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ตอนท่ี 1 
บทน ำ  

 
  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องการพัฒนาครู 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning และ Professional Learning 
Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกิด
จากการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพ่ือไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม 
PLC มาก กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดให้ครูสามารถน าชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจ านวนชั่วโมงการ
สอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ต่อไปด้วยนั้น  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : Professional 
Learning Community) สู่สถานศึกษา ทั้งระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เป้าหมายเพ่ือให้ครูที่เข้าร่วมโครงการน ากระบวนการตามกรอบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง   
  ความส าเร็จของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วยหลายปัจจัย ที่จะต้องชี้ชวนให้บุคลากร
มีความเข้าใจและยอมรับด้วยตนเองก่อน เช่น การยอมรับว่า หัวใจหลักของการเรียนรู้ของครู คือ การเรียนรู้
ของผู้เรียน และการสอน/การปฏิบัติงานของครูมีผลต่อการเรียนของผู้เรียน ความเข้าใจความแตกต่างของ
ระดับการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ การสร้างความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร การรับฟัง
และแสดงความคิดเห็นด้วยทัศนคติเชิงบวก และแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ประกอบด้วย ภูมิสังคม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วนร่วม ประโยชน์ส่วนรวม องค์รวม ท า
ตามล าดับขั้น ไม่ติดต ารา พ่ึงตนเอง และประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด เนื่องจาก ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ 
การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม มีการ
ด าเนินการอย่างน้อย 5 ประการ  คือ 
 1)  มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    
 2)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน   
 3)  ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ตามเป้าหมาย   
 4)  มีการวิพากย์  สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน   
 5)  มีการสร้าง HOPE  ให้ทีมงาน ประกอบด้วย  
  (1) honesty & humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดข้ึนและให้การเคารพกันอย่างจริงใจ   
  (2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/ 
เปิดใจเรียนรู้จากผู้อ่ืน   
  (3) patience & persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งม่ันทุ่มเทพยายยาม 
จนเกิดผลชัดเจน   
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  (4) efficacy & enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ (เรวดี  
ชัยเชาวรัตน,์  2558)     
 คุณลักษณะส าคัญท่ีท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC นั้น นอกจากจะต้องประกอบด้วย
สมาชิกซ่ึงเป็นกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังต้อง
ประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญที่จะท าให้เกิด PLC ไว้อย่างหลากหลาย  อย่างไรก็ตามสามารถสรุป
คุณลักษณะส าคัญท่ีท าให้เกิด  PLC ได้ 5 ประการ คือ   
 1) การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared  values  and  vision)   
 2) การร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective responsibility for students 
learning)   
 3) การสืบสอบเพ่ือสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective  professional  inquiry)    
 4) การร่วมมือรวมพลัง  (Collaboration)  
 5) การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบุคลากร  (Supportive  conditions  
structural  arrangements  and  collegial  relationships)  (Hord,  Roussin  &  Sommers, 2009)   
 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบายให้กับ
คณะกรรมการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional Learning  
Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 ว่า “ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ  
มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม PLC (Professional Learning Community)  หรือ"ชมุชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ" ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาท่ัวประเทศ แนวคิดของการอบรม PLC คือ การน าคนมาอยู่
รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม  จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิด 
ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนา อย่างไรก็ตามเพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการ
ใช้เวลาในการอบรม  PLC มากจนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะก าหนดให้ครูสามารถ 
น าชั่วโมงการอบรม  PLC ไปรวมกับจ านวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ต่อไปนั้น  
 นับว่า PLC เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) แทนที่จะสั่งการจาก
ส่วนบนลงมา สิ่งส าคัญท่ีสุดของการอบรม PLC อยู่ที่การเรียนรู้ (Learning) กล่าวคือ ผู้เข้าอบรมต้องรู้ว่า 
“วันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งปันความรู้อะไรบ้าง”  และ “จะท าอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก” ไม่ใช่ค านึงถึงวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่า ครูมี
ความเก่งเพียงไหน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   "เมื่อผู้บริหารการศึกษา ครู และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจเรื่อง PLC นี้ อย่างชัดเจน 
PLC ก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และบุคลากรทุกฝ่าย 
อย่างยั่งยืน………. แต่ต้องเข้าใจว่า PLC ไม่ใช่หัวข้อการอบรม  แต่เป็นกระบวนการ  
   ครูสามารถน ากระบวนการ PLC นี้ มาใช้เพ่ือศึกษาเรื่องที่ตนเองสนใจ หรือ 
เพ่ือศึกษาหาทางแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ตนพบ หรือ  
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของตนได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน 
คือใช้กระบวนการ PLC แต่ปรับเปลี่ยนหัวข้อหรือปัญหาที่ต้องการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละโรงเรียน แต่ละพ้ืนที"่ 

รศ. นรำพร จันทร์โอชำ 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้โครงการ  
“การขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0”  เป้าหมายเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สามารถน ากระบวนการ PLC : Professional Learning Community ไปจัดท าแผนและแนวทาง 
การขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม  
ให้ความช่วยเหลือการด าเนินงาน PLC ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 มีการ
สะท้อนผลการด าเนินการ PLC สร้างวัฒนธรรมสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning 
Community) ให้แก่ทีมแกนน าขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
  2. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา  
  3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินการ PLC ของสถานศึกษา 
  4. เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินการ PLC ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
เป้ำหมำย 
 1. ผู้บริหาร ครูจากทุกโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.17 ที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาและหน่วยงานได้ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. Roving Team ขับเคลื่อน PLC ของ สพม.17 สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน PLC ของ
สถานศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนด 
 4. ครูมีการพัฒนาตามกรอบ PLC ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีรูปแบบการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริง
ของสถานศึกษา 
 
ภำพควำมส ำเร็จ 
 1. ผู้บริหาร ครูจากทุกโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.17 ที่เข้ารับการพัฒนา
สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาและหน่วยงานได้ 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การ
ปฏิบัติจริงในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. Roving Team ขับเคลื่อน PLC ของ สพม.17 สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน PLC ของ
สถานศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนด 
 4. ครูมีการพัฒนาตามกรอบ PLC ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 มีรูปแบบการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริง
ของสถานศึกษา 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ Thailand 4.0 
 
 

กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับกำรขับเคลื่อน PLC 
 

กรอบแนวคิดกำรพัฒนำตำมแนวทำงศำสตร์แห่งพระรำชำ 
 
 

 
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”  
 เข้ำใจ หมายถึง ปัญญาที่เข้าใจความเป็นทั้งหมดของความรุนแรง ทั้งประวัติศาสตร์ สาเหตุ อาการ 
ความส าเร็จ และความล้มเหลวของการแก้ปัญหาในอดีต และความเป็นไปในอนาคต เรียกว่า เข้าใจอดีต 
ปัจจุบัน อนาคต   
              ความไม่รู้ การรู้เป็นส่วน ๆ รู้อย่างลวก ๆ รีบ ๆ  แบบตาบอดคล าช้าง นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้ว 
ยังกลับท าให้ปัญหาลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้น 
 เข้ำถึง หมายถึง เข้าถึงความจริง ไม่ใช่รู้เพียงผิวเผิน เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดในความเป็นมนุษย์ของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องรวมทั้งของตัวเองด้วย ถ้าไม่มีสติเราจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ ถ้าไม่เข้าถึงความจริงก็
แก้ไขปัญหาไม่ได้ 
 พัฒนำ  หมายถึง พฤติกรรม การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การพัฒนาที่ถูกต้องหรือ สัมมำพัฒนำ ต้อง
อยู่บนฐานของความเห็นชอบและความด าริชอบหรือปัญญา อันได้แก่ ความเข้าใจ - เข้าถึง ดังกล่าวข้างต้น ถ้า
ปราศจากความเข้าใจ – เข้าถึง  การพัฒนาก็จะผิดพลาดกลายเป็นมิจฉาพัฒนา แก้ปัญหาไม่ได้ ความรุนแรง
เพ่ิมข้ึน 

EMPATHIZE 
เข้ำใจปัญหำ 

เข้ำถึงผู้คน และ
พ้ืนที่ 

IDEATE 
หำแนวงทำง
แก้ปัญหำ 

TEST 
ทดสอบ 

PROTOTYPE 
พัฒนำต้นแบบ 

DEFINE 
ระบุควำม
ต้องกำร 

ศาสตร์แห่งพระราชา :  เข้าใจ   เขา้ถึง   พัฒนา 
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กำรพัฒนำสถำนศึกษำแบบองค์รวม (Whole School Approach)   

"คน" คือ ตัวจักรส าคัญที่จะขับเคลื่อนการท างานไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ  จึงต้อง "สร้างคนก่อน
สร้างงาน"   

พันธกิจในการสร้างคนให้เป็น "ทรัพยำกรมนุษย์"  ที่มีคุณค่า ต้องน้อมน าแนวพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ความว่า "เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ" มาใช้ อันจะน ามาซึ่งความส าเร็จในการ
พัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนและเป็นสิริมงคลสืบไป 

กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ  ใช้แนวทางการสื่อสารสัมพันธ์ลักษณะ 2 ทาง (two way communication) 
ผู้น าองค์การต้องหมั่นประชุมปรึกษาหารืออยู่เนืองนิตย์ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และต้อง
พยายามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากข้ึน 

กำรเข้ำถึง  เป็นขั้นตอนท่ีต้องใช้เทคนิควิธีที่แยบยล ผู้น าองค์การต้องสร้างความไว้วางใจให้กับ
ผู้ร่วมงานเป็นเบื้องต้น  โดยการ "จับเข่ำ พูดคุย สร้ำงควำมคุ้นเคย" เพ่ือร่วมมือกันท างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยผู้น าจะต้องเอาตัวเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้ร่วมงานในลักษณะ "คุณเอ้ือ" "คุณอ ำนวย"  
หากมีปัญหาอุปสรรคก็พร้อมที่จะร่วมมือแก้ไข ไม่ใช่หลีกหนีหรือปล่อยให้เป็นหน้าที่ความรับผิดของผู้ร่วมงาน 

กำรพัฒนำ  ถือเป็นเป้าหมายส าคัญของ "กำรสร้ำงคน" วิธกีารหรือแนวทางการพัฒนามีหลากหลาย
วิธี   ขึ้นอยู่กับบริบทของทรัพยากร สภาพแวดล้อมและบุคคล  ดังนั้นผู้น าองค์การจึงต้องมีเทคนิคในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ สุดท้ายจะส่งผลให้บุคลากรและหน่วยงาน/องค์การได้รับการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป 

สอดคล้องกับค ากล่าวของ นโปเลียนโบนันซ่า ว่า  
"ยิงให้ถูกเป้ำ เย้ำให้ถูกท่ี ชี้ให้ถูกคน สนกำรสื่อสำร ประสำนอย่ำให้ขลุก  นี่แหละมุขผู้บริหำร"  

 (คัดลอกจาก ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ ในการจัดการความรู้ครูกรุงเก่า) 
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โมเดลวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
ของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (คัดลอกจาก : ก้าวตาม 9 ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ประยุกต์จากโมเดลวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เผยแพร่โดย d.school, มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด) 

EMPATHIZE 
เข้ำใจปัญหำ 

เข้ำถึงผู้คน และ
พ้ืนที่ 

IDEATE 
หำแนวงทำง
แก้ปัญหำ 

TEST 
ทดสอบ 

PROTOTYPE 
พัฒนำต้นแบบ 

DEFINE 
ระบุควำม
ต้องกำร 

EMPATHIZE 
    “เดือดร้อนเรื่องอะไร” สิ่งที่
มักจะตรัสถามเวลาเสด็จฯ เยี่ยม
ราษฎร แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ถึงการให้ความส าคัญกับคนใน
พ้ืนที่เป็นอันดับแรก ควบคู่กับ
การศึกษาและท าความเข้าใจ
สภาพสังคมและภูมิศาสตร์ของ
แต่ละพ้ืนที่ สะท้อนให้เห็นวิธีคิด
แบบนักสังคมและมานุษยวิทยา 

DEFINE 
ความเข้าใจปัญหา

อย่างถ่องแท้ จะต้องท างาน
ร่วมกับความสามารถในการ
มองความสัมพันธ์ โดยรวม 
เพ่ือน าไปสู่ การระบุความ
ต้องการที่แท้จริง ในขั้นตอนนี้ 
ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดแบบ
นั ก วิ เ ค ร า ะห์ แ ล ะ วิ ธี คิ ด 
เชิงระบบ  
 

IDEATE 
เมื่อระบุโจทย์ได้อย่างแม่นย า 

การคิดหาทางเลือกจึงสามารถท าได้ 
ด้วยวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และ
ผู้สร้างนวัตกรรมที่ไม่ปิดกั้นความเป็นไป
ได้ โดยมีตัวช่วยส าคัญคือความรู้ในด้าน
ต่างๆและการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
ดังที่ทรงแสดงให้ประจักษ์แล้วว่า หากมี
ปัจจัยที่เอ้ืออ านวยกับความรู้และความ
มุ่งมั่นเพียงพอ มนุษย์ก็ดัดแปรสภาพ
อากาศให้ฝนตกลงมาได้ 
 

PROTOTYPE 
หนึ่งในองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการออกแบบ คือ

การพัฒนา “ต้นแบบ” ส าหรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นรูปเป็นร่าง 
 ทั้งเพ่ือทดสอบความคิดตั้งต้นและเพ่ือน าไปทดสอบการใช้งานจริง 
ในขั้นตอนนี้ ต้องอาศัยทั้งการค้นคว้าทางด้านเทคนิค และความคิด
แบบไม่ยอมแพ้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นวิธีคิดแบบนักประดิษฐ์  
โดยเราจะเห็นว่าหลักส าคัญของโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ คือความเรียบง่ายและสมเหตุผล อันหมายถึงโอกาส 
ในการน าต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบนั่นเอง 
 

TEST 
เมื่อได้ต้นแบบแล้ว 

สิ่งส าคัญในการน าไปใช้จริง 
ก็ คื อ วิ ธี คิ ด แ บ บ นั ก ท า 
นั่นหมายถึงการประยุกต์ใช้ 
ให้เหมาะสมกับภาพแวดล้อม 
ที่เป็นจริงในพ้ืนที่ ด้วยความ
ยืดหยุ่นและหวังผลในทาง
ปฏิบัติ บวกกับการน าความรู้
ใหม่มาปรับปรุงต้นแบบอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือบรรลุตถุประสงค์
ที่แท้จริง นั่นคือการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของผู้คนให้ พ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
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กรอบควำมเชื่อมโยงหลักสูตร 
 

กำรเชื่อมโยงหลักสตูร : Curriculum Alignment 
กุญแจส ำคัญของกำรเข้ำถึงผลลัพธ์ Thailand 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า  หลักการเชื่อมโยงหลักสูตรจะรับประกันคุณภาพผลผลิตของระบบ
หลักสูตร  คือ การบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นป ีของผู้เรียนทุกคน ดังนั้น เมื่อออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดชั้นป ีระบุผลลัพธ์  Thailand 4.0 “ผู้เรียนคิดได้ ท าได้ อย่าง
สร้างสรรค”์ การจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล ต้องสะท้อนผลลัพธ์ Thailand 4.0 ด้วย 
(ท่ีมา : รุ่งนภา  นุตราวงศ์ (2545 : 18, หลักสูตรมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ...สู่ชั้นเรียน. กรมวิชาการ : 
2546) 
 
 
 
 
 

มาตรฐานระดับชาติ 

ความสนใจ 
ความต้องการ 
ของนักเรียน 

- แหล่งข้อมูล 
- ปัญหา 
- เหตุการณ์ส าคัญ 
  ในชุมชน 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีวัดชั้นปี 
ผลลัพธ์ Thailand 4.0 “คิดได้ ท าได้ อย่างสร้างสรรค์” 

หลักสูตรและการประเมินระดับโรงเรียน 

ผลงานตัวอย่างที่ได้มาตรฐาน 
(Exemplars) 

การเชื่อมโยงหลักสูตร : Curriculum
 Alignm

ent   

การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 

ชิ้นงานหรือภาระงาน 
ที่นักเรียนปฏิบัติ 

สะท้อนผลลัพธ์ Thailand 4.0  
“คิดได้ ท าได้ อย่างสร้างสรรค์” 

การประเมิน 
- เกณฑ์การประเมิน (Criteria) 
- ค าอธิบายคุณภาพ (Descriptions) 
- แนวการให้คะแนน (Scoring guide) 
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กรอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLC 
SESA17 

ร่วมตระหนัก 
Realize 

เรียนรู้เป็นทีม  
Active 

learning 
Team  

สรรค์ใช้
นวัตกรรม 
Apply 

Innovation 
กัลยำณมิตร

นิเทศ  
Coaching 

and 
Mentoring 

พำก้ำวต่อ 
Take  

progressive   

ชื่นชมผลงำน 
Show & 
Share  

PLC Network 

PLC Roving Team to 
Inspire 
Show & Share to KM 

Develop Team Leader 

Powered Leader 

PLC SESA17 Plan 

Innovations 

Quality 
learner 

Thailand 4.0 

PLC Network 

Coaching & Mentoring 

Open House 

School Team Leader 

Powered School Leader 

PLC School Plan 

AAR & KM 

SESA 17 
SESA 17’s School 
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ตอนท่ี 2  
ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

 (Professional Learning Community : PLC) 
 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (PLC : Professional  Learning  Community) มีพ้ืนฐานแนวคิด
มาจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้  (Thompson, Gregg, & Niska, 2004) เป็น
การน าแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้มา ประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาที่เปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็น ”
องค์กร” นั้น  น่าจะไม่เหมาะสมและถูกต้อง แท้จริงแล้วโรงเรียน มีความเป็น “ชุมชน” มากกว่าความเป็น
องค์กร  ซึ่งความเป็น“องค์กร”กับ“ชุมชน”มีความแตกต่างกันที่ความเป็นชุมชน จะยึดโยงภายในต่อกันด้วย
ค่านิยม แนวคิด และความผูกพันร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ“ความเป็น
องค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและ 
มีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อ านาจเป็นหลัก ในขณะที่“ชุมชน” 
จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยม และวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพ  
มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และยึดหลักต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบบผนึกก าลังกันในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งสู่พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ “องค์กร” ยังท าให้เกิดคุณลักษณะ
บางอย่างขึ้น เช่นลดความเป็นกันเองต่อกันลงมีความเป็นราชการมากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอก  
ให้ต้องรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่าถ้ามองโรงเรียนในฐานะแบบองค์กรดังกล่าวแล้ว 
ก็จะท าให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้นมีกลไกที่บังคับ
ควบคุมมากมายและมักมีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลักในทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่า โรงเรียนมี
ฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้วบรรยากาศที่ตามมาก็คือสมาชิกมีความผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วม  
มีการสร้างสัมพันธภาพที่ ใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศที่ทุกคนแสดงออกถึง  
ความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูและสวัสดิภาพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) โดยที่ใส่ใจร่วมกันถึง 
การเรียนรู้และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชนนั้นคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้านความส าคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่า การด าเนินการ 
ในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยน  
จากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี การจัดตั้ง PLC โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าว 
มีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดี  
ต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยว 
งานสอนของครู เ พ่ิมความรู้ สึ กผูกพันต่อพันธะกิจและเป้ าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเ พ่ิม  
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่างแข็งขันจนเกิดความรู้ สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และ
รับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอน 
ในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียน  
ซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉาน
ยิ่ งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดีที่สุด  
อีกทั้ง  การรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อ
การปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพ  
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เพ่ือศิษย์ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญ คือยัง สามารถลดอัตรา  
การลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการ
จัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ ลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า  
มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ อย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
 ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น 
และจ านวนชั้นเรียนที่ต้อง เลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียน 
แบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลัง  
ไม่เหมือนกันและลดลงชัดเจน 

กล่าวโดยสรุปคือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับ องค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัว 
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ของสังคมที่ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โ ดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กร 
แห่งการเรียนรู้  และปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกัน  
ในทางวิชาชีพที่มีหน้างานส าคัญ คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญ จากการศึกษา  
หลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาด าเนินการ ในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทั้งวิชาชีพครูและผู้เรียน  
ที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ   

 
ควำมหมำยของชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจัยหรือโครงการศึกษา
ต่างๆ สามารถ เรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู 
ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) 
กล่าวว่า PLC เป็นสถานที่ส าหรับ“ปฏิสัมพันธ์”ลด“ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียนใน
การท างาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมอง
เดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว มีนัยแสดงถึงการเป็นผู้น าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาสให้ครูเป็น 
“ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปถึงการเรียนรู้
ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน
แรงผลักดันโดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  
สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย์” (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือผู้เรียน เป็นส าคัญ 

 อย่างไรก็ตาม การรวมตัวการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้ยากที่ จะท าเพียงล าพังหรือ
เพียงนโยบายเพ่ือให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) 
ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจ า เป็นต้องมีอยู่ ร่วมกัน 
อย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครู เ พ่ือศิษย์ร่วมกัน”บรรยากาศ 
การอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตรทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และ คง
กฤช ไตรยวงศ์, 2553) ที่มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความเอ้ืออาทรอยู่บนพ้ืนฐาน “อ านาจ 
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เชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจที่การสร้างพลังมวลชนเริ่มจาก
ภาวะผู้น าร่วมของครูเพ่ือขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005) 

 กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู 
ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้  
ที่เน้นความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิก  
ในชุมชน 

 
ระดับของชุมชนกำรเรยีนรู้ทำงวิชำชีพ 

   PLC สามารถแบ่งระดับได้ 3 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับชาติ โดย
แต่ละลักษณะจะแบ่ง ตามระดับของความเป็น PLC ย่อย ดังนี้  

     1) ระดับสถำนศึกษำ (School Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือ
โรงเรียน สามารถแบ่งได้ 3 ระดับย่อย (Sergiovanni, 1994) คือ 

   1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือ 
ให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น จากครูและเพ่ือนนักเรียนอื่นให้ท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล ส าหรับตน 
นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
   1.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหาร 
ของโรงเรียนโดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน  จึงเรียกว่า “ชุมชน 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณาทบทวนเรื่องนโยบาย 
การปฏิบัติ และกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไข  
สิ่งเหล่านี้ เพ่ือให้สามารถ บริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง เพ่ือให้การปรับปรุง  
แก้ไข้ดังกล่าว น ามาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติ งานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิผล สูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย 
   1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง 
สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้าง และผลักดัน วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบันต่างๆ  
ของชุมชนเหล่านี้ ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้ าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้ง  
ให้การสนับสนุนแก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชน
สามารถเป็นอาสาสมัคร ถ่ายทอดความรู้ 

  2) ระดับกลุ่มเครือข่ำย (Network Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกันของ
กลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต้ วัตถุประสงค์ร่วม 
คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน อาจมี 
เป้าหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

   2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนาวิชาชีพ
ครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะท าให้ เกิดพลังการขับเคลื่อน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุน  
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เป็นกัลยาณมิตร คอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่างเช่น กรณีศึกษาการจัด PLC เป็นกลุ่มของ
โรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกันทางวิชาชีพ เป็นต้น 

   2.2 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือของสมาชิกวิชาชีพครู คือ การจัดพ้ืนที่เปิดกว้างให้สมาชิก
วิชาชีพครูที่มีอุดมการณ์ร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการเปลี่ยนแปลง เชิงคุณภาพ
ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ สมาชิกที่รวมตัวกัน ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสังกัด แต่จะตั้งอยู่บนความมุ่งมั่น  
สมัครใจ ใช้อุดมการณ์ร่วมเป็นหลักในการรวมกันเป็น PLC กรณีตัวอย่าง เช่น PLC “ครูเพ่ือศิษย์”  
ของมูลนิธิสดศรี สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ที่สร้างพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับวิชาชีพครูให้จับมือร่วมกันเป็นภาคี  
ร่วมพัฒนา “ครูเพ่ือศิษย์” มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศไทย (วิจารณ์ 
พานิช, 2555) เป็นต้น 

   3) ระดับชำติ (The National Level) คือ PLC ที่เกิดขึ้น โดยนโยบายของรัฐที่มุ่งจัด
เครือข่าย PLC ของชาติเพ่ือขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของวิชาชีพ โดยความร่วมมือของ 
สถานศึกษา และครู ที่ผนึกก าลังร่วมกันพัฒนาวิชาชีพ ภายใต้ การสนับสนุนของรัฐ ดังกรณีตัวอย่าง นโยบาย
วิสัยทัศน์เพ่ือ ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ (MOE) (2009) รัฐจัดให้มี PLC ชาติ
สิงคโปร์เพ่ือมุ่งหวังขับเคลื่อนแนวคิด “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” (Teach Less, Learn more) ให้เกิดผล
ส าเร็จ เป็นต้น 
 
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ย่อยในโรงเรียนแห่งกำรเรียนรู้ 
 ในการปรับเปลี่ยนสถานศึกษาของตนให้เป็น “โรงเรียนแห่งการเรียนรู้” นั้น ผู้น าสถานศึกษา
สามารถจัดท าได้เป็น 3 ระดับ โดยแต่ละระดับซึ่งมีความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ย่อย (Learning  
community) ได้แก่ ระดับนักเรียน ระดับวิชาชีพ (Professional) และระดับชุมชน (Community)  กล่าวคือ 
 ระดับที่ 1 ระดับนักเรียน (Student level) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิด 
การเรียนรู้ขึ้น จากครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผลส าหรับตน  
(Meaning  making)  นักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้วิธีการเรียน (Skill of  
learning how to learn)  และทักษะการสืบค้นความรู้ด้านเนื้อหาของวิชาที่ก าลังศึกษา (Acquiring of  
knowledge of content skills)  นักเรียนสามารถท าการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Authentic learning)  
ได้ต่อเนื่องจนบรรลุเป้าหมายของการเป็นผู้ เรียนเชิงรุก (Active learners) และการเป็นนักตั้งปัญหา 
(Problem  seekers) และการเป็นนักแก้ปัญหา (Problem solvers) ที่มีประสิทธิผลในที่สุด กล่าวโดยสรุป 
ความส าคัญของการมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา ก็เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active  learning) และการสร้างความหมาย (Meaning 
making) จากสิ่งที่เรียนนั่นเอง 
 ระดับที่ 2 เป็นระดับผู้ประกอบวิชำชีพ (Professional level) ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนและ
บริหารของโรงเรียน  โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ในระดับที่สองจะมีลักษณะเด่นตรงที่มีการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่า  
“ชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือ  Professional  Community”  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ 
การเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  การมีชุมชนแห่งวิชาชีพจะช่วยส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งครูผู้สอนและ
ผู้บริหารได้ใช้หลักการแห่งวิชาชีพของตน  ไปเพ่ือการปรับปรุงด้านวิธีสอน และด้านทักษะภาวะผู้น า  โดยใช้
วิธีการศึกษาค้นคว้า  การวิเคราะห์ไตร่ตรอง  (Reflection) การใช้วิธีเสวนา  (Dialogue)  และการได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback)  ที่แต่ละคนมีต่อกันกลับคืนมา  เป็นต้น  ในการที่จะบรรลุความเป็นโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ได้นั้น  ทุกคนจะต้องมาร่วมกันพิจารณาทบทวนเรื่องนโยบาย  (Policies)  การปฏิบัติต่างๆ  
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(Practices)  และกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ  ของโรงเรียนเสียใหม่  โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่ง
เหล่านี้ก็เพ่ือให้สามารถบริการด้านการเรียนรู้ แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล  อีกทั้งเพ่ือให้การปรับปรุง
แก้ไขดังกล่าว  น ามาสู่การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานวิชาชีพของครูผู้สอน  และผู้บริหารให้มีคุณภาพ
และประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้น  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย  ทั้งผู้บริหาร  
ครูผู้สอน  นักเรียน  และผู้ปกครอง  โดยจะกล่าวละเอียดเป็นการเฉพาะในส่วนที่ 2  ต่อไป 
 ระดับที่ 3 เป็นระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning community level) ที่ครอบคลุมถึง
ผู้ปกครอง  สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชน  โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลักดัน
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  กล่าวคือ  ผู้ปกครองนักเรียน   ผู้อาวุโสในชุมชนตลอดจน
สถาบันต่างๆ  ของชุมชนเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน  
กล่าวคือ  ผู้ปกครองมีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน  
รวมทั้งให้ความสนับสนุนแก่ครู และผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้  ให้แก่บุตรหลานของตน  ผู้
อาวุโสในชุมชนสามารถเป็นอาสาสมัครถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนแก่โรงเรียน และชุมชนของ
ตน  ส าหรับหน่วยงานและสถาบันที่อยู่ในชุมชนซึ่งอาจเป็นภาคธุรกิจเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษา  ก็มีส่วน
ส าคัญในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นโลกแห่งความเป็นจริงใน
สังคม ที่โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้  ด้วยเครือข่ายการมีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางจากชุมชน ไม่ว่าประชาชนที่อาศัยภาคธุรกิจต่างๆ  และสถาบันอื่นอย่างหลากหลายเช่นนี้  จึงท าให้
กรอบความคิดและนิยามของชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามระดับที่ 3 นี้ขยายตัวกว้างขวางออกไปอีกมาก 
 
องค์ประกอบของชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในบริบทสถำนศึกษำ 

     PLC ในระดับสถานศึกษา หรือ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ น าเสนอเป็นองค์ประกอบ 
ของ PLC ที่มาจากข้อมูลที่รวบรวมและ วิเคราะห์จากเอกสารทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศน าเสนอ 
เป็น 6 องค์ประกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจ  
ภาวะผู้น าร่วม การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน ชุมชนน าเสนอ
จากการสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ และรายละเอียดต่อไปนี้ 

    องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการมองเห็นภาพ
เป้ าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่ งที่ จะเกิดขึ้นจริ ง  เป็น เสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่ อน PLC  
ที่มีทิศทางร่วมกัน โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) คือพัฒนาการ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นภาพความส าเร็จที่มุ่งหวังในการน าทางร่วมกัน (Hord, 1997) อาจเป็นการมองเริ่ม
จากผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มี  วิสัยทัศน์ท าหน้าที่ เหนี่ยวน าให้ผู้ ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน หรือ  
การมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มีวิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ  4 ประการ  
(4 Shared) มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 

   1) การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกันถึงทิศทางส าคัญของการท างานแบบมอง “เห็นภาพเดียวกัน” (Hord, 1997; Hargreaves, 
2003) 

   2) เป้าหมายร่วม (Shared Goals) เป็นทั้งเป้าหมาย ปลายทาง ระหว่างทาง และเป้าหมาย
ชีวิตของสมาชิกแต่ละคนที่ สัมพันธ์กันกับเป้าหมายร่วมของชุมชนการเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงให้เห็นถึง
ทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกัน โดยเฉพาะเป้าหมายส าคัญคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Hargreaves, 2003; Schmoker, 2004; DuFour, 2006)  
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   3) คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และที่ส าคัญเมื่อเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของงานจนเชื่อมโยง 
เป็นความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน ร่วมกัน 
หลอมรวมเป็น“คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นขุมพลังส าคัญที่จะเกิดพลังในการไหลรวมกันท างานในเชิงอุดมการณ์ 
ทางวิชาชีพร่วมกัน  (Hord, 1997; DuFour, 2006; Hargreaves, 2003) 
   4) ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายร่วม รวมถึงการ เรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่มุ่งการเรียนรู้
ของผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ (Hord, 1997) โดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือศิษย์
ร่วมกันของครู (Louis & Kruse, 1995; Senge, 2000; DuFour, 2006)   

  องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่วมแรงร่วมใจ  
เป็นการพัฒนามาจากกลุ่มท่ีท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ 
บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Louis, Kruse, & Marks, 1996) การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู 
บนพ้ืนฐานงานที่มี ลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน ข้อตกลงร่วมกัน  
การตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลร่วมกัน และการรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์  
ที่งานจริงถือเป็นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 2007) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไก ในการ
ท างานซึ่งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้มากที่สุด (There’s no I in team) (DuFour, 2006) จนเห็นและรู้
ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการท างานจนเกิด ประสบการณ์  
หรือความสามารถในการท างาน และพลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาบนพ้ืนฐานของพันธะร่วมกันที่เน้น
ความสมัครใจ และการสื่อสารที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม
การที่ PLC เน้นการขับเคลื่อน ด้วยการท างานแบบทีมร่วมแรงร่วมใจ ที่ท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ ไปด้วยกัน
ด้วยใจอย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องนั้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษของการรวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายใน นั่นคือ การเป็น 
กัลยาณมิตร ท าให้เกิดทีมใน PLC อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้การ
ท างานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุข ไม่โดดเดี่ยว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่งรูปแบบของ
ทีมจะมีเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ หรือพันธกิจในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น ทีมร่วม 
สอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น (วิจารณ์ พานิช , 2554;  Olivier &Hipp, 2006; Little & 
McLaughlin, 1993) 

  องค์ประกอบที่ 3 ภำวะผู้น ำร่วม (Shared Leadership) ภาวะผู้น าร่วมใน PLC มีนัยส าคัญ
ของการผู้น าร่วม 2 ลักษณะส าคัญ คือ ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วม และภาวะผู้น าร่วมกัน ให้เป็น PLC 
ที่ขับเคลื่อนด้วยการน าร่วมกัน รายละเอียดดังนี้ 

   1) ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผู้น าที่ส ามารถท าให้สมาชิกใน PLC  
เกิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ (Kotter& Cohen, 2002) จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น า
ในตนเองและเป็นผู้น าร่วมขับเคลื่อน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรง 
และทางอ้อม โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือท างาน อย่างตระหนักรู้ และใส่ใจ 
ให้ความส าคัญกับผู้ร่วมงานทุกๆ คน (Olivier & Hipp, 2006) จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวน าให้ ผู้ร่วมงาน 
มีแรงบันดาลใจและมีความสุขกับการท างานด้วยกันอย่างวิสัยทัศน์ร่วม (Hargreaves, 2003)  รวมถึงการน า
แบบไม่น า โดยท าหน้าที่ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้น าร่วม ผู้น าที่จะ
สามารถสร้างให้เกิดการน าร่วมดังกล่าว ควรมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ มีความสามารถในการลงมือท างาน
ร่วมกัน การเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแล
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ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ชผู้ร่วมงานได้  การสร้างมโนทัศน์ การมวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเท  
ต่อการเติบโตของผู้อื่น เป็นต้น  (Thompson, Gregg, &Niska, 2004) 

   2) ภาวะผู้น าร่วมกันเป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิก PLC ด้วยการกระจายอ านาจ เพ่ิมพลัง
อ านาจ ซึ่งกันและกันให้สมาชิก มีภาวะผู้น าเพ่ิมขึ้น จนเกิดเป็น “ผู้น าร่วมของครู” (Hargreaves, 2003)  
ในการขับเคลื่อน PLC มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหาร
จัดการร่วม การสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระท า หรือ 
ครูท าหน้าที่เป็น“ประธาน”เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผู้ถูก กระท า และ
ผู้ถูกให้กระท า(วิจารณ์ พานิช , 2554 ซึ่งผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถ
แสดงออกด้วย ความเต็มใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าที่ขาดความเคารพ ในวิชาชีพ แต่ยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันใน PLC นั่นคือ “อ านาจทาง วิชาชีพ” (Hargreaves, 2003) เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่มา
จากเกณฑ์และมาตรฐานที่เห็นพ้องตรงกันหรือก าหนดร่วมกันเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ป ระกอบ
วิชาชีพครูทั้งหลายในPLC(Thompson etal.,2004) 

  กล่ า ว โ ดยสรุ ป  คื อ  ภาวะผู้ น า ร่ ว มดั งที่ กล่ า วมา  มีหั ว ใจส า คัญคื อน าการ เ รี ยนรู้ 
เ พ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเองของแต่ละคน ทั้ งสมาชิก และผู้ น าโดยต าแหน่ งเมื่ อใดที่บุคคลนั้น  
เกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านวิชาชีพและชีวิตจนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ ความสุขในวิชาชีพของตนเอง
และผู้อ่ืน ภาวะผู้น าร่วมจะเกิดผล ต่อความเป็น PLC 
 

  องค์ประกอบที่  4 กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำวิชำชีพ (Professional learning 
anddevelopment) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพใน PLC มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้เพื่อจิต วิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังนี้  

  1) การเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส าคัญการเรียนรู้  บนพ้ืนฐานประสบการณ์ตรง 
ในงานที่ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมกันของ สมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน 
ภายนอก อ้างถึงแนวคิดของ Dale (1969) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยัน 
อย่างสอดคล้อง ว่าการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผ ล 
การเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วยบริบท PLC ที่มีการ ท างานร่วมกันเป็นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงท าให้ 
การเรียน รู้จากโจทย์และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ (Dufour, 2006) ท าให้บรรยากาศการพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึกไม่โดดเดี่ยว  
คอยสะท้อนการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย 
เช่น สะท้อนการเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การสร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสร รค ์
สิ่งใหม่ๆ การคิดเชิงระบบ การ สร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเข้าใจการท างานของสมอง และ  
การจัดการความรู้ เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll & Louis, 2007) 

  2) การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ  
วุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การ รู้จักตนเองของครู 
เ พ่ือที่ จ ะ เข้ า ใจมิติ ของผู้ เ รี ยนที่ มากกว่ าความรู้  แต่ เป็ นมิติ ของความเป็นมนุษย์  ความฉลาด  
ทางอารมณ์ เมื่อครูมี ความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของ ศิษย์ตนเอง 
อย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน หรือจัดการเรียนรู้โดยยึด การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นส าคัญได้ รวมถึง  
การเรียนรู้ร่วมกันของ สมาชิกในชุมชน (Hargreaves, 2003) ที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟัง  
การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่สามารถเรียนรู้และเป็นครู ได้อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรัก 
ความเมตตา การ กรุณา และความอ่อนน้อม เห็นศิษย์เป็นครู  เห็นตนเองเป็นผู้เรียนรู้ มีพลังเรียนรู้  
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ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้  
อย่างใคร่ครวญ และการฝึกสติ เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) 

  กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจส าคัญคือการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของ ทีมเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้แบบน าตนเองของครูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ 
  องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยำณมิตร (Caring community) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถี 
และวัฒนธรรมการอยู่ ร่ วมกัน ในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุ่ ง เน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข  
สุขทั้งการท างานและการอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคน 
มีเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็นของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพ้ืนที่ให้ความรู้สึก ปลอดภัย หรือ
ปลอดการใช้อ านาจกดดัน บนพ้ืนฐานความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทร  
เป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิกร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเพ่ือวิชาชีพโดยมีเจตคติเชิงบวก 
ต่อการศึกษาและผู้ เรียนสอดคล้องกับSergiovanni(1994) ที่ว่า PLCเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน  
เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็น กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ท าให้ลดความโดดเดี่ยว  
ระหว่าง ปฏิบัติงานสอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กันทั้งในเชิงวิชาชีพ และชีวิต มีความศรัทธาร่วม  
อยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ” ถือศีล หรือ หลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา 
อุเบกขา เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา PLC ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชน 
อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ สังคมฐานการพ่ึงพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี  และคณะ , 2553)   
มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน เป็นวิถี 
แห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ และสร้างพ้ืนที่ปลอดการใช้อ านาจกดดัน (Boyd, 1992) ดังกล่าวนี้ สามารถ
ขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึงเครือข่ายที่สัมพันธ์ กับชุมชนต่อไป 
  องค์ประกอบท่ี 6 โครงสร้ำงสนับสนุนชุมชน (Supportive structure)โครงสร้างที่สนับสนุน
การก่อเกิดและคงอยู่ของ PLC มีลักษณะ ดังนี้ ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ หันมาใช้
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และเป็น วัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่อง
และ มุ่ งความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชนมี โครงสร้างองค์การแบบไม่รวม  
ศูนย์ (Sergiovanni, 1994) หรือ โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน เพ่ือลดความขัดแย้ง ระหว่างครู
ผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบ
ทีมงาน เป็นหลัก (Hord, 1997) การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอ้ือต่อการด าเนินการของ PLC เช่น เวลา 
วาระ สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ ก าลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ และอ่ืนๆ ที่ตามความจ าเป็นและบริบท ของ 
แต่ละชุมชน (Boyd, 1992) โดยเฉพาะการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ 
อยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุข (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) มีรูปแบบการ สื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พ้ืนที่
อิสระในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัวในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความแตกแยก และ  
มีระบบสารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Eastwood & Louis, 1992) 
  กล่าวโดยสรุปทั้ง 6 องค์ประกอบของ PLC ในบริบท สถานศึกษา กล่าวคือ เอกลักษณ์ส าคัญ
ของความเป็น PLC แสดงให้เห็นว่าความเป็น PLC จะท าให้ความเป็น “องค์กร” หรือ “โรงเรียน”  
มีความหมายที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ PLC ด้วยกลยุทธ์ 
การสร้างความ ร่วมมือที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ และชุมชนกัลยาณมิตร แสดงถึงการ รวมพลังของครูและนักการศึกษา ที่เป็นผู้น าร่วมกัน ท างาน
ร่วมกัน แบบทีมร่วมแรงร่วมใจ มุ่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพ 
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และอ านาจเชิงคุณธรรม ที่มาจากการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมน า ร่วมพัฒนาของครู ผู้บริหาร นักการศึกษาภายใน 
PLC ที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 
ประโยชน์ของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในสถำนศึกษำ 

   S.M. Hord. (1997)ได้ท าการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชน
แห่งวิชาชีพ โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชน
แห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ได้ผลสรุปเป็นประเด็นย่อๆ 
ดังนี้ 

   ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

  - ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง 
  - เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพิ่ม 
ความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 
  - รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  และร่วมกันรับผิดชอบ 
เป็นกลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน 
  - รู้สึกเกิดสิ่งที่เรียกว่า “พลังการเรียนรู้ (Powerful learning)” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอน
ในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการสอนและตัว
ผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 
  - เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระท่ีต้องท าการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น และรู้ว่าตนเองควรแสดงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่คาดหมาย 
  - รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น  ส่งผลดี
ต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา  ครูเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจ  
ต่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป 
  - เพ่ิมความพึงพอใจเพ่ิมขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้น และลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง 
  - มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และ
รวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า 
  - มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
  - มีความประสงค์ท่ีจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆ 
 

 ประโยชน์ต่อนักเรียน 

  - ลดอัตราการตกซ้ าชั้น  และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง 
  - อัตราการขาดเรียนลดลง 
  - มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมข้ึนเด่นชัด ปรากฏให้เห็นทั่วไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 
  - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  และวิชาการอ่าน 
ที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด  เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า 
  - มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่ เหมือนกัน ลดลง
ชัดเจน 
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  กล่าวโดยสรุป  ถ้าผลงานวิจัยดังกล่าวมีน้ าหนักมากพอที่เชื่อมโยงถึงการที่ครูผู้สอนและผู้น า
สถานศึกษาได้ท างานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพแล้ว ก็มีค าถามตามมาว่า แล้วจะเพ่ิมจ านวน
โรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร  กระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปบ่งชี้ว่า  ทั้งบรรดา
ครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดบทบาทใหม่ที่เหมาะสมของครู  โดยต้องทบทวน
การที่ต้องให้ครู ใช้ เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้น เรียน และอยู่กับนักเรียนตลอดเวลานั้น   
ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง  การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่า
ในหลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่า ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปกับ
การจัดท าแผนเตรียมการสอน  การประชุมปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงาน  การให้ค าปรึกษาและท างานกั บ
นักเรียนเป็นรายบุคคล  การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืน เพ่ือสังเกตการเรียนการสอน  และการได้ใช้เวลาไป 
เพ่ือกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากขึ้น (Darling–Hammond, 1994,1996) เป็นต้น การที่จะให้
การเปลี่ ยนแปลงดั งกล่ าวเกิดขึ้ นได้ นั้ น   จ า เป็ นต้ อ งสร้ า งความตระหนั ก  และให้ มุ มมองใหม่ 
ต่อสาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและเห็นคุณค่าของความจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มี  
ความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น  ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังที่มีผู้กล่าวว่า “ครูต้องเป็นบุคคล
แรกที่ต้องเป็นนักเรียน (Teachers are  the  first  learners)”โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน
การเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากข้ึน และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียนสูงตามไปด้วย  นั่นคือ ความปรารถนาใฝ่ฝัน ของบุคคลฝ่ายที่มิอาจปฏิเสธได้ 
 
กำรน ำกระบวนกำร PLC ไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

 ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้นั้น  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะขาด
มิได้ก็คือ  จะต้องมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือProfessional  community” เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น  เพ่ือให้
เป็นสถานที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ของมวลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้ความ
ดูแลและพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน  และเนื่องจาก
ครูส่วนใหญ่ในแทบทุกประเทศมักเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงานสอนของตน ดังนั้น การมี “ชุมชน
แห่งวิชาชีพ”  เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว  เพราะท าให้ครูมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียกับงานของครู  (เช่น  ผู้ปกครอง  สมาชิกอ่ืนๆ  ของชุมชน  เป็นต้น) แต่แน่นอนว่า เหตุกา รณ์
ท านองนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการเปลี่ยนด้านโครงสร้างของโรงเรียน  ตลอดจนจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนอีกด้วย  โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควรประกอบด้วย   
1)  การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective  dialogue) ระหว่างกัน  2) การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์
ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้น  เพ่ือลดความรู้สึกโดดเดี่ยว (DE privatization) ในงานสอนของครู 3) การรวมกลุ่ม
เพ่ือเน้นเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน 4) การร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5) การ
แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม  (Shared values and norms)  ดังจะกล่าวในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 
 4.1 กิจกรรมที่จ าเป็นต่อความเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในสถานศึกษา 
  1) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  ระหว่างกันซึ่งเป็นการน าเอาประเด็น
ปัญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้
แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ท าให้ทุกคนได้มีโอกาส
เกิดการเรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่ วมมือ
ร่วมใจขึ้นในหมู่ครูผู้สอน เพ่ือช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีผลดียิ่งขึ้น แต่กิจกรรมนี้จะส าเร็จ
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ราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจกว้าง รับฟังการประเมินจากเพ่ือร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิง
สร้างสรรค์ดังกล่าว 
  2) การลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู (DE privatization of  instructional  
practices)   
  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กล่าวคือ ครูมีโอกาสแสดงบทบาททั้งเป็น
ผู้ให้ข้อมูลและได้แสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษา (Advisor) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรืออาจเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ  (Specialist)  ก็ได้  ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้วยกัน  ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า  
วิชาชีพครูแตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนตรงที่ ผู้ปฏิบัติมักท างานในลักษณะโดดเดี่ยวตามล าพัง  ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่
สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้อ่ืนได้ และขาดประโยชน์ที่จะได้รับผลการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับด้าน
การสอนจากผู้อ่ืนที่มีต่องานสอนของตน  ด้วยเหตุนี้  ถ้าผู้น าสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมการเสวนา
ใคร่ครวญระหว่างครูขึ้น ก็จ าเป็นต้องพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครู
ให้ได้เสียกอ่น 
   3) รวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน (Collective focus on student  learning)   
   เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็นให้ครูเกิด  “จุดมุ่งเน้น”  อย่างไรก็ตาม  ถ้าถือว่า
การมีชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลักษณะส าคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่ มีเจตจ านงมุ่งสร้างผลลัพธ์คือการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว  ก็ต้องให้ความส าคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่สร้างความงอกงามของผู้เรียน  
ซึ่งค่อนข้างยากล าบากอยู่ไม่น้อย ด้วยเหตุนี้ การที่ชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรมให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ  
(Reflective  dialogue) เพ่ืออภิปรายและวิเคราะห์ด้านหลักสูตร  และกลยุทธ์ด้านการสอนของครู  ซึ่งแม้จะ
ใช้เวลามากก็ตาม  แต่ทั้งหลายทั้งปวงก็เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดียิ่งขึ้น และเพ่ือที่จะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-starting learners)  ได้ต่อไป 
   4) สร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration starts)   
   เมื่อครูหลุดพ้นจากสภาพการต้องท างานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหาความเชี่ยวชาญ
จากเพ่ือนคนอ่ืนที่อยู่ในชุมชนวิชาชีพของตนได้แล้วก็ตาม  แต่ความเป็นมืออาชีพของครูก็อาจไม่สามารถบรรลุ
ได้ถ้าครูยังขาดการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจทางวิชาชีพ
ต่อกันของครู  จะก่อให้เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียนแต่ละคน
ได้ บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันนี้จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานประจ าวันของครูแต่ละคนได้อย่างถาวร 
   5) ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม (Shared values and  norms)   
   เมื่อบุคคลต่างๆ  ในวิชาชีพทั้งครูผู้สอน ครูแนะแนว ครูนิเทศ และผู้บริหารมาร่วมกันในชุมชน
แห่งวิชาชีพแล้ว ในประเด็นนี้ (Sergiovanni,1992) เห็นว่า การสร้างค่านิยมและปทัสถานร่วมกันของคนใน
วิชาชีพที่อยู่ในโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว  ด้วยความเป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า 
อ านาจเชิงคุณธรรม (Moral authority)ขึ้นเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อ านาจเชิงกฎหมาย
หรืออ านาจโดยต าแหน่ง (Position authority) ซึ่งไม่เหมาะสมกับชุมชนแห่งวิชาชีพนัก 
 4.2 ความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถรองรับการเกิดชุมชน
แห่งวิชาชีพ 
  เนื่ องจากโรง เรี ยนส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้ า ง เป็นแบบราชการ  ( Bureaucratic  
organization)  ที่มีสายงานบังคับบัญชาด้วยอ านาจโดยต าแหน่งที่ลดหลั่นตามล าดับลงมา กล่าวคือ  
มีกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  มามากมายที่ต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและใช้ได้ดีใน
อดีตที่เป็นโลกยุคอุตสาหกรรม  แต่กลับเป็นอุปสรรคส าคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ที่ต้องการมี
โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวได้สูง  พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย
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ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้  ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้นั้น  
โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข  ได้แก่ประเด็นต่อไปนี้  
(Louis et al., 1994) 
   1) การก าหนดตารางเวลาว่างเพ่ือการพบปะถกปัญหา (Time to meet and discuss)   
    มีผลการวิจัยเรื่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผู้สอน ชี้ชัดว่า การจัดสรรเวลา
พิเศษเพ่ือให้ครูได้ปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพราะปกติของการจัดชั่วโมงสอน  
เมื่อหมดการสอนแต่ละคาบเวลา  ครูจะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งตลอดเวลา  จึงไม่
มีโอกาสที่ครูจะได้พบปะเพ่ือแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซึ่งกันและกันได้  ทั้งที่ครูเหล่านี้จ าเป็นต้อง
ร่วมกันพิจารณาหากลยุทธ์ใหม่ๆด้านการสอน  ที่เหมาะสม  ด้วยเหตุนี้  การจัดตารางเวลาที่ว่างตรงกันเพ่ือให้
ครูได้ปฏิสัมพันธ์  จึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นถ้าต้องการให้ความร่วมมือร่วมใจของครูเกิดขึ้น 
   2) การก าหนดขนาดของชั้นเรียน  (Class  size)   
    มีผลงานวิจัยระบุว่า  ถ้าจ านวนนักเรียนในชั้นเรียนน้อยลงได้เท่าไรก็ยิ่งเพ่ิมประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในห้องเรียนที่มีครูเพียงหนึ่งคนนั้น  ครูสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล
ได้ในจ านวนที่จ ากัด  แม้ว่าจะไม่สามารถก าหนดจ านวนนักเรียนที่เหมาะสมแน่นอน  แต่การขยายจ านวน
นักเรียนต่อชั้นมากข้ึน ย่อมเพ่ิมภาระและความยากล าบากแก่ครูที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
   3)การเ พ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู  และการให้ อิสระแก่ โรง เรียน ( Teacher 
empowerment  and  school  autonomy) 
   การเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครูเป็นปัจจัยที่จ าเป็น เนื่องจากช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจต่อ
การปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบได้ดีขึ้น การเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู  ยังสอดคล้องกับ
แนวทางบริหารจัดการร่วม  (Shared  governance) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จ าเป็นของโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้  ในขณะเดียวกันโรงเรียนแต่ละแห่งของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ควรมีความอิสระ (Autonomy)  อย่าง
เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว  ด้วยเหตุนี้เขต
พ้ืนที่การศึกษาจึงควรร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในการจัดท าวิสัยทัศน์เป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมแบบกว้าง
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา จากนั้นจึงให้อิสระแต่ละโรงเรียนไปจัดท ารายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน  และความต้องการของครูผู้สอน และผู้น าสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่จะริเริ่มสิ่ งใหม่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนของตน  ในเรื่องนี้นักการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า ไม่มีวิธีสอนใดหรือวิธี
บริหารจัดการใดที่ดีที่สุด แต่พบว่า จากการใช้เทคนิควิธีในการเสวนาใคร่ครวญ (Reflective  dialogue)  
การท างานแบบร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) และการสร้างปทัสถานและค่านิยมร่วม (Shared norms  
and  values)แล้วจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการรับมอบอ านาจความรับผิดชอบของครูต่อการ
ปฏิบัติงานได้ดีข้ึน  เช่นเดียวกับการให้อิสระแก่นักเรียนหรือที่เรียกว่า  “การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานหรือ Site- based management” เพ่ือความอิสระในการตัดสินใจต่างๆ  ของโรงเรียนได้เองนั้น  เป็น
มาตรการที่ควรได้ระบุชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะต้องให้อิสระ
แก่โรงเรียนและครูโดยสิ้นเชิง  แต่ควรจัดท าเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายรวมของเขตพ้ืนที่
การศึกษา และขึ้นอยู่ที่ขีดระดับความสามารถของครูในแต่ละโรงเรียน  ที่จะสามารถสนองตอบและ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดีเพียงไรด้วย 
  4.3 เงื่อนไขด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (Professional community culture) 
   วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบความเชื่อที่สมาชิกขององค์การยึดถือร่วมกัน ตัวอย่างเช่น  
ถ้าครูผู้สอนทุกคนและผู้น าของโรงเรียนมีความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้”   
ความเชื่อเช่นนี้จะท าให้สมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงวิธีการเรียนการสอน



แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0  สพม.17  22 

ใหม่ๆ  อย่างหลากหลาย  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ให้สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุด  เป็นต้น  ในชุมชนแห่งวิชาชีพก็เช่นกัน  สมาชิกแต่ละคนจะยึด
เหนี่ยวต่อกันด้วยระบบค่านิยม  ความเชื่อและปทัสถานร่วมกัน ให้เกิดการด ารงอยู่ของชุมชนแห่งวิชาชีพของ
ตน  อย่างไรก็ตาม  มีวัฒนธรรมองค์การแบบเดิมหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะ
ต่อการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพ  ได้แก่ 
   1) ลดความเป็นองค์การที่ยึด  “วัฒนธรรมแบบราชการ  หรือ Bureaucratic  culture” 
ที่ใช้กฎระเบียบค าสั่งต่างๆ  แบบตึงตัวในการปฏิบัติงาน  และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงานไปสู่
การเน้น  “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ  Collegial  culture” ซึ่งเน้นวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก  ที่ยึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม  (Moral  and  ethical  cultures)  เช่น  การเอ้ืออาทร 
ห่วงใย ช่วยเหลือและร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน  และการด าเนินชีวิตประจ าวันของสมาชิก  เป็นต้น 
   2) สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ  (Trust)  และความนับถือ  (Respect)”  ต่อกัน
ในมวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ  กล่าวคือ  ความนับถือ  หมายถึง  การรู้จักให้เกียรติและยอมรับใน
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้ อ่ืน  ส่วนความไว้วางใจ  หมายถึง  ระดับคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมวลสมาชิก  ทั้งนี้  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นผลที่มาจากการที่สมาชิก
ได้มีกิจกรรมการเสวนาอย่างใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  และการร่วมมือร่วมใจ  (Collaboration)  
ระหว่างกัน  ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจและความนับถือต่อกันจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญต่อการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก  โดยแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนครอบถึงผู้
มีส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  ทั้งหลาย  เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ตลอดจนสมาชิกของ
หน่วยงานทั้งหลายที่เป็นชุมชนแวดล้อมของโรงเรียน  เป็นต้น  โดยที่บุคคลเหล่านี้ให้การยอมรับว่า การศึกษา
และการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกๆ คนในชุมชน 
   3) การสร้างวัฒนธรรมการใช้ทักษะด้านการคิดและใช้สติปัญญาเป็นฐาน (A cognitive skill 
base) วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  (Profession)  ที่ต้องใช้ความรู้  การคิดและการใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการประกอบวิชาชีพ  ครูผู้สอนจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องเป็น  Life – long  learners  และ
ต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียนที่ตนท าการสอน  ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมเชิงความคิดของครูที่ต้องปรับปรุง
ใหม่ ก็คือ  เปลี่ยนความเชื่อที่ว่า ตนเป็นผู้ท าการสอน  (Teaching)  ไปเป็นผู้เรียนรู้  (Learning)  แทน  จึง
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้จัดสรรประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้กับผู้เรียน  พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนัก ให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่
เนืองนิตย์เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตน 
   4) สร้างวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Openness to innovation) ในชุมชน
แห่งวิชาชีพสมาชิกทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นคว้าและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น  
โดยเฉพาะต้องเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge creation) กล่าวคือ ครูผู้สอนจะต้องได้รับการ
สนับสนุนในการออกแบบการสอนใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย
อย่างรวดเร็ว ต้องค้นหาว่าจะมีวิธีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้น
มากมายจะส่งผลกระทบต่อหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ได้
อย่างไร  การที่จะท าให้สมาชิกเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ได้นั้น  ผู้น าองค์การจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรม
การกล้าเสี่ยง (Taking risks) ชอบการทดลอง (Experiment) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน   
ทั้งนี้สมาชิกของชุมชนแห่งวิชาชีพต้องไม่ถือว่าความผิดพลาดที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว  แต่ต้องถือ
ว่าข้อผิดพลาดที่ได้ดังกล่าวเป็นโอกาสดีที่จะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมและ “ถือว่าผิดเป็นครู”  ไม่เป็นเรื่อง
ที่ควรต าหนิ  แต่เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนให้ก าลังใจเพ่ือจะได้ค้นหาค าตอบที่เหมาะสมต่อไป  นอกจากนี้ ควร
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ปรับปรุงระบบเน้นการให้ความดีความชอบแก่สมาชิกที่ชอบทดลองค้นค้าหานวัตกรรมและริเริ่มสร้างสรรค์  
สิ่งใหม่ๆ  ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย 
   5) ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้น า  (Supportive leadership)  
   การที่ครูผู้สอนและผู้น าสถานศึกษาได้ท างานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้ว ก็มี
ค าถามตามมาว่า แล้วจะเพ่ิมจ านวนโรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร กระบวนทัศน์ทาง
การศึกษา ที่เปลี่ยนไปบ่งชี้ว่า ทั้งบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกั้นก าหนดบทบาท
ใหม่ที่เหมาะสมของครู  โดยต้องทบทวนที่ต้องให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียน และอยู่กับ
นักเรียนตลอดเวลานั้น ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรือง การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่า ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้
เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปกับการจัดท าแผนเตรียมการสอน การประชุมปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงาน การให้
ค าปรึกษาและท างานกับนักเรียนเป็นรายบุคคล การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืนเพ่ือสังเกตการณ์เรียนการสอน และ
การได้ใช้เวลาไปเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากขึ้น (Darling– ammond,1994,1996) 
เป็นต้น การที่จะให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่
ต่อสาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและเห็นคุณค่าของความจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความเป็นมือ
อาชีพยิ่งขึ้น ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังที่มีผู้กล่าวว่า “ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องเป็น
นักเรียน (Teacher are the first Learners)  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงตามไป
ด้วย นั่นคือความปรารถนาใฝ่ฝันของบุคคลฝ่ายที่มิอาจปฏิเสธได้ 
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ตอนท่ี 3 
กำรน ำ PLC ไปสู่กำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 

 
 การน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

  1. เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ำยๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไรโดยพิจารณาและสะท้อนผล
ในประเด็นต่อไปนี้ 

   1) หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   2) เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 
   3) การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

  2. กำรวำงแผนด้วยควำมร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนด
สารสนเทศที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 

  3. กำรก ำหนดควำมคำดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์ 
การสอนสืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

   1) ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการ
วางแผนระยะยาว (Long-term) 

   2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
   3) ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
  4. เร่ิมต้นจำกจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
  5. ศึกษำและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และ 

การสะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
  6. วำงแผนเพื่อควำมส ำเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไม่

ส าเร็จ และท าต่อไปความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู 
  7. น ำสู่สำธำรณะ (Go public) แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามา 

มีส่วนร่วมยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 
  8. ฝึกฝนร่ำงกำยและหล่อเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) 

จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ 
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วงจรกำรสร้ำงชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 

ดัดแปลงจาก: Luis Martinez อ้างถึงใน Hord, Roussin&Sommers, 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบุความต้องการของ
ผู้เรียนและความส าคญั 

ครูร่วมการวางแผนการ
เรียนรู้และทดลองใช้ 

ตรวจสอบแผนและ
กระบวนการน าไปใช้ 

ปรับปรุงแกไ้ขบน
พื้นฐานของข้อมูล 

ศึกษาแนวทางวิธีการสอน
และทดลองใช้วิธกีารใหม่ 

สะท้อนผลการท างานและ
พิจารณาแนวทางทีเ่หมาะสมกบั

ผู้เรียน 
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ขั้นตอนกำรน ำ PLC ไปสูก่ำรปฏิบัติในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flow Chart ขั้นตอนกำรน ำรูปแบบ PLC ไปใช้ในสถำนศึกษำ 
 
 จาก Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  กำรรวมกลุ่ม PLC 
  รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้น
เดียวกัน เป็นต้น 
 2.  ค้นหำปัญหำ ควำมต้องกำร 
  1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
  2) จัดกลุ่มปัญหา 
  3) จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 
 
 

นวัตกรรม/Best Practices 

รวมกลุม่ PLC 

ค้นหาปัญหา/ความต้องการ 

ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 

แลกเปลีย่น/เสนอแนะ 

น าไปสู่การปฏิบตัิ/สังเกตการสอน 

สะท้อนผล 

วิธีการ/นวัตกรรม 

การออกแบบตามวิธีการ/
นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 

น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 

สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธีการไปใช้ 
ในการแก้ปัญหา อภิปรายผลแก้ปญัหา/

เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

รวมกลุม่ครูที่มีปญัหา /
ความต้องการเดียวกัน 

(กลุ่มสาระ/ช้ัน/..) 

รวมเสนอปัญหา
และความต้องการ 
-จัดกลุ่มปญัหา 
-จัดล าดับความ
จ าเป็นเร่งด่วน 
-เลือก 1 ปัญหา 
โดยพิจารณา
ร่วมกัน 

น าเสนอกิจกรรมการ
แก้ปัญหาให้ ผชช.หรือ 
ผู้มีประสบการณ ์
ให้ข้อเสนอแนะ 
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 3.  ร่วมกันหำแนวทำงในกำรแก้ปัญหำ 
  1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
  2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความส าเร็จ 
  3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
 4.  ออกแบบกิจกรรมกำรแก้ปัญหำ 
  ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
 5.  แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
  น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 
 6. น ำสูกำรปฏิบัติ /สังเกตกำรสอน 
  1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน 
สังเกตการสอน เป็นต้น 
 7.  สะท้อนผล 
  1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธกีาร ในการน าไปแก้ปัญหา 
  2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
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กระบวนกำรจัดท ำ PLC สู่กำรพัฒนำเป็นผลงำนทำงวิชำกำร 
(นำยกิตติ  กสิณธำรำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
School as Learning Community : SLC 

 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

Sustainable Development 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
PLC สู่กำรปฏิบัติ 

1.ก าหนดนโยบาย 
   Set Policy 
2.ตั้งคณะท างาน  
   Set Committees 
3.ก าหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อน 
   Set PLC Strategies 
4.จัดท าคู่มือ School Policy     
    Handbook Making 
5. สนับสนุน  Support 
6. การนิเทศ ติดตาม 
    Supervisor and Mentoring 
7.การสรุปและรายงานผล 
    Summarize 
8. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    Share and Learn 
9. การยกย่องชมเชย (E)steem 
 

 

กำรขับเคลื่อน PLC สู่ห้องเรียน 
 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน 

 

PLC ส ำหรับนักเรียน 
 

1. การตั้งทีม  
      TEAM 
2. การเรียนรู้ร่วมกัน 
      Collaborative  
3. ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
       Inquiry 
4. ประเดิมด้วยนวัตกรรม 
       Innovation 
5. น าสู่การปฏิบัติ  
      Implementation 
6. ดูผลลัพท ์
      Focus  on Result 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      Share and Learn 
8. ยกยอ่งชมเชย  Admiring     

1. การทั้งทีม 
2. ก าหนดปัญหา 
3. ร่วมกันวางแผนพัฒนา 
4. สืบเสาะแสวงหาความรู้ 
5. สร้างสรรค์แก้ปัญหา 
6. น าเสนออย่างสร้างสรรค์ 
7. น าสู่สาธารณะ 
 

 
 

 
Teachers 
Buddy/Members 
Mentors 

Administrators 
Experts 

 

 
Together 
Everyone 
Achieve 
More 

 
Face2Fac
e 
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การรวมกลุ่ม (TEAM) 

ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
(บันทึกหลังสอน) 

Teacher’s PLC 

องค์ความรู้ที่ได้จาก PLC 

การสืบค้น
ข้อมูล 

Logboo
k 

Focus Group 

การน าไปสู่การปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 

ส าเร็จ 

ไม่ส าเร็จ 

ร่าง รายงาน/CAR/R2R 

PLC/Focus Group 

 รายงาน/CAR/R2R 

พัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ 

Problem 
Formulation 
Questioning 

Student’s PLC การสืบค้น
ข้อมูล 

Logboo
k 

Knowledge Formulation 

Assumption Formulation 

Implementation 

Creative Presentation 

Authentic Assessment 

พัฒนาสู่ความยั่งยืน 

เผยแพร่ 

ครู นักเรียน 
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บทบำทผู้น ำสถำนศึกษำที่จ ำเป็นต่อกำรเป็นโรงเรียนแห่งกำรเรียนรู้ 
 การปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  นับเป็นงานที่ยากล าบากต่อ
การท าให้ส าเร็จ  เนื่องจากกรอบความคิดในเรื่องนี้นี้ค่อนข้างกว้าง  ยังขาดความชัดเจนเชิงปฏิบัติอีกมาก 
ตลอดจนมีปัจจัยที่เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องมากมาย  แต่ผลจากงานวิจัยจ านวนไม่น้อยที่มีความเห็นตรงกัน
ประการหนึ่งว่า  ภาวะผู้น าเป็นกุญแจส าคัญที่จะขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องนี้ลงสู่การปฏิบัติ จนสามารถบรรลุ
เป้าหมายการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพราะถ้าผู้น าสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
ความส าคัญ ตลอดจนให้ความสนับสนุนในกระบวนการด าเนินงานทุกข้ันตอนของโรงเรียนอย่างจริงจังแล้ว  ก็
ยากท่ีจะส าเร็จได ้
 ต่อไปนี้จะขอสรุปบทบาทหน้าที่ของผู้น า ในการผลักดันให้สถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้  ใน 3 ด้านที่ส าคัญ ได้แก่ ด้านการก าหนดทิศทาง ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการพัฒนาองค์กร
ของโรงเรียน 
 1. บทบาทผู้น าสถานศึกษาด้านการก าหนดทิศทางของโรงเรียน  (Setting school directions) 
  บทบาทของผู้น าสถานศึกษาในด้านนี้ครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  การท าให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมองเห็น และ
ยอมรับต่อภาพของโรงเรียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  บทบาทของผู้น าในด้านนี้  ได้แก่     
  • การก าหนดและจัดท าวิสัยทัศน์  (Identifying and articulating a vision)   
  ผู้น าสถานศึกษาต้องช่วยท าให้โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรต่างๆ  ให้มาร่วมคิดและ
จัดท าวิสัยทัศน์ที่ระบุถึงแนวคิดที่ดีที่สุด ของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยผู้น า
ต้องสร้างแรงบันดาลใจผู้อ่ืนให้กระหายที่จะช่วยกันให้ถึงเป้าหมายนั้น 
 
  • สร้างความเข้าใจที่ตรงกันต่อการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  โดยผู้น าร่วมกับ
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการแปลวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้เป็นพันธกิจ  และแผนปฏิบัติต่างๆ  โดยผู้น าต้อง
ช่วยสร้างความเข้าใจ คอยให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือในการขจัดอุปสรรคทั้งหลาย  ในเส้นทางสู่
ความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในความรับผิดชอบร่วมกัน ระหว่างบุคลากร
ของโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีศักยภาพสูงในการจัดการศึกษาเพ่ือให้
เกิดผลดีที่สุดต่อผู้เรียนและชุมชนของตน 
  • ผู้น าต้องสร้างความคาดหวังต่อการปฏิบัติงานในระดับสูง (Crating high performance  
expectations) โดยผู้น าจะตั้งความคาดหวังของตนต่อคุณภาพของผลงานที่ครูปฏิบัติ และผลการเรียนรู้ที่
นักเรียนได้รับอยู่ในระดับสูง  ผู้น าสถานศึกษาต้องสนับสนุนการใช้ผลงานวิจัยและการท าวิจัยชั้นเรียนของครู
เพ่ือการแสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  เพื่อการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น   
  • ชักจูงและส่งเสริมให้ครูผู้สอนยอมรับในเป้าหมายของกลุ่ม (Fostering the  acceptance  of  
group  goals) เนื่องจากความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันเป็นคุณลักษณะส าคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  
ดังนั้นผู้น าสถานศึกษาจึงมีหน้าที่ต้องส่งเสริมให้ครูผู้สอนและบุคลากรต่างๆ  ท างานร่วมกันในรูปแบบทีมงาน
ทั้งด้านจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืนๆ  ทั่วทั้งโรงเรียน  (Team – based  school)  ทั้งนี้เพราะการ
ท างานแบบทีมช่วยให้ครูต้องมีการปฏิสัมพันธ์และต้องปรึกษาหารือ และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น  
และที่ส าคัญของการท างานแบบทีมก็คือ  ทุกคนต้องยึดถือในเป้าหมายเดียวกัน  และร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลงานที่เกิดจากทีมงานของตน 
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  • ใส่ใจติดตามดูแลการปฏิบัติภารกิจในการจัดการเรียนรู้และงานสนับสนุนอ่ืนๆ  (Monitoring  
organizational performance) ผู้น าโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีหน้าที่ต้องคอยติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยใช้ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI) และข้อมูลสารสนเทศอย่างหลากหลายมาเป็น
เกณฑ์การประเมินร่วมกับครูผู้สอน โดยยึดหลักประเมินเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงให้งานดีขึ้น  และต้องไม่
เป็นไปเพ่ือการต าหนิหรือจับผิดครู เพราะไม่ เช่นนั้นจะท าให้ครูผู้สอนขาดความกล้าที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  
(Innovations) การกล้าเสี่ยง (Risk taking) และอุปนิสัยชอบทดลอง (Experiments)  ซึ่งเป็นหลักการส าคัญของ
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ตรงกันข้ามควรถือว่า “ผิดเป็นครู” หรือ “ความผิดพลาดช่วยสร้างโอกาสให้ได้เรียนรู้” 
 
 2. บทบำทผู้น ำสถำนศึกษำด้ำนพัฒนำบุคลำกร  (Developing people) 
  ทรัพยากรบุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าขององค์การ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญต่อผลส าเร็จของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จึงจ าเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้วิธีใหม่แก่ผู้เรียน  
ให้สอดคล้องกับหลักการของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากรตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานที่ด าเนินอยู่ในโรงเรียน  (School – based  professional  development)  ซึ่งผู้น าสถานศึกษา
มีบทบาทที่จะท าได้อยู่แล้วตลอดเวลา  ได้แก่ 
  • ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของครูระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการด้านพัฒนาทักษะการสอน การจัดตั้งคลินิกเพ่ือความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน การมี
กิจกรรม การนิเทศแบบกัลยาณมิตร หรือแบบเพ่ือนช่วยเหลือเพ่ือน (Peers  assisting peers) การส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิทยฐานะที่อิงกับการใช้ผลงานที่ปฏิบัติจริงในชั้นเรียน การส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน  
ของครู การให้ครูตั้งทีมงานเพื่อวิจัยหารูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เป็นต้น การส่งเสริม
กิจกรรมเหล่านี้  ผู้น าสถานศึกษาต้องถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องจัดเวลาให้สะดวกแก่การท ากิจกรรมและถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องคิดค านวณให้นับเป็นภาระงาน (Workload) ของคร ู
  • ผู้น าสถานศึกษาต้องรู้จักสอนผู้อ่ืนด้วยพฤติกรรมแบบอย่าง (Role modeling) ของตน  กล่าวคือ  
ถ้าต้องการให้ครูผู้สอนและผู้เรียนมีนิสัยการใฝ่รู้ ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้แล้ว  
ผู้น าจะต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องแสดงพฤติกรรมแบบอย่างของ “ผู้เรียนรู้  หรือ Learner” หรือท าหน้าที่เป็น 
“Learner leader” ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นอย่างสม่ าเสมอ  และน าสาระความรู้ใหม่ๆที่ตนได้รับมาจากการเรียนรู้
แบ่งปันให้คนอ่ืนเกิดการเรียนรู้ด้วย พฤติกรรมการท าตัวเป็นผู้เรียนรู้ของผู้น า  จะมีอิทธิพลที่ส่งผลให้ครูผู้สอน
ประพฤติตนเป็น “ผู้เรียนรู้” ตามและพฤติกรรมแบบอย่างในการเป็น “ผู้เรียนรู้” ของผู้น าและของครูผู้สอน
เมื่อปรากฏให้นักเรียนได้สังเกตเห็นอยู่เนืองนิตย์ ย่อมมีอิทธิพลที่ส่งผลในการหล่อหลอมพฤติกรรมของ
นักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามไปด้วย 
  • ส่งเสริมและเข้าร่วมกับครูผู้สอนเพื่อสร้างความเป็น “ชุมชนแห่งวิชาชีพ”  ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวแล้วภายใต้หัวข้อนี้ในส่วนที่ 2ของบทความนี้ นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้นักเรียน  
ทุกคนเข้าเป็นสมาชิกของกิจกรรมชมรมต่างๆ ที่ โรงเรียนควรมีให้นักเรียนได้ เลือกตามความถนัด  
อย่างหลากหลาย  เพราะชมรมดังกล่าวเหล่านี้ก็คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสิ้นนั่นเอง 
  • ส่งเสริมและกระตุ้นการใช้ปัญญา ( Intellectual stimulation) กล่าวคือ ผู้น าสถานศึกษา 
ควรกระตุ้นให้ครูผู้สอน หมั่นตรวจสอบถึงวิธีท างานที่เคยใช้อยู่เป็นประจ านั้นด้วยตนเองหรือกับเพ่ือนร่วมงาน  
เพ่ือหาจุดเด่นหรือจุดด้อย และหาวิธีท างานเดิมนั้นด้วยวิธีการใหม่ท่ีมีทางเลือกหลายๆ วิธี  สนับสนุนให้มีการ
ทดลองทางเลือกดังกล่าวโดยไม่ต้องเกรงว่าจะไม่ส าเร็จ นอกจากนี้ในงานบริหารทั่วไปที่ต้องมีการตัดสินใจของ
ผู้น า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่ ผู้น าควรเปิดกว้างให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมใน
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การคิด เพื่อหาค าตอบที่เหมาะสมมาประกอบการตัดสินใจนั้น แนวทางด าเนินการเช่นนี้ ครูผู้สอนควรน าไปใช้
กับนักเรียนด้วย เพราะเป็นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาบุคคลทุกระดับให้สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียน
แห่งการเรียนรู้ทั้งสิ้น 
  • การให้ความสนับสนุนผู้ร่วมงานแต่ละรายบุคคล (Providing  individualized  support)  
ในการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้นั้น ก็เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
ทั่วไป  ที่ต้องส่งผลกระทบหลายประการต่อผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ บางคนอาจ
ต่อต้านเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง และมีบางคนเกิดความท้อแท้ หมดก าลังใจ เพราะรู้สึกว่าตน
ต้องอยู่ในภาวะจ ายอมต้องรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนั้น จึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของผู้น า
สถานศึกษาโดยตรง ที่จะคอยเอาใจใส่ดูแลบุคคลเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ต้องให้ก าลังใจและความหวังที่ดีกว่า  
ตลอดจนชี้ทางเลือกที่ให้ประโยชน์มากกว่าเมื่อโรงเรียนแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้น เช่น มีแรงจูงใจในด้าน
ผลตอบแทนที่จะได้รับ  หรือมีการปรับเปลี่ยนด้านโครงสร้างแล้วท าให้ทุกคนมีความสะดวกคล่องตัวในการ
ท างาน  มีชุมชนแห่งวิชาชีพของตนที่ให้ความช่วยเหลือ เอ้ืออาทรต่อกัน มีลักษณะการท างานแบบกลุ่มก้อน
หรือทีมงานมากขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ผู้น าสถานศึกษาควรให้การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน 
 
 3. บทบำทผู้น ำสถำนศึกษำด้ำนกำรพัฒนำองค์กำร (Developing the organization) 

 เนื่องจากความเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ดังนั้น ผู้น าสถานศึกษาต้องสามารถท าให้โรงเรียนได้ท าหน้าที่เป็นชุมชนแห่งวิชาชีพด้าน
การเรียนรู้  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจทางวิชาชีพของสมาชิกที่เกี่ยวข้องทั้งครูผู้สอนและ
นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ผู้น าสถานศึกษาจึงมีบทบาทในประเด็นต่อไปนี้ 
 
  • เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งด้ำนวัฒนธรรมของโรงเรียน (Strengthening school culture)  
  โดยผู้น าสามารถพัฒนาวัฒนธรรมของโรงเรียนที่ฝังรากลึกด้วยค่านิยม ปทัสถาน ความเชื่อ และ
ทัศนคติร่วมกันของสมาชิกทุกคนในองค์การที่น าไปสู่ความเอ้ืออาทร (Caring) และความไว้วางใจ(Trust) ต่อ
กัน เพราะวัฒนธรรมของโรงเรียนจะเป็นตัวก าหนดแนวทางและบริบทต่างๆ ของการท างานร่วมกันเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายเดียวกันของโรงเรียน 
  • ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขโครงสร้ำงองค์กำรของโรงเรียน (Modifying organization 
structure)  
  ผู้น าสถานศึกษามีหน้าที่ต้องตรวจสอบดูแลและปรับปรุงโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวและสอดคล้องกับคุณลักษณะของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  ซึ่งได้แก่ การจัดโครงสร้างงาน
และการมอบหมายงานที่เน้นรูปแบบทีมงานมากขึ้น การจัดตารางเวลาของครูที่คิดให้เป็นภาระงานที่
ประกอบด้วย  ชั่วโมงสอน ชั่วโมงครูพบปะเพ่ือปรึกษาหารือเพ่ือนร่วมงาน การวางแผนการสอน การ
ประเมินผลการเรียน  การแก้ปัญหาและการพัฒนานักเรียนเฉพาะราย เป็นต้น ครูควรมีภาระงานรับผิดชอบ
ต่อวันต่อสัปดาห์ที่ไม่หนักจนเกินไป  ผู้น าต้องปรับปรุงเกณฑ์การประเมินให้ความดีความชอบที่ยึดผลการ
ท างานแบบทีม และต้องเป็นไปเพ่ือการสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น การปรับปรุงห้องเรียน
ให้เหมาะกับวิธีการสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้น การปรับปรุงห้องเรียนให้เหมาะสมกับวิธีสอน
ของครู และวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือและทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ 
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อย่างเพียงพอ ต้องพยายามหาทางลดงานเชิงธุรการของครูให้น้อยลง  ต้องปรับปรุงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ที่
ไม่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นต้น  
  โครงสร้างองค์การของโรงเรียนจึงเป็นกรอบหลักของการปฏิบัติงาน โดยโครงสร้างอาจช่วย
ส่งเสริมหรืออาจกลายเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ของครูให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ก็ได้  
ผู้น าที่ชาญฉลาดจึงพยายามปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างให้มีลักษณะและเงื่อนไขเชิงบวกต่อการสอนและการ
เรียนรู้ของครูและนักเรียน 
  • สร้ำงกระบวนกำรให้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจ (Building collaborative process)   
  ผู้น าสถานศึกษาต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนเป็นไปในลักษณะที่ให้โอกาสแก่ครู
อาจารย์  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อตัวครู หรือต่อการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพของครู  ด้วยวิธีการมีส่วนร่วมเช่นนี้  ผู้น าสามารถที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ทั้งส่วนบุคคลและโรงเรียนโดยรวมได้อย่างราบรื่น 
  • กำรบริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อม (Managing the environment)   
  ผู้น าสถานศึกษาจ าเป็นต้องท างานร่วมกับตัวแทนกลุ่มต่างๆ  ที่เป็นสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  
ซึ่งได้แก่  ผู้ปกครอง  สมาชิกของชุมชน  นักการเมือง  ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนหน่วยงานภาคราชการ
ทั้งหลายที่แวดล้อมโรงเรียน  เพ่ือให้คนเหล่านี้เข้าใจ และมีภาพลักษณ์ที่เป็นบวกต่อวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
ของโรงเรียน  และให้การสนับสนุนปัจจัยด้านต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้จากชุมชนต่อ
โรงเรียน  การสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกันกับหน่วยงานและบุคคลดังกล่าวจึงเป็นบทบาทส าคัญส าหรับผู้น า  
แต่ต้องค านึงถึงการวางต าแหน่งแห่งที่  (Positioning)  ของโรงเรียนในท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้
อย่างเหมาะสม ไม่มากหรือน้อยเกินไป  และต้องเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส าคัญ 
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กรณีศึกษำสถำนศึกษำที่น ำกระบวนกำร PLC ไปใช ้
 
1. โรงเรียนเขำสมิงวิทยำคม”จงจินต์รุจิรวงศ์ อุปถัมภ์”อ ำเภอเขำสมิง  จังหวัดตรำด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) 
หรือ PLC เพ่ือใช้เป็นความรู้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์และวางแผนพัฒนาครูตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ข้ันเตรียมกำร ด าเนินการดังนี้ 
   1.1 ประชุมชี้แจง ให้ความรู้ คณะครู และร่วมอภิปรายถึงวัตถุประสงค์และคุณค่าของการจัดตั้ง
ศูนย์โดยอาศัยแนวคิดของการสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู  (Professional learning 
community) หรือ PLC ที่เน้นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญ
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคลและองค์กรมีองค์ประกอบส าคัญ 6 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ร่วม ทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น าร่วม   การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และ
โครงสร้างสนับสนุนชุมชน 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วางแผน
ด าเนินงาน 
   1.3 ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ 
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      1.3.1 โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ขึ้น เป็นห้องอ านวยความสะดวกให้คณะครูของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าประกอบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
      1.3.2 ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ 
และด้านการปฏิบัติงาน 
      1.3.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ 
ในโลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
      1) ร้อยละของเวลาเรียนที่เป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active Learning) 
      2) ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว และต้องการได้รับการ
ดูแลทันท ี
      3) ร้อยละที่เพ่ิมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      4) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ 
      5) ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
  2. ขั้นด ำเนินงำน ด าเนินการดังนี้  
   2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์พัฒนาห้องประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระด้านวัสดุ
และอุปกรณ์ ICT  
     2.1.1 ประเมินและส ารวจห้องที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ ด้านหนังสือ สื่อ การเรียน และ
โสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสภาพแวดล้อม 
     2.1.2 ปรับปรุงทางสภาพแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนมีโต๊ะ 
เก้าอ้ี เพียงพอ มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้บรรยากาศสร้างเสริมใน 
การท างาน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
     2.1.3 จัดหาหนังสือ สื่อ การเรียน และโสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ประโยชน์
ร่วมกันได ้
     2.1.4 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
   2.2 พัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 
     2..2.1 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in)และกิจกรรมระบบนิเทศภายในตามแนวคิดของการ
สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC ที่เน้นการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคล
ให้เกิดการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน บนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรในพ้ืนที่ท างานจริงร่วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้น าร่วม เพื่อร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพตนเองให้เกิดผลที่คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่มีหัวใจส าคัญคือการใส่ใจดูแล และรับผิดชอบความส าเร็จของผู้เรียนร่วมกันมีขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
      1) กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in) 
      ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินก าหนดการเยี่ยมชั้น
เรียน และวางแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่เยี่ยมชั้นเรียน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทินก าหนดการ
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เยี่ยมชั้นเรียน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ของตนเองทราบ และด าเนินการเยี่ยมชั้นเรียน 
 ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยมีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
      ขั้นเตรียมกำรก่อนเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการเยี่ยมชั้น
เรียนครูแต่ละคนประมาณ 5 – 10 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียนรวม 1 สัปดาห์ และสร้าง
เครื่องมือ เพ่ือใช้ในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 
     ขั้นสรุปงำนหลังเยี่ยมชั้นเรียน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 มีการประชุมเพ่ือสรุปผล
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู คัดกรองปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนและประเด็น
ปัญหาในการพัฒนาครูวางแผนการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการส ารวจสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 โดยก าหนดเป็นประเด็นการสังเกตในการ
เยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ตลอดจนวางแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (เช่น รูปแบบการ
เสนอแนะ ขอบเขต ช่วงเวลา เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เป็นการบั่ นทอนก าลังใจในการท างาน และเป็นรูปแบบที่
เหมาะสมกับคนหมู่มากท่ีสามารถยอมรับได้) สร้างเครื่องมือ เพื่อใช้ในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 และประชุม
ชี้แจงครูทุกท่านว่า จะมีการเยี่ยมชั้นเรียนโดยแจ้งประเด็นส าคัญที่เป็นจุดเน้นในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งต่อไป 
 ครั้งที ่2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการส ารวจสภาพปัญหาจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 
      ขั้นเตรียมกำรก่อนเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการเยี่ยม
ชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 10 – 15 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียน 2 สัปดาห์ (โดยอาจเน้น
การใช้เวลาที่มากกว่ากับครูกลุ่มที่ต้องการการพัฒนา) และจัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือเพ่ือเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 
      ขั้นสรุปงำนหลังเยี่ยมชั้นเรียน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ประชุมเพ่ือสรุปผล
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขและวางแผนการด าเนินงานต่อไป
และประชุมชี้แจงหรือแจ้งผลการเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครู แจ้งประเด็นที่ครูมีการพัฒนาได้ดีขึ้น ประเด็นที่ยังสามารถ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นได้อีก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  
     2.2.2  กิจกรรมระบบนิเทศภายใน ด าเนินการดังนี้ 
      1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และ
หัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดท าปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน และวางแผนการ
ด าเนินงานโดยเป็นการประชุมพร้อมกับการประชุมกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
      2) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศการจัดการ
เรียนการสอน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ  
      3) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจับคู่เพ่ือเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
เพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง และแจ้งก าหนดปฏิทินการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของครู
แต่ละคู่ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทราบเพ่ือจัดท าปฏิทินรวมและแจ้งฝ่ายบริหารต่อไปโดยครูที่จับคู่นิเทศ
กันนั้นจะต้องผลัดกันเป็นทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
      4) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของเพ่ือนครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ของตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินรวมโดยใช้แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเมื่อด าเนินการนิเทศเรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
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      5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมแบบนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ด าเนินเข้านิเทศแล้ว และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าส่งฝ่ายบริหารเพ่ือรวบรวมเป็นผลสรุปในภาพรวมของ
โรงเรียน 
      6) ฝ่ายบริหารแจ้งผลในภาพรวมของโรงเรียนให้ครูได้ทราบเพ่ือการพัฒนาหลังจากการเข้า
นิเทศทั้ง 2 ครั้ง 
      7) ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อดี ข้อด้อยในการด าเนินงาน และ หาแนวทางการ
พัฒนาหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาต่อไป 
      8) สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
    2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติตนความรู้และ
ทักษะ และด้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานวัด
และประเมินผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน อาจารย์ช านาญการพิเศษ 4 ท่าน และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย 1 ท่าน  
   3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานทั้ง  2 กิจกรรม จากเกณฑ์ที่
ก าหนดร่วมกัน 
     3.1 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 
      ประเมินผลจากคณะครูที่ใช้ศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ เป็นห้องอ านวยความสะดวกในการ
เข้าประกอบกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเอง 
     3.2 การพัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศประเมินผลจากการพัฒนาวิชาชีพครู3 ด้าน ได้แก่   
ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล 
     3.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ในโลก
แห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
      3.3.1 ร้อยละของเวลาเรียนที่เป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active Learning) 
      3.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว และต้องการได้รับการ
ดูแลทันท ี
      3.3.3 ร้อยละที่เพ่ิมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      3.3.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ 
      3.3.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียน 
   4. ขั้นปรับปรุงและพัฒนำ 
     โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไปสรุปผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะ 
     สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      1. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 
      2. ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ 
และด้านการปฏิบัติงาน 
      3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ใน
โลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติ 
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2. โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยำคมฯ สพม.17 
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ตอนท่ี 4 
กำรนิเทศแบบร่วมมือโดยใช้กำรสะท้อนคิดของชุมชนกำรเรียนรู้แห่งวิชำชีพ  

 
 กระบวนทัศน์ของกำรนิเทศแบบร่วมมือ  
 การร่วมมือ (Collaboration) เป็นทักษะที่ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด การให้และการรับ
ข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงการนาความรู้ไปประยุกต์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การร่วมมือจึงเป็นทักษะการ
เรียนรู้ที่ช่วยให้การเรียนรู้และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนให้ครูได้ทางานร่วมกับบุคคลอ่ืนจะ
ทาให้ครูได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การคิดไตร่ตรอง (Reflection) การยอมรับนับถือบุคคลอ่ืน 
การชื่นชมความส าเร็จของกลุ่ม และพัฒนาการรับรู้เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ซ่ึงเป็น
ทักษะที่จาเป็นที่จะช่วยให้ครูสามารถพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนร่วมวิชาชีพได้  
การนิเทศแบบร่วมมือจึงเป็นการนิเทศทางเลือกสาหรับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนทัศน์ของการนิเทศในศตวรรษที่ 20 และ 21 
พบว่า  มีลักษณะส าคัญหลายประการที่ต่างกัน กล่าวคือการนิเทศในศตวรรษที่ 20 เป็นการนิเทศที่เน้นการชี้
นา (Directing) การประเมินผล (Evaluation) การควบคุม (Controlling) การฝึกอบรม (Giving training) 
การน าวิธีการต่าง ๆ มาใช้  (Implementing Procedures) และการถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ (Relaying 
Information) ของผู้นิ เทศ ส่วนการนิเทศในศตวรรษที่ 21 เป็นการนิเทศที่ เน้นการร่วมมือกัน 
(Coordinating) การชี้แนะ (Coaching) การช่วยเหลือ (Supporting) การเรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ (Sharing learning) การสร้างวิธีการต่าง ๆ เพ่ือนาไปใช้ (Reinventing Work) และ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ (Sharing Information) จะเห็นได้ว่าการนิเทศในศตวรรษที่ 21 ผู้นิเทศ
จ าเป็นต้องใช้ความสัมพันธ์แบบร่วมมือ (Collaborative Relationships) การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Decision Making) การฟังและการปฏิบัติเพ่ือสะท้อนคิด (Reflective Listening and 
Practice) (Sullivan & Glanz, 2000) ผู้เขียนเชื่อว่า  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการนิเทศจะช่วยให้ 
การนิเทศตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและพัฒนาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิผล  
 
กระบวนกำรนิเทศแบบร่วมมือโดยใช้กำรสะท้อนคิดของชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ  
 ความหมายของการนิเทศแบบร่วมมือโดยใช้การสะท้อนคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพในที่นี้ 
เป็นการนิยามจากการศึกษาความหมายของการสะท้อนคิด (Schon, 1987; Knowles, Cole & Press 
wood, 1994; Johns, 2000) และความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ สรุปได้ว่า การนิเทศแบบ
ร่วมมือโดยใช้การสะท้อนคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ เป็นการนิเทศที่ใช้กระบวนการทางานร่วมกัน
อย่างต่อเนื่องของครูและนักการศึกษาในวงจรของการร่วมกันตั้งคาถาม และการทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
โดยส่งเสริมให้ครูคิดวิเคราะห์ด้วยหลักการและเหตุผล รวมทั้งการทบทวนและสะท้อนการทางานของตน 
(Reflective Practice) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ เกิดความคิดและมุมมอง
ใหม่ ๆ และหากลวิธีในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ส่งผลให้ครูสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือให้
ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่ดีข้ึน  
 Killion และ Todnem (1991) ได้น าเสนอกระบวนการสะท้อนคิดเป็นวงจรที่มี 3 ระยะ 
ประกอบด้วย 1) การสะท้อนคิดสาหรับการปฏิบัติ (Reflection for Action) เป็นการทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ทา
แล้วประสบความส าเร็จ และระบุแนวทางที่จะนาไปใช้เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่อไปใน
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อนาคต 2) การสะท้อนคิดในขณะปฏิบัติ (Reflection in Action) เป็นกระบวนการที่บุคคลต้องควบคุมความ
ตั้งใจและการปฏิบัติของตนเอง และ 3) การสะท้อนคิดหลังการปฏิบัติ (Reflection on Action) เป็นการ
ย้อนกลับไปพิจารณาสิ่งที่ทาสาเร็จแล้ว และทบทวนเกี่ยวกับความคิด การกระทา และผลงาน เป็นการ
ประเมินตนเอง (Self-Evaluation) และมีปฏิกิริยาตอบสนองกับการปฏิบัติด้วยตนเอง (Self-Reaction)  
ซึ่ง Dunne และ Villani (2007) ได้นากระบวนการสะท้อนคิดดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการนิเทศ 
แบบร่วมมือ ประกอบด้วยการสนทนาเพ่ือสะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนเป็น 3 ระยะ ดังนี้  
 
 ระยะที่ 1 กำรสนทนำเกี่ยวกับกำรวำงแผนจัดกำรเรียนรู้ (Planning Conversation)  
 การสนทนาเกี่ยวกับการวางแผนจัดการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศสนับสนุนให้ครูได้ระบุเป้าหมาย
การเรียนรู้ และอธิบายหรือสาธิตเกี่ยวกับสิ่งที่จะสอน โดยผู้นิเทศใช้คาถามนาเพ่ือให้ครูได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับ
การสอนของตนเองก่อนที่จะนาไปปฏิบัติการสอนในชั้นเรียน ผู้นิเทศจาเป็นต้องช่วยให้ครูเกิดความเข้าใจ
อย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเป้าหมายในการสอนของตนเอง นอกจากนี้ ผู้นิเทศต้องส่งเสริมให้ครูได้เห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการสอน พฤติกรรมของผู้เรียนที่คาดหวัง จุดมุ่งหมายของบทเรียน และผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการ การดาเนินการสนทนาเก่ียวกับการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ผู้นิเทศจึงจาเป็น
ต้องใช้คาถามเพ่ือให้ครูได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับการดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้  
 1. การท าความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้  
 2. การระบุเนื้อหาสาระและวิธีการที่จะสอน  
 3. การกาหนดกระบวนการ กิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน  
 4. การก าหนดหลักฐานการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล  
 5. การระบุประเภทของข้อมูลที่จะใช้สาหรับการสะท้อนคิดเก่ียวกับการปฏิบัติการสอน  
 6. การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการนาไปใช้สอนในชั้นเรียน  
 ระยะที่ 2  กำรสังเกตและกำรรวบรวมข้อมูลสำหรับกำรนิเทศ (Coaching Observation and 
Data Gathering)  
 การสังเกตและการรวบข้อมูลเพ่ือนาไปใช้ในการนิเทศเป็นขั้นตอนที่ผู้นิเทศทาการสังเกตการสอนใน
ชั้นเรียนของครูและรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ครูนาไปใช้ในการสะท้อนคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของตนเอง 
ข้อมูลสาหรับการนิเทศ จะต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทักษะที่ต้องการ 
และเป็นข้อมูลเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และในที่นี้ 
 ขอยกตัวอยา่งวิธีการรวบรวมข้อมูลส าหรับการนิเทศ 2 วิธีดังนี้  
 1. กำรบันทึกวำจำของครูและผู้เรียนตำมท่ีต้องกำร (Selective Verbatim) โดยครูและผู้นิเทศควร
ตกลงร่วมกันก่อนว่า ครูต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคาพูดของครูและผู้เรียนในเรื่องใดบ้าง และเทคนิคนี้จะมี
ประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่ครูต้องการทบทวน ไตร่ตรองเกี่ยวกับการใช้คาถามของตนเอง ระดับการคิดของ
ผู้เรียน หรือสังเกตปริมาณการพูดของครูในชั้นเรียนว่ามีมากน้อยเพียงใด  
 2. กำรบันทึกเสียงหรือบันทึกวีดิทัศน์ (Audio or Video Recording) อาจเป็นการบันทึกสิ่งที่
เกิดขึ้น ทั้งหมดในชั้นเรียน การบันทึกเหตุการณ์บางส่วน หรือบันทึกเฉพาะประเด็นที่ครูต้องการทราบหรือ
สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของตน เช่น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน พฤติกรรมของผู้เรียน  
 3. กำรสนทนำเพื่อสะท้อนคิด (Reflecting Conversation)  
 การสนทนาในขั้นตอนนี้เป็นทั้งการสะท้อนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ปฏิบัติไปแล้วและเป็นการเริ่มการ
สนทนาเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการเรียนรู้สาหรับครั้งต่อไป ผู้นิ เทศควรสนับสนุนให้การสนทนามี
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย และจัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเพ่ือให้ครูนามาใช้ในการวิเคราะห์และเกิดการ



แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0  สพม.17  41 

เรียนรู้จากการปฏิบัติการสอนของตนเอง ในการสนทนาเพ่ือสะท้อนคิด ผู้นิเทศต้องใช้คาถามเพ่ือกระตุ้นให้ครู
ได้ไตร่ตรองเกี่ยวกับการสอนของตน ให้ครูทบทวนและทาความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น วิเคราะห์สาเหตุของสิ่งต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึน และพิจารณาว่าจะนาข้อมูลที่สังเกตได้ไปใช้อย่างไร และผู้นิเทศควรสนับสนุนให้ครูใช้กลวิธีต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยให้ครูได้สะท้อนคิดเก่ียวกับการสอนของตนเอง เช่น ให้ครูสรุปและสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นขณะสอน บอก
วิธีการประเมินผล เปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่วางแผนไว้ ระบุผลกระทบของพฤติกรรมการสอนที่
มีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บอกสิ่งที่จะนาไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
 
กำรออกแบบกำรนิเทศติดตำมและประเมินผล  
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา  
มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 

ที่ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กำรนิเทศ 
กำรติดตำมประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลำ ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อนปัญหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหา ของกลุ่ม 
PLC (ระยะที่ 1) 

เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน  

1. ทบทวนวัตถปุระสงค์ 
การด าเนินงาน PLC 
2. วิเคราะห์ปัญหาการ
เรียนการสอน 
3. การพัฒนาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้ 
6. การบันทึก 
Logbook 

แบบติดตาม พ.ค. 60 ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

2 การด าเนินงานตาม
แนวทาง PLC 
(ระยะที่ 2) 

เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน
ตามแนวทาง PLC ใน
การจัดการเรียนการ
สอนได ้

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิค กระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบต่าง 
ๆ ตามสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 
เช่น Active learning, 
BBL, PBL, Lesson 
study, ICT, DLTV, 
DLIT ฯลฯ 
2. การพัฒนานวัตกรรม
เพื่อการเรียนรู้ 

แบบติดตาม ภาคเรียนละ 2 
คร้ัง 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ 

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

เพื่อสรุปและรายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
PLC 

1. แนวทางการเขียน
สรุปรายงาน PLC 
2. AAR 

แบบ
รายงานผล

การ
ด าเนินงาน

PLC   

สิ้นสุดการ
ด าเนินงาน 

สพฐ. 
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ตอนท่ี 5 
กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 จากแผนการด าเนินงานการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ปีงบประมาณ 2560 เป็น ดังนี้ 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งคณะขับเคลื่อน PLC 
 2. พัฒนำทีมผู้น ำ   
 
 
 
 
 
 
 

3. สร้ำงเครือข่ำย PLC ระดับต่ำงๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ด าเนินการ PLC ตามระดับ /ปฏิทิน 
 5. Roving Team PLC to Inspire 
 6. AAR ทีมน า PLC ---> สะท้อน / สรุปการด าเนินงาน 
 7. สร้างขวัญก าลังใจ / น าเสนอนวัตกรรม, ความส าเร็จ 
 8. การประชาสัมพันธ์ 
   
 กิจกรรมกำรด ำเนินงำนระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ คือ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษาในสังกัด  
 2. อบรมกระบวนการ PLC ให้ทีมน าตามค าสั่งที่ 114/2560 และครูตัวแทนให้ครบทุกโรงเรียน 
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และขนาดโรงเรียน เพ่ือน าไปขยายกระบวนการ PLC ที่ถูกต้องสู่การปฏิบัติจริง 
ในโรงเรียน  โดยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดจะพัฒนากลุ่มครูที่เหลือ 

1). สร้างความรู้ ความเข้าใจ 

2) ก าหนดช่องทาง PLC 

3) ปฏิทิน PLC ของแต่ละระดับ 

4) รูปแบบ Log Book 

Innovation 
Symposiums 

นักเรียน 

โรงเรียน 

กลุ่มสาระฯ / งาน 

กลุ่มสนใจ 

สหวิทยาเขต / กลุ่มโรงเรียน /รองผอ. 

Team ผู้น า PLC 

นักเรียน 



แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0  สพม.17  43 

 3. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา ตามค าสั่ง 
114/2560 และจัดท าปฏิทินการด าเนินงานระดับเขตฯ จ านวน 2 วัน 70 คน 
  4. จัด Roving Team เพ่ือนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา  
 5. ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน (AAR) ของคณะกรรมการตามค าสั่ง 114/2560  
      จ านวน 2 ครั้ง/ภาคเรียน  
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 ความส าเร็จการด าเนินงานในภาพรวม  พิจารณาจากความก้าวหน้าเป็นส าคัญ ดังนั้น ตัวชี้วัด
ความก้าวหน้าที่ส าคัญที่สุด คือ ตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน ที่ช่วยให้ครูรู้ว่า
นักเรียน  คนไหนเรียนล้าหลัง คนไหนเรียนก้าวหน้าไปมากกว่ากลุ่ม เมื่อมีการวัดความก้าวหน้าของการเรียนรู้
ของนักเรียนแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการวัด รวมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือว่าจะต้องท าอะไร 
อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2560 ในการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนฐานของการพัฒนาครู  ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน (Functional Base) 
ตัวช้ีวัดที ่1.5  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครู  

ค ำอธิบำยตัวชี้วัด :   
     เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม
ศาสตร์พระราชาด้วย Active Learning และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ 
Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
  วิธีการพัฒนาแบบ Professional Learning Community (PLC) หรือวิธีการพัฒนาครูโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน ในโครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราชา เป็นการรวมตัว รวมใจ 
รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น
ส าคัญ นอกจากนี้ระบบดังกล่าวยังมีส่วนช่วยท าให้กระทรวงศึกษาธิการทราบจ านวนข้อมูลครู ที่ได้รับการ
เลื่อนวิทยาฐานะล่วงหน้า (ภายใน 5 ปีข้างหน้า) เพ่ือวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างสอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพ 
  ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการ PLC การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้แก่ 1. ยอมรับหัวใจหลักของ
การเรียนรู้ของครูคือการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ยอบรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อการเรียน
ของผู้เรียน 3. เข้าใจความแตกต่างของระดับการเรียนรู้ 4. สร้างบรรยากาศความร่วมมือร่วมใจ 5. สร้าง
ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 6. รับฟังและแสดงความคิดเห็นด้วยทัศนคติเชิงบวก และ 7. แนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย ภูมิสังคม ระเบิดจากข้างใน การมีส่วน
ร่วม ประโยชน์ส่วนรวม องค์รวม ท าตามล าดับขั้น ไม่ติดต ารา พึ่งตนเอง และประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์
สูงสุด 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรประเมิน รอบที่ 1 กำรประเมินรอบที่ 2 เป้ำหมำยรวมทั้งปี 

1. ด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community - PLC) ได้ 100% 
2. มีแนวทางในการด าเนินการ
ติดตามผลโครงการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ วิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community - PLC) 

1. ด าเนินงานตามแผนงาน
โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning 
Community - PLC) ได้ 100% 
2. มีครูที่เข้าร่วมโครงการน า
กระบวนการตามกรอบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community - PLC) ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน จ านวน 
10,000 คน 

1. ด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community - PLC) ได้ 100% 
2. มีครูที่เข้าร่วมโครงการน า
กระบวนการตามกรอบชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ(Professional 
Learning Community - PLC) ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
จ านวน 13,500 คน 
3. มีรายงานสรุปผลการพัฒนาตาม
กรอบ PLC ในภาพรวมของประเทศ 

 
 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
 1. มีจ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการกระบวนการ 
PLC การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มำกกว่ำหรือเท่ำกับ
ร้ อยละ 10 ของจ านวนครูทั้ งหมดในสั งกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. ครูที่เข้าร่วมโครงการตามข้อ 1. น ำกระบวนการ 
PLC ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

1. มีจ านวนครูที่เข้าร่วมโครงการ PLC การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ น้อยกว่ำ ร้อยละ 10 ของจ านวนครู
ทั้งหมดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 .  ครูที่ เ ข้ าร่ วมโครงการตามข้อ  1 .  ไ ม่น ำ
กระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียน  

หมำยเหตุ : เป้าหมายเกณฑ์การให้คะแนนเป็นเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด 

แหล่งข้อมูล / วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล 
1. แผนงาน/โครงการ ของส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2. ครูที่เข้าสู่กระบวนการ PLC ของโรงเรียน ตามแบบที่คณะกรรมการขับเคลื่อน PLC ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส ารวจ 
 3. รายงานการด าเนินการขับเคลื่อน PLC สู่โรงเรียน 
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แบบติดตำมกำรสะท้อนปัญหำ แนวทำงกำรแก้ปัญหำ ของกลุ่ม PLC (ระยะที่ 1) 
โรงเรียน...................................................สพป./สพม........................................................ 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    
2 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   

3 เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    
4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้

ร่วมกัน 
   

5 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

   

6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็นต่อ
ผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 

   

7 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    
8 ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    
9 หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม    
10 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................ ............................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. .......................... 
................................................................................................ ............................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................ 
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แบบติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำง PLC (ระยะที่ 2) 
โรงเรียน................................................สพป./สพม.............................................................. 

 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    
2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
5 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
6 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการ

ปฏิบัติงาน 
   

7 การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

   

8 การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

9 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

   

10 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    
11 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
   

12 บันทึกทุกข้ันตอนการท างานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ 
การทดลองใช้ ผลที่ได้ 

   

13 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    
14 แบ่งปันประสบการณ์    
15 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. ............................................ ..
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................. ..........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................  
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แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน PLC  (สิ้นสุดกำรด ำเนินงำน) 
โรงเรียน...........................................................สพป./สพม.................................................. 

 
 1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 

2. ประเด็นปัญหา 
.............................................................. ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
........................................................................ ................................................................................... 
 
 3.  เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 4.  การวางแผนการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ...............................................
..................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ............................................... 
 
 5. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการท างาน 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ...............................................................................  
 6.  ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
......................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................ 
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 7.  ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
................................................................................................................................ ............................................
....................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
................................................................................... .......................................................................... 
 
 8.  อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................................................................................................... ........
........................................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................ 
 
 9.  ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
.................................................................................................................................................. ..........................
......................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................... ........................................................ 
 
 10.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
..................................................................... .......................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ................................ 
 

 11.  นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
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รำยกำรอ้ำงอิง กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 

ของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพื้นฐำน (Functional Base) 

 
 

 1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ............................................. 
 2. สถำนศึกษำในสังกัด สพท. จ ำนวนทั้งหมด .........................................  แห่ง 

  3. จ ำนวนครูที่เข้ำร่วมโครงกำร PLC กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา 
จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครูที่น า
กระบวนการ PLC  
ไปใช้ในการพัฒนา

ผู้เรียน 

หลักฐานการน าไปใช้ 

     

     

     

     

     

 
สรุปผล ครูทั้งหมดในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   จ านวน................ คน 
          ครูที่น ากระบวนการ PLC ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  จ านวน................. คน 
          คิดเป็นร้อยละ.................... 
 
หมำยเหตุ :  ให้ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมรายงานในระบบ KRS ดังนี้  
 1. แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา 
 2. รายงานผลการด าเนินงาน PLC  ของสถานศึกษา   
 * โดยคัดเลือกสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง ตามขนาดสถานศึกษา (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) 
ขนาดละ 1 แห่ง  
 
 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำครู 
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แบบประเมิน “ควำมเป็นชุมชนแห่งผู้เรียนรู้” ของสถำนศึกษำ 

(School As a Community of Learners Inventory) 

ค ำอธิบำย :  แบบประเมินนี้ออกแบบเพ่ือจุดมุ่งหมายใช้เป็นเครื่องมือของสถานศึกษาในการประเมิน เพ่ือสร้าง
ความตระหนักและตรวจสอบการด าเนินงานในปัจจุบันเพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการกระตุ้นการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาของท่านให้มี “ความเป็นชุมชนแห่งผู้เรียนรู้ (Community of learners)” 
มากยิ่งขึ้น  

รำยกำร ปฏิบัติ
เสมอๆ (4) 

ปฏิบัติ 
บ่อยครั้ง (3) 

ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง (2) 

ไม่ปฏิบัต ิ
เลย (1) 

ด้ำนที่ 1 : แนวทำงในกำรน ำ (Leading) และกำรบริหำรจัดกำร (Managing)   
1. บุคลากรได้ท างานร่วมกัน เพ่ือจัดท าวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์

ร่วมทางการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning) เป็นส าคัญ 

    

2.  ผู้น าใส่ใจต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเสมอ พร้อมทั้งท าให้ผู้อ่ืน
เข้าใจและปฏิบัติตาม 

    

3. สิ่งที่ท า ตลอดจนวิธีด าเนินงานด้านต่างๆ ของผู้น า บ่งชี้ให้ผู้อื่น
สามารถเข้าใจถึงค่านิยมและความเชื่อส าคัญทางการศึกษา 
ของผู้น าได้ชัดเจนในการปฏิบัติภารกิจของโรงเรียน 

    

4. บุคลากรแสดงความรับผิดชอบร่วมกันต่อผลงานหรือกิจกรรม
ต่างๆ ที่ด าเนินการของโรงเรียน 

    

5.  ผู้น าเน้นถึงหลักการใช้อ านาจผ่านทางผู้อื่นมากกว่าการใช้อ านาจ
เหนือผู้อื่น 

    

6.  การใช้อ านาจแบบทางการโรงเรียนของเรา ยึดหลักการ ด้าน
แนวคิดและหลักความรู้ทางวิชาชีพครูและสมรรถนะทางวิชาการ
เป็นส าคัญ มากกว่ายึดถือเรื่องต าแหน่งและกฎระเบียบทาง
ราชการ 

    

7. ผู้น าช่วยอ านวยความสะดวก ให้ค าแนะน าและช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง
การปฏิบัติงานที่ท าเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตลอดจนชีวิต
ทางสังคมของนักเรียนดีขึ้น 

    

8.  ผู้น าได้ให้ความสนับสนุนเชิงสังคม เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ตลอดจนชีวิตทางสังคมของนักเรียนดีขึ้น 

    

9.  ผู้น าได้แสดงออกให้เห็นถึงความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ 
อย่างจริงจังโดยให้ความส าคัญต่อพฤติกรรมการเป็นผู้ใฝ่รู้ของ
ผู้อื่นในโรงเรียน 

    

10. ผู้น าได้สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการ
กล้าที่จะเสี่ยง (Risk-taking) และกระตุ้นให้เกิดการริเริ่มวิธีการ
และสิ่งใหม่ๆ (Innovations) ขึ้นในโรงเรียน 

    

ด้ำนที่ 2 : วิธีแก้ปัญหำและกำรตัดสินใจ (Approaches to Problem Solving and Decision Making) 
1. มีการอภิปรายและการสืบค้นหาค าตอบในเรื่องต่างๆ ที่ปฏิบัติกัน      
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รำยกำร ปฏิบัติ
เสมอๆ (4) 

ปฏิบัติ 
บ่อยครั้ง (3) 

ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง (2) 

ไม่ปฏิบัต ิ
เลย (1) 

ในโรงเรียนเป็นปกติ 
2. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศและมีการร่วมกัน

ตัดสินใจเสมอ 
    

3. บุคลากรมักจะช่วยเหลือร่วมมือร่วมใจแก้ปัญหาให้ได้ค าตอบ     
4. บุคลากรเปิดใจกว้างเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติท่ีหลากหลายมากกว่า

การพึ่งค าตอบเดียวท่ียึดแนวทางเดิมตามท่ีเคยท าได้ผลมาแล้ว 
    

5. ก่อนแก้ปัญหาที่ส าคัญ ผู้น าจะพยายามรับฟังความคิดที่
หลากหลายให้มากที่สุด 

    

6. มีการตัดสินใจที่ได้รับการเห็นพ้องจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากกว่า
การตัดสินใจที่ปราศจากการมีส่วนร่วม 

    

7. ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ผู้น ายินยอมให้
คณะครูและนักเรียนสามารถหยิบยกปัญหาและแก้ปัญหาต่างๆ
ในโรงเรียนได้ 

    

8.  ผู้น ายอมรับว่า “ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดา” และ
น ามาใช้ประโยชน์เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นใน
โรงเรียน 

    

ด้ำนที่ 3 : เกี่ยวกับกำรเรียนรู้ (Concerning Learning)     
1. เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมีความชัดเจน เป็นที่

เข้าใจและยอมรับของทุกคน 
    

2. ผู้น าให้ความส าคัญของเรื่องเวลาเรียนมาก และสนับสนุนครู 
ที่ใส่ใจต่อการจัดเวลาเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียนให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะท าได้ 

    

3.  นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการหาความรู้และทักษะ 
ที่จ าเป็นอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง 

    

4. ครูกระตุ้นให้นักเรียนเป็น “ผู้เรียนที่กระตือรือร้น (Active 
learners) และมีพฤติกรรมเป็น “ผู้ร่วมสร้ำงควำมรู้”  
(Co-constructors of knowledge)  ของโรงเรียน 

    

5. ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
(Thinking skills) มากกว่า การเรียนแบบเน้นทักษะฝึกการจ า 

    

6. ครูจัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ประยุกต์และใช้ความรู้ 
ในสถานการณ์ต่างๆ  

    

7. ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการก ากับตนเองและสามารถ
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

    

8. ครูได้ใช้วิธีเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกลุ่ม (Cooperative learning 
group) และวิธีเรียนรู้แบบอ่ืนๆ ที่หลากหลายมากกว่า ยึดการ
เรียนรู้แบบล าพังเป็นเอกเทศและมุ่งการแข่งขันกัน 

    

9. มีการจัดให้มีการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกันหลายวิชา (Interdisciplinary)     
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รำยกำร ปฏิบัติ
เสมอๆ (4) 

ปฏิบัติ 
บ่อยครั้ง (3) 

ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง (2) 

ไม่ปฏิบัต ิ
เลย (1) 

10. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ในโรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียน 

    

11. ครูใช้วิธีการวัดและประเมินอย่างหลากหลาย และเหมาะสม 
เชิงเหตุผลเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน 

    

12. จัดสรรเวลาและให้การสนับสนุนการพัฒนางานวิชาชีพให้แก่
คณะครู โดยเฉพาะเพ่ือน ามาท าการปรับปรุงด้านหลักสูตร  
การสอน และการเรียนรู้ของนักเรียน 

    

13. ผู้น าได้แสดงตนเป็นแบบอย่างของ “ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-
long learner) ให้ผู้อ่ืนเห็นชัดเจน ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้
ใหม่วิธีการเรียนรู้ใหม่ ตลอดจนสิ่งที่ส าเร็จ หรือเคยล้มเหลว 

    

ด้ำนที่ 4 : เงื่อนไขเชิงโครงสร้ำง (Structural Conditions)     
1. บทบาทของบุคลากรในโรงเรียนมีความยืดหยุ่นและต้องพ่ึงพา

อาศัยซึ่งกันและกัน มากกว่า การยึดตามสายงานที่ลดหลั่น
ตามล าดับแบบราชการ 

    

2. ครูมีความอิสระทางวิชาการ (Autonomy) และมีอิสระในการ
วางแผนเรื่องหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนที่
ก าหนดอยู่ในกรอบภาพรวมของโรงเรียน 

    

3. ครูมีการท างานเป็นทีม เพ่ือจัดท าแผนและด าเนินการปรับปรุง
โรงเรียน 

    

4. บุคลากรมีโอกาสได้สนทนา หารือและร่วมวางแผนข้ามทีมงาน 
หรือข้ามระดับชั้นเรียนหรือต่างวิชากัน 

    

5. การติดต่อสื่อสารในโรงเรียนมีความสะดวกและคล่องตัว ทั้ง
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

    

6. มีการจัดสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้มีการพบปะกัน
ระหว่างครูกับครูได้โดยสะดวกใจและเป็นกันเอง 

    

7. มีการจัดสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้มีการพบปะกัน
ระหว่างครูกับนักเรียนได้โดยสะดวกใจและเป็นกันเอง 

    

8. มีการจัดสถานที่เพ่ืออ านวยความสะดวกให้มีการพบปะกัน
ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนได้โดยสะดวกใจและเป็นกันเอง 

    

7. ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศของความปลอดภัย  มี 
ความเกื้อหนุนต่อกัน และส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ขึ้น 

    

ด้ำนที่ 5 : สร้ำงสัมพันธ์ภำพกับชุมชน (Relating to the community)    
1. บุคลากรมีการกระตุ้นส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในวงกว้างของ

บุคคลที่มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและนักเรียน 
เป็นต้น 

    

2. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและสมาชิกชุมชน มีส่วนร่วมและ
มีอ านาจในการตัดสินใจ (Empower) ที่เกี่ยวกับกิจการของ
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รำยกำร ปฏิบัติ
เสมอๆ (4) 

ปฏิบัติ 
บ่อยครั้ง (3) 

ปฏิบัติเป็น
บางครั้ง (2) 

ไม่ปฏิบัต ิ
เลย (1) 

โรงเรียน 
3. โรงเรียนจัดเวทีการมีส่วนร่วมขององค์การชุมชน  หน่วยงานภาค

ธุรกิจและภาคราชการต่างๆ ฯลฯ เพ่ือช่วยกันชี้ชัดถึงความ
ต้องการของนักเรียนและครอบครัวได้ถูกต้องยิ่งขึ้น 

    

4. บุคลากรมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านสุขภาพและ
ด้านให้บริการสาธารณะต่างๆ ต่อโรงเรียน 

    

5. หน่วยงานหรือบุคคลด้านธุรกิจในท้องถิ่นได้มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน 

    

 
ที่มา :  ปรับปรุงจาก สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์  / Lynn J.Stinnette, Kent Peterson and Philip Hallinger. In  
http://www.ncrel.org/cscd/pubs/lead21/2-1l.htm 
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http://www.newhorizons.org/strategies/learnig_environments/abbot_2000html
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ภำคผนวก 
ตัวอย่ำง Log book 
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Step1 : Logbook  
PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียน ............................................................................ 
ชื่อ–สกุล .................................................  ต าแหน่ง .............................  กลุ่มสาระฯ/งาน ...................................... 
 

วัน เดือน ปี ที่ PLC เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด  
 

จ านวน ชม.:นาท ี สถานที่ 

ผู้ร่วม PLC   ผู้น า PLC 
1. 2.  
3 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ./ผู้รับมอบหมาย 
5. 6.  
7. 8.  
ประเด็นปัญหาที่จะ
พัฒนา (เน้นที่ห้องเรียน) 
 
 

 

สาเหตุของปัญหา 
 
 
 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 
 
 

 

การออกแบบกิจกรรม/
เครื่องมือ/วิธีการ  
เพ่ือแก้ปัญหา 
 
 

 

ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน 
ประกอบการ PLC 
 
 

 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึก 
          (.................................................) 

 
ลงช่ือ.........................................................หัวหน้า/ผู้น า PLC 

(.................................................) 
 
 

ผู้รับรอง........................................................................ 
(...........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................. 
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Step2 : Logbook  
PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียน ............................................................................ 
ชื่อ–สกุล .................................................  ต าแหน่ง .............................  กลุ่มสาระฯ/งาน ...................................... 
 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา 
 

 

สาเหตุของปัญหา 
 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 

 

วัน เดือน ปี ที่ PLC เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด  
 

จ านวน ชม.:นาท ี สถานที่ 

ผู้ร่วม PLC   ผู้น า PLC 
1. 2.  
3 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ./ผู้รับมอบหมาย 
5. 6.  
7. 8.  
องค์ความรู้ที่ศึกษา
เพ่ิมเติมก่อนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

ประเด็น/ความรู้และ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งนี้ 
 

 

แนวทาง / วิธีการ /เพ่ือ
การออกแบบเพื่อพัฒนา 
 
 

 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึก 
          (.................................................) 

 
ลงช่ือ.........................................................หัวหน้า/ผู้น า PLC 

(.................................................) 
 
 

ผู้รับรอง........................................................................ 
(...........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................. 
ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
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Step 3 : Logbook  
PLC : ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพสู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand 4.0 สพม.17 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียน ............................................................................ 
ชื่อ–สกุล .................................................  ต าแหน่ง .............................  กลุ่มสาระฯ/งาน ...................................... 
 

ประเด็นปัญหาที่จะพัฒนา  
สาเหตุของปัญหา  
นวัตกรรม/วิธีการพัฒนา  
วัน เดือน ปี ที่ PLC เวลาที่เริ่ม-สิ้นสุด  

 
จ านวน ชม.:นาท ี สถานที่ 

ผู้ร่วม PLC   ผู้น า PLC 
1. 2.  
3 4. ผู้เชี่ยวชาญ/ผอ./ผู้รับมอบหมาย 
5. 6.  
7. 8.  
องค์ความรู้ที่ศึกษา/
ด าเนินการเพิ่มเติมก่อน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 

ประเด็น/ความรู้และ
ข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งนี ้(วงรอบที่ ...) 
 
 

 

ประเด็น/แนวทาง / 
วิธีการ ที่จะด าเนินการ
ต่อไป 
 
 

 

 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึก 
          (.................................................) 

 
ลงช่ือ.........................................................หัวหน้า/ผู้น า PLC 

(.................................................) 
 

ผู้รับรอง........................................................................ 
(...........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................. 
ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
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ผลกำรพัฒนำ/แก้ปัญหำกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ ........................................... วัน เดือน ปี ท่ีสอน .......................... เวลา...........ชั่วโมง.......นาที 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียน ............................................................................ 
ชื่อ–สกุล .................................................  ต าแหน่ง .............................  กลุ่มสาระฯ/งาน ............... ....................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ปัญหำ............................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 กระบวนกำรแก้ปัญหำ/พัฒนำ......................................................................................................  
........................................................................................................................................................ 
 ผลกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำ.........................................................................................................  
....................................................................................................................................................... 

ควำมส ำเร็จที่ได้รับ 
...................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ............................................................ 

ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อไป 
............................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................... ............................. 

ข้อเสนอแนะ 
.......................................................................................... ........................................................................ 
 
 
 
 
 
ลงช่ือ...............................................................ผู้บันทึก 
          (.................................................) 

 
ลงช่ือ.........................................................หัวหนา้/ผู้น า PLC 

(.................................................) 
 

ผู้รับรอง........................................................................ 
(...........................................................) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน................. 
ภาพ/ร่องรอย/หลักฐาน ประกอบการ PLC 
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บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community Logbook  

 
(เริ่มใช้เมื่อ วันที่..............................................) 

 
 
 
 

 
 
 

นาย............................................. 
ครู  วิทยฐานะ  ครูช านาญการ 

 
 
 
 
 

 
โรงเรียน............................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................. 
กระทรวงศึกษาธิการ 

โดย.....นายกิตติ  กสิณธารา 
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บันทึกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
Professional Learning Community Logbook : PLC Logbook 

ของ.......................................................  โรงเรียน..................................................... 
โดย.....นายกิตติ  กสิณธารา 

ประเด็นที่สนใจ/ปัญหา/พัฒนา................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วงรอบท่ี ๑) 

๑. แบบ Face to Face PLC ใช้เวลา...........ชัว่โมง.......นาที 
คนที่ ๑.......................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... ............... 
คนที่ ๒........................................................................................................................................... 
...................................................................................................... ................................................ 

๒. Technology (Technology for Professional Learning Community : TPLC)   
ตั้งแต่วันที่......เดือน.............................พ.ศ...............ถึงวันที่.......เดือน.............................พ.ศ............... 
ใช้เวลา...........ชั่วโมง.......นาที 
คนที่ ๑................................................................................................................................ .......... 
........................................................................................................................ ............... ............... 
คนที่ ๒............................................................................................................................ ............... 
...................................................................................................... ...................... .......................... 
ผลการสืบค้นองค์ความรู้ 
................................................................................. ..................... ................................................ 
...................................................................................................... ...................... .......................... 
สรุปองค์ความรู้ที่ได้ ใช้เวลา...........ชั่วโมง.......นาที 
...................................................................................................... ...................... .......................... 
................................................................... ................................... ................................................ 
บันทึกระหว่างการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา...........ชั่วโมง.......นาที 
....................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................... 
.................................................................................................................................................... .............. 
รายงานผลการพัฒนา/แก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา...........ชั่วโมง.......นาที 
 ปัญหา...................................................................................................... .......................... 
......................................................................................................... ................................................ 
 กระบวนการแก้ปัญหา/พัฒนา......................................................................................................  
......................................................................................................... ................................................ 
 ผลการแก้ปัญหา/พัฒนา.........................................................................................................  
......................................................................................................... ................................................ 
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จุดเด่น 
............................................................................................................................. ..................................... 
.............................................................................................................................................................. .... 

จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 

ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................... 
......................................................................................................................................... ......................... 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วงรอบท่ี ๒) ใช้เวลา...........ชัว่โมง.......นาที 
......................................................................................................... ................................................ 
......................................................................................................... ................................................ 
การเผยแพร่ ใช้เวลา...........ชัว่โมง.......นาที 

๑....................................................................................................................................................  
๒....................................................................................................................................................  

 

รวมเวลาทั้งสิ้น..............ชั่วโมง............นาที 
 
 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ).......................................................  
(.........................................................) 

คร ู
 

............................................................................................................................. ...................................... 
(ลงชื่อ).......................................................  

(.........................................................) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน ฝ่าย........................ 

 

............................................................................................................................. ...................................... 
(ลงชื่อ)....................................................... 

(.........................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
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                             คณะผู้จัดท า 
 

1. นายวรวิทย์  พรหมคช             ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗   ท่ีปรึกษา 
2. นายพิทยุตม์  กงกุล รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามัธยมศกึษา เขต ๑๗   ท่ีปรึกษา 
3. นายประชง  วัฒนชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ หัวหน้าคณะท างาน 
4. นายส าเริง ศรีสิทธิชัยสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ รองหัวหน้าคณะท างาน 
5. นายวัชรลