ วมใจขึ้นในหมู่ครู ผสู ้ อน เพื่อช่ วยกันปรับปรุ งด้านการเรี ยน
การสอนให้มีผลดี ย่ิงขึ้น แต่กิจกรรมนี้ จะสาเร็ จราบรื่ นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิ ดใจกว้าง รับฟั งการ
ประเมินจากเพื่อร่ วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดงั กล่าว
2) การลดความโดดเดี่ยวระหว่ างปฏิบัติงานสอนของครู (Deprivatization of instructional
practices)
เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ ดีระหว่างครู กล่ าวคื อ ครู มีโอกาสแสดง
บทบาททั้งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลและได้แสดงบทบาทการเป็ นที่ปรึ กษา (Advisor) การเป็ นพี่เลี้ยง (Mentor) หรื อ
อาจเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ (Specialist) ก็ได้ ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพื่อนด้วยกัน ทั้งนี้เป็ นที่ทราบกันอยู่
แล้วว่า วิชาชีพครู แตกต่างกับวิชาชีพอื่นตรงที่ ผูป้ ฏิบตั ิมกั ทางานในลักษณะโดดเดี่ยวตามลาพัง ซึ่ งเป็ นผลให้
ครู ไม่สามารถที่จะเรี ยนรู ้จากผูอ้ ื่นได้ และขาดประโยชน์ที่จะได้รับผลการวิเคราะห์และการให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
ด้านการสอนจากผูอ้ ื่ นที่ มีต่องานสอนของตน ด้วยเหตุ น้ ี ถ้า ผูน้ าสถานศึ ก ษาต้องการให้เกิ ดกิ จกรรมการ
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เสวนาใคร่ ครวญระหว่างครู ข้ ึน ก็จาเป็ นต้องพิจารณาให้มีการเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ ยวในการ
สอนของครู ให้ได้เสี ยก่อน
3) รวมกลุ่มเพือ่ มุ่งเน้ นทีก่ ารเรียนรู้ ของนักเรียน (Collective focus on student learning)
เป็ นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยงุ่ ยากตรงประเด็นให้ครู เกิด “จุดมุ่งเน้น” อย่างไรก็ตาม ถ้าถือว่าการ
มีชุมชนแห่ งวิชาชี พคือ ลักษณะสาคัญของโรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้ ที่มีเจตจานงมุ่งสร้างผลลัพธ์คือการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนให้สูงขึ้นแล้ว ก็ตอ้ งให้ความสาคัญอันดับแรกกับกิ จกรรมที่สร้ างความงอกงามของผูเ้ รี ยน ซึ่ ง
ค่อนข้างยากลาบากอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุ น้ ี การที่ ชุมชนแห่ งวิชาชี พมีกิจกรรมให้ครู ได้มาเสวนาใคร่ ครวญ
(Reflective dialogue) เพื่ออภิปรายและวิเคราะห์ดา้ นหลักสู ตร และกลยุทธ์ดา้ นการสอนของครู ซึ่ งแม้จะใช้
เวลามากก็ตาม แต่ท้ งั หลายทั้งปวงก็เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ผลดีย่งิ ขึ้น และเพื่อที่จะเป็ นจุดเริ่ มต้นใน
การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูส้ ามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง (Self - starting learners) ได้ต่อไป
4) สร้ างจุดเริ่มแห่ งความร่ วมมือร่ วมใจ (Collaboration starts)
เมื่อครู หลุดพ้นจากสภาพการต้องทางานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหาความเชี่ยวชาญ
จากเพื่อนคนอื่นที่ อยู่ในชุ มชนวิชาชี พของตนได้แล้วก็ตาม แต่ความเป็ นมื ออาชี พของครู ก็อาจไม่สามารถ
บรรลุได้ถา้ ครู ยงั ขาดการปรับปรุ ง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลา ดังนั้น ความร่ วมมือร่ วมใจทาง
วิชาชีพต่อกันของครู จะก่อให้เกิดพลังในการร่ วมวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการอันซับซ้อนของผูเ้ รี ยนแต่
ละคนได้ บรรยากาศแห่ งความร่ วมมือร่ วมใจกันนี้ จะช่ วยเสริ มการปฏิ บตั ิงานประจาวันของครู แต่ละคนได้
อย่างถาวร
5) ทาการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ด้ านค่ านิยม และปทัสถานร่ วม (Shared values and norms)
เมื่อบุ คคลต่างๆ ในวิชาชี พทั้งครู ผูส้ อน ครู แนะแนว ครู นิเทศ และผูบ้ ริ หารมาร่ วมกันใน
ชุ มชนแห่ งวิชาชี พแล้ว ในประเด็นนี้ Sergiovanni (1992) เห็นว่า การสร้างค่านิ ยมและปทัสถานร่ วมกันของ
คนในวิชาชีพที่อยูใ่ นโรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนรู ้ดงั กล่าว ด้วยความเป็ นมืออาชี พของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่ งที่
เรี ยกว่า อานาจเชิ งคุณธรรม (Moral authority)ขึ้นเป็ นแนวทางของการอยูร่ ่ วมกันแทนที่การใช้อานาจเชิ ง
กฎหมายหรื ออานาจโดยตาแหน่ง (Position authority) ซึ่ งไม่เหมาะสมกับชุมชนแห่งวิชาชีพนัก
4.2 ความจาเป็ นต้ องปรับโครงสร้ างใหม่ ของโรงเรียนแห่ งการเรี ยนรู้ ให้ สามารถรองรับการเกิด
ชุ มชนแห่ งวิชาชี พ
เนื่ อ งจากโรงเรี ยนส่ ว นใหญ่ ถู ก ออกแบบโครงสร้ า งเป็ นแบบราชการ (Bureaucratic
organization) ที่ มีสายงานบังคับ บัญชาด้วยอานาจโดยตาแหน่ งที่ ลดหลัน่ ตามลาดับลงมา กล่ าวคื อ มี
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ มามากมายที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม ซึ่ งเป็ นโครงสร้างที่มีลกั ษณะตึงตัวและใช้ได้ดีใน
อดีตที่เป็ นโลกยุคอุตสาหกรรม แต่กลับเป็ นอุปสรรคสาคัญในโลกแห่ งยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ ที่ตอ้ งการมี
โครงสร้ างองค์การที่ ยืดหยุ่นคล่องตัวได้สูง พร้ อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิ ดขึ้นมากมาย
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งต่ อความเป็ นไปได้ ของชุ ม ชนแห่ ง วิชาชี พ ที่ จะเกิ ดขึ้นในโรงเรี ยนได้น้ ัน
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โครงสร้ างองค์การของโรงเรี ยนแห่ งการเรี ยนจึงจาเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งแก้ไข ได้แก่ประเด็นต่อไปนี้
(Louis et al., 1994)
1) การกาหนดตารางเวลาว่างเพือ่ การพบปะถกปัญหา (Time to meet and discuss)
มี ผลการวิจยั เรื่ องความมี ประสิ ทธิ ผลของโรงเรี ยนและครู ผูส้ อน ชี้ ชัดว่า การจัดสรรเวลา
พิเศษเพื่อให้ครู ได้ปรึ กษาหารื อระหว่างกันเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะปกติของการจัดชัว่ โมงสอน
เมื่อหมดการสอนแต่ละคาบเวลา ครู จะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่ งไปอีกห้องหนึ่ งตลอดเวลา จึงไม่
มีโอกาสที่ครู จะได้พบปะเพื่อแสวงหาความร่ วมมื อทางวิชาชี พซึ่ งกันและกันได้ ทั้งที่ ครู เหล่านี้ จาเป็ นต้อง
ร่ วมกันพิจารณาหากลยุทธ์ใหม่ๆด้านการสอน ที่เหมาะสม ด้วยเหตุน้ ี การจัดตารางเวลาที่วา่ งตรงกันเพื่อให้
ครู ได้ปฏิสัมพันธ์ จึงเป็ นเงื่อนไขที่จาเป็ นถ้าต้องการให้ความร่ วมมือร่ วมใจของครู เกิดขึ้น
2) การกาหนดขนาดของชั้นเรียน (Class size)
มีผลงานวิจยั ระบุวา่ ถ้าจานวนนักเรี ยนในชั้นเรี ยนน้อยลงได้เท่าไรก็ย่งิ เพิ่มประสิ ทธิ ผลของ
การเรี ยนรู ้ยง่ิ ขึ้น ทั้งนี้ในห้องเรี ยนที่มีครู เพียงหนึ่ งคนนั้น ครู สามารถที่จะดูแลนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
ได้ในจานวนที่ จากัด แม้ว่าจะไม่สามารถกาหนดจานวนนักเรี ยนที่ เหมาะสมแน่ นอน แต่การขยายจานวน
นักเรี ยนต่อชั้นมากขึ้น ย่อมเพิ่มภาระและความยากลาบากแก่ครู ที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างทัว่ ถึง
3) การเพิม่ อานาจความรับผิดชอบแก่ ครู และการให้ อสิ ระแก่ โรงเรียน (Teacher empowerment
and school autonomy)
การเพิ่มอานาจความรับผิดชอบแก่ครู เป็ นปั จจัยที่จาเป็ น เนื่ องจากช่วยสร้ างความรู ้ สึกมัน่ ใจ
ต่อการปฏิ บตั ิงานในชั้นเรี ยนที่ตนรับผิดชอบได้ดีข้ ึน การเพิ่มอานาจความรับผิดชอบแก่ครู ยังสอดคล้องกับ
แนวทางบริ หารจัดการร่ วม (Shared governance) ซึ่ งเป็ นคุ ณลักษณะหนึ่ งที่จาเป็ นของโรงเรี ยนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ในขณะเดียวกันโรงเรี ยนแต่ละแห่งของเขตพื้นที่การศึกษาก็ควรมีความอิสระ (Autonomy) อย่างเพียง
พอที่ จะจัดการกับปั ญหาต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นภายในโรงเรี ยนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ ว ด้วยเหตุน้ ี เขตพื้นที่
การศึกษาจึงควรร่ วมกับโรงเรี ยนต่างๆ ในการจัดทาวิสัยทัศน์เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์รวมแบบกว้างของ
เขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นจึงให้อิสระแต่ละโรงเรี ยนไปจัดทารายละเอียดที่สอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยน
และความต้องการของครู ผสู ้ อน และผูน้ าสถานศึกษาแต่ละแห่ ง ที่จะริ เริ่ มสิ่ งใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ผลต่อการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนของตน ในเรื่ องนี้นกั การศึกษาส่ วนใหญ่เชื่ อว่า ไม่มีวิธีสอนใดหรื อวิธีบริ หารจัดการใดที่ดี
ที่สุด แต่พบว่า จากการใช้เทคนิ ควิธีในการเสวนาใคร่ ครวญ (Reflective dialogue) การทางานแบบร่ วมมือ
ร่ วมใจ (Collaboration) และการสร้างปทัสถานและค่านิ ยมร่ วม (Shared norms and values)แล้วจะช่วย
ส่ งเสริ มความสามารถในการรับมอบอานาจความรับผิดชอบของครู ต่อการปฏิบตั ิงานได้ดีข้ ึน เช่นเดียวกับการ
ให้อิสระแก่ นักเรี ยนหรื อที่ เรี ยกว่า “การบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานหรื อ Site - based
management” เพื่อความอิสระในการตัดสิ นใจต่างๆ ของโรงเรี ยนได้เองนั้น เป็ นมาตรการที่ควรได้ระบุ
ชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะต้องให้อิสระแก่โรงเรี ยนและครู
โดยสิ้ นเชิ ง แต่ควรจัดทาเป็ นแนวปฏิ บตั ิร่วมกันที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายรวมของเขตพื้นที่การศึกษา และ
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ขึ้นอยูท่ ี่ขีดระดับความสามารถของครู ในแต่ละโรงเรี ยน ที่จะสามารถสนองตอบและรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยนได้ดีเพียงไรด้วย
4.3 เงื่อนไขด้ านการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมองค์ การ (Professional community culture)
วัฒนธรรมองค์การเป็ นระบบความเชื่ อที่สมาชิ กขององค์การยึดถื อร่ วมกัน ตัวอย่างเช่ น ถ้า
ครู ผสู้ อนทุกคนและผูน้ าของโรงเรี ยนมี ความเชื่ อว่า “มนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพเพียงพอที่จะเรี ยนรู้ได้” ความ
เชื่อเช่นนี้จะทาให้สมาชิ กของโรงเรี ยนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงวิธีการเรี ยนการสอนใหม่ๆ
อย่างหลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อนักเรี ยนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ให้สามารถเรี ยนรู ้และ
พัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุ ด เป็ นต้น ในชุ มชนแห่ งวิชาชี พก็เช่นกัน สมาชิ กแต่ละคนจะยึดเหนี่ ยวต่อกัน
ด้วยระบบค่านิยม ความเชื่อและปทัสถานร่ วมกัน ให้เกิดการดารงอยูข่ องชุ มชนแห่ งวิชาชี พของตน อย่างไรก็
ตาม มีวฒั นธรรมองค์การแบบเดิมหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุ งเปลี่ ยนแปลงให้เหมาะต่อการเป็ น
ชุมชนแห่งวิชาชีพ ได้แก่
1) ลดความเป็ นองค์ การที่ยึด “วัฒนธรรมแบบราชการ หรื อ Bureaucratic culture”
ที่ใช้กฎระเบียบคาสั่งต่างๆ แบบตึงตัวในการปฏิบตั ิงาน และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กผูป้ ฏิบตั ิงานไปสู่
การเน้น “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ Collegial culture” ซึ่ งเน้นวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ ก ที่ยึดถือค่านิ ยมเชิ งคุณธรรมจริ ยธรรม (Moral and ethical cultures) เช่น การเอื้ออาทร ห่ วงใย
ช่วยเหลือและร่ วมมือต่อกันในการปฏิบตั ิงาน และการดาเนินชีวติ ประจาวันของสมาชิก เป็ นต้น
2) สร้ างเสริมวัฒนธรรมแห่ ง “ความไว้ วางใจ (Trust) และความนับถือ (Respect)” ต่อกัน
ในมวลหมู่สมาชิ กของชมรมแห่ งวิชาชี พ กล่าวคือ ความนับถื อ หมายถึ ง การรู ้ จกั ให้เกียรติและยอมรับใน
ความรู ้ ค วามสามารถและความเชี่ ย วชาญของผู ้อื่ น ส่ ว นความไว้ว างใจ หมายถึ ง ระดับ คุ ณ ภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมวลสมาชิก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็ นผลที่มาจากการที่สมาชิ ก
ได้มีกิจกรรมการเสวนาอย่างใคร่ ครวญ (Reflective dialogue) และการร่ วมมือร่ วมใจ (Collaboration)
ระหว่างกัน ดังนั้น การสร้ างความไว้วางใจและความนับถื อต่อกันจึ งเป็ นปั จจัยพื้นฐานสาคัญต่อการสร้ าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิ ก โดยแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนครอบถึง
ผูม้ ี ส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ทั้งหลาย เช่ น ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ผูป้ กครอง ตลอดจนสมาชิ กของ
หน่วยงานทั้งหลายที่เป็ นชุมชนแวดล้อมของโรงเรี ยน เป็ นต้น โดยที่บุคคลเหล่านี้ให้การยอมรับว่า การศึกษา
และการเรี ยนรู ้เป็ นความรับผิดชอบร่ วมของทุกๆ คนในชุมชน
3 ) ก า ร ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ใ ช้ ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร คิ ด แ ล ะ ใ ช้ ส ติ ปั ญ ญ า เ ป็ น ฐ า น
(A cognitive skill base) วิชาชี พครู เป็ นวิชาชี พชั้นสู ง (Profession) ที่ตอ้ งใช้ความรู้ การคิดและการใช้
สติปัญญาเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการประกอบวิชาชี พ ครู ผสู ้ อนจึงต้องเรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา ต้องเป็ น Life –
long learners และต้องเป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ร่วมไปกับนักเรี ยนที่ตนทาการสอน ด้วยเหตุน้ ีวฒั นธรรมเชิ งความคิดของ
ครู ที่ต้องปรั บปรุ งใหม่ ก็ คือ เปลี่ ย นความเชื่ อที่ ว่า ตนเป็ นผูท้ าการสอน (Teaching)
ไปเป็ นผูเ้ รี ย นรู้
(Learning) แทน จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากผูถ้ ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นผูจ้ ดั สรรประสบการณ์
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การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายให้กบั ผูเ้ รี ยน พร้อมทั้งพยายามสร้ างความตระหนัก ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั รับผิดชอบในการ
ใฝ่ หาความรู ้ดว้ ยตนเองอยูเ่ นืองนิตย์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้ าหมายการเรี ยนของตน
4) สร้ างวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ (Openness to innovation) ในชุมชน
แห่ งวิชาชี พสมาชิ กทุกคนต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นซึ่ งกันและกันในการค้นคว้าและริ เริ่ มสิ่ งใหม่ๆ ให้เกิ ดขึ้น
โดยเฉพาะต้องเป็ นผูส้ ร้ างองค์ความรู ้ใหม่ (Knowledge creation) กล่าวคือ ครู ผสู ้ อนจะต้องได้รับการ
สนับสนุ นในการออกแบบการสอนใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ขอ้ มูลสารสนเทศเกิ ดขึ้นมากมาย
อย่างรวดเร็ ว ต้องค้นหาว่าจะมีวิธีการเรี ยนรู ้ ได้ดีที่สุดในภาวะเช่ นนี้ ได้อย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที่เกิ ดขึ้น
มากมายจะส่ งผลกระทบต่อหลักสู ตรและความต้องการของผูเ้ รี ยนซึ่ งเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่ นกันได้
อย่างไร การที่จะทาให้สมาชิ กเป็ นผูร้ ิ เริ่ มสร้ างสรรค์ใหม่ๆ ได้น้ นั ผูน้ าองค์การจาเป็ นต้องสร้างวัฒนธรรม
การกล้าเสี่ ยง (Taking risks) ชอบการทดลอง (Experiment) เพื่อหาแนวทางปรับปรุ งการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
ทั้งนี้ สมาชิ กของชุ มชนแห่ งวิชาชี พต้องไม่ถือว่าความผิดพลาดที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว แต่ตอ้ ง
ถือว่าข้อผิดพลาดที่ได้ดงั กล่าวเป็ นโอกาสดีที่จะได้เกิดการเรี ยนรู ้ใหม่เพิ่มเติมและ “ถือว่าผิดเป็ นครู ” ไม่เป็ น
เรื่ องที่ควรตาหนิ แต่เป็ นเรื่ องที่ควรสนับสนุนให้กาลังใจเพื่อจะได้คน้ หาคาตอบที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้
ควรปรั บ ปรุ ง ระบบเน้น การให้ ค วามดี ค วามชอบแก่ ส มาชิ ก ที่ ช อบทดลองค้น ค้า หานวัต กรรมและริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ๆ ให้แก่โรงเรี ยนอีกด้วย
5) ต้ องได้ รับการสนับสนุนอย่ างจริงจังจากผู้นา (Supportive leadership)
การที่ครู ผสู้ อนและผูน้ าสถานศึกษาได้ทางานร่ วมกันในชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพแล้ว
ก็มีคาถามตามมาว่า แล้วจะเพิ่มจานวนโรงเรี ยนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร กระบวนทัศน์ทาง
การศึกษา ที่เปลี่ยนไปบ่งชี้วา่ ทั้งบรรดาครู ผสู ้ อนทั้งหลายและสาธารณชน จาเป็ นต้องร่ วมกั้นกาหนดบทบาท
ใหม่ที่เหมาะสมของครู โดยต้องทบทวนที่ตอ้ งให้ครู ใช้เวลาส่ วนใหญ่ในแต่ละวันอยูห่ น้าชั้นเรี ยน และอยูก่ บั
นักเรี ยนตลอดเวลานั้น ได้มีการศึกษาเปรี ยบเทียบเรื อง การใช้เวลาของครู ผสู ้ อนในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่า ครู มีชว่ั โมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้
เวลาที่เหลือส่ วนใหญ่ไปกับการจัดทาแผนเตรี ยมการสอน การประชุมปรึ กษาหารื อกับเพื่อนร่ วมงาน การให้
คาปรึ กษาและทางานกับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล การแวะเยีย่ มชั้นเรี ยนอื่นเพื่อสังเกตการณ์เรี ยนการสอน และ
การได้ใช้เวลาไปเพื่อกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาวิชาชี พของครู มากขึ้น (Darling– Hammond,1994,1996)
เป็ นต้น การที่จะให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้น้ นั จาเป็ นต้องสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่
ต่อสาธารณชน และวงการวิชาชีพครู ที่ตอ้ งเน้นและเห็นคุณค่าของความจาเป็ นต้องพัฒนาครู ให้มีความเป็ นมือ
อาชีพยิง่ ขึ้น ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยน ดังที่มีผกู ้ ล่าวว่า “ครู ตอ้ งเป็ นบุคคลแรกที่ตอ้ งเป็ น
นักเรี ยน (Teacher are the first Learners) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่ วมในชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ ซึ่ ง
จะส่ งผลให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ผลมากขึ้น และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรี ยนสู งตามไป
ด้วย นัน่ คือความปรารถนาใฝ่ ฝันของบุคคลฝ่ ายที่มิอาจปฏิเสธได้
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4.3 ขั้นตอนการนา PLC ไปสู่ การปฏิบัติในสถานศึกษา
รวมกลุ่ม PLC

ค้ นหาปัญหา/ความต้ องการ

วิธีการ/นวัตกรรม

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา

แลกเปลีย่ น/เสนอแนะ

นาไปสู่ การปฏิบัต/ิ สังเกตการสอน

สะท้อนผล

นวัตกรรม/Best Practices
Flow Chart ขั้นตอนการนารู ปแบบ PLC ไปใช้ ในสถานศึกษา
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ดังนี้

จาก Flow Chart ขั้นตอนการนารู ปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน

1. การรวมกลุ่ม PLC
รวมกลุ่มครู ที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครู กลุ่มสาระเดียวกัน ครู ที่สอนในระดับชั้น
เดียวกัน เป็ นต้น
2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ
1) ร่ วมกันเสนอปั ญหา/ความต้องการ
2) จัดกลุ่มปั ญหา
3) จัดลาดับความจาเป็ นเร่ งด่วน
4) เลือกปัญหาเพียง1 ปั ญหา โดยการพิจารณาร่ วมกัน
3. ร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา
1) เรื่ องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้สาเร็ จ
2) ค้นหาตัวอย่าง/รู ปแบบที่ประสบความสาเร็ จ
3) ร่ วมกันตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา
ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ
นาเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญหรื อผูท้ ี่มีประสบการณ์ให้ขอ้ เสนอแนะ
6. นาสู การปฏิบตั ิ /สังเกตการอสน
1) นากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา
2) ผูส้ ั ง เกตการณ์ เข้า ร่ วมสั ง เกตในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน เช่ น การเยี่ย มชั้นเรี ย น
สังเกตการสอน เป็ นต้น
7. สะท้อนผล
1) สรุ ปผลการนารู ปแบบ/วิธีการ ในการนาไปแก้ปัญหา
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
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5. การออกแบบการนิเทศติดตามและประเมินผล
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา มี
รายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ที่

กิจกรรม

1 การสะท้อนปั ญหา
แนวทางการ
แก้ปัญหา ของกลุ่ม
PLC (ระยะที่ 1)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา
และแนวทางแก้ไข
ปั ญหาการจัดการเรี ยน
การสอน

การนิเทศ

1. ทบทวนวัตถุประสงค์
การดาเนินงาน PLC
2. วิเคราะห์ปัญหาการ
เรี ยนการสอน
3. การพัฒนาทีมงาน
4. ความคิดเชิงบวก
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
6. การบันทึก Logbook
2 การดาเนินงานตาม เพื่อให้สถานศึกษา
1. ให้ความรู ้เกี่ยวกับ
แนวทาง PLC (ระยะ สามารถดาเนินงานตาม เทคนิค กระบวนการ
ที่ 2)
แนวทาง PLC ในการ จัดการเรี ยนรู ้แบบต่าง ๆ
จัดการเรี ยนการสอนได้ ตามสภาพปั ญหาและ
บริ บทของสถานศึกษา
เช่น Active learning,
BBL, PBL, Lesson study,
ICT, DLTV, DLIT ฯลฯ
2. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการเรี ยนรู ้
3 สรุ ปรายงานผลการ เพื่อสรุ ปและรายงานผล 1. แนวทางการเขียนสรุ ป
ดาเนินงาน PLC
การดาเนินงาน PLC รายงาน PLC
2. AAR

การติดตามประเมินผล
เครื่องมือ ระยะเวลา
ผู้นิเทศ
แบบติดตาม

พ.ค. 60

ผูบ้ ริ หาร
ศึกษานิเทศก์

แบบติดตาม ภาคเรี ยนละ 2 ผูบ้ ริ หาร
ครั้ง
ศึกษานิเทศก์

แบบรายงาน สิ้นสุดการ
ผลการ
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน
PLC

สพฐ.
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5.1 แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะที่ 1)
โรงเรียน...................................................สพม........................................................
ข้ อที่

รายการติดตาม

รายการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ

ร่ องรอย/หลักฐาน

1 เปิ ดใจและเชื่อมัน่ ในการเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบตั ิงานของครู มีผลต่อ
การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
3 เสนอประเด็นปั ญหาที่พบจากการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
4 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ที่เน้นกระบวนการเรี ยนรู้
ร่ วมกัน
5 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
6 รับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่นและแสดงความคิดเห็นต่อ
ผูอ้ ื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก
7 ร่ วมกันคัดเลือกประเด็นปั ญหา
8 ระดมสมองนาเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์
9 หาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติม
10 อภิปรายสรุ ปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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แบบติดตามการดาเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที่ 2)
โรงเรียน................................................สพม..............................................................
ข้ อที่

รายการติดตาม

รายการปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิ ไม่ปฏิบตั ิ

ร่ องรอย/หลักฐาน

1 นาแนวทางการแก้ไขปั ญหาสู่ การปฏิบตั ิในชั้นเรี ยน
2 การร่ วมมือรวมพลังของครู ผสู ้ อน ผูบ้ ริ หาร
ศึกษานิเทศก์ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
3 การให้ความสาคัญกับการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
5 การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน
6 การเรี ยนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่ องระหว่างการ
ปฏิบตั ิงาน
7 การทางานร่ วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน
8 การนาสื่ อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอนตามบริ บทของสถานศึกษา
9 การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของครู กบั ผลการเรี ยนรู้
ของผูเ้ รี ยน
10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุ งแก้ไข
11 สรุ ปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
12 บันทึกทุกขั้นตอนการทางานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้
การทดลองใช้ ผลที่ได้
13 สมาชิกร่ วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล
14 แบ่งปั นประสบการณ์
15 การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

แบบรายงานผลการดาเนินงาน PLC (สิ้นสุ ดการดาเนินงาน)
โรงเรียน...........................................................สพม..................................................

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรี ยน
..............................................................................................................................................................................
2. ประเด็นปั ญหา
..............................................................................................................................................................................
3. เป้ าหมายที่กาหนดไว้
..............................................................................................................................................................................
4. การวางแผนการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
6. ผลการดาเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริ ง
..............................................................................................................................................................................
7. ปั จจัยที่ส่งผลให้การดาเนิ นงานประสบความสาเร็ จ
..............................................................................................................................................................................
8. อุปสรรค/ข้อจากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในการดาเนินงาน
..............................................................................................................................................................................
9. ประเด็นที่ได้เรี ยนรู้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานครั้งต่อไป
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
11. นวัตกรรมที่เกิดขึ้น
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ตัวอย่ างใบกิจกรรม
การพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
คาชี้แจง

1. แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน เลขากลุ่ม พร้อมตั้งชื่ อกลุ่ม
2. ประธานมอบหมายให้แต่ละคนเสนอปั ญหาที่ เกิ ดกับผูเ้ รี ยน และช่ วยกันเลื อกประเด็นปั ญหาที่ เกิ ดกับผูเ้ รี ยน
1 เรื่ อง/กลุ่ม พร้อมเขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์จ
3. กลุ่มร่ วมกันวางแผนร่ วมกันวิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ปัญหาในข้อ 3 และนาแนวทางทางแก้ปัญหามา
ออกแบบการทางานเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาซ้ า โดยเขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์จ
4. กลุ่มช่วยกันอภิปราย วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในระดับเขตพื้นที่สู่ สถานศึกษา ให้เกิดผล
อย่างจริ งจัง แล้วเขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์ จ
5. เตรี ยมนาเสนอนาเสนอปั ญหา วิธีการที่เป็ นการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และ แผนการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในระดับเขตพื้นที่สู่ สถานศึกษา กลุ่มละ 5 นาที
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

แบบบันทึกการการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ กระบวนการ PLC (Professional Learning Community)

ชื่อกลุ่ม...........................................................................สพม......................
1. ชื่อคณะกรรมการ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล

ที่
ประธาน 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ชื่อ-นามสกุล

2. ปัญหาด้านด้านการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน ที่กลุ่มคัดเลือก
ชื่อปัญหา........................................................................................................................................................
3. แนวทางการแก้ปัญหา
ชื่อ.............................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์.............................................................................................................................................
แนวทางการ
ดาเนินงาน……………………………………………………………………………………………….
การวัดและ
ประเมินผล……………………………………………………………………………………………….
ประโยชน์ที่จะได้รับ.................................................................................................................................
4. แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษาในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

Log Book
วัน เดือน ปี .....................................................
งาน/กิจกรรม................................................................................................................................
Log Book
ผลการดาเนินงาน.........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

บรรณานุกรม
สานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2560).
คู่มือประกอบการอบรมคณะกรรมการขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) “ชุ มชนการเรียนรู้ ทางวิชาชี พ” สู่ สถานศึกษา
.
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คู่มือการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” สู่ สถานศึกษา

บรรณาธิการกิจ
นายชาตรี ดีทองหลาง
นายบัณฑิต ชนะชัย
นางณัชชา ศรี แสนปาง
นายวิเชียร ทองคลี่
นายชูชาติ อยูส่ ะอาด
นายเงิน จานนอก
นายโกเมศ หอยมุกข์
นายนิรมิตร ดวดกระโทก
นายนิพนธ์ โรจนภานุรัตน์
นางมะลิวนั ศรี โคตร
นางพัชรี รักษาสุ วรรณ
ว่าที่ ร.ท.สวาท สารกาญจน์
นายวินยั วิริยประทีป
นางสุ วรรณี ศิริวฒั น์
นางอุทยั วรรณ มิตรเจริ ญชัย
นายเกรี ยงศักดิ์ ศรี ไพโรจน์
นายกฤตพล ชุมสกุล
นางสาววันทิตา ทะลาสี
นายกอปรเชษฐ จิตรละม่อม
นางอนงค์ พิชญ์ศิริ
นายวีระศักดิ์ ขจรภพ

รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ผูอ้ านวยการกลุ่มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุดซาพิทยาคม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเทพาลัย
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโนนสู งศรี ธานี
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนจักราชวิทยา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปักธงชัยประชานิรมิต
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมัธยมวชิราลงกรณวราราม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนหนองน้ าใสพิทยาคม
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมพวงศึกษา
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนมหิศราธิบดี
ผูอ้ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
ศึกษานิเทศก์ สพม. 31
ศึกษานิเทศก์ สพม. 31
ศึกษานิเทศก์ สพม. 31
นิติกรชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

พิมพ์ / ออกแบบ/เข้ าเล่ม
นายกฤตพล ชุมสกุล
ศึกษานิเทศก์ สพม. 31
นางสาววันทิตา ทะลาสี
ศึกษานิเทศก์ สพม. 31
นางสาวพัชราภร นนทวรากรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
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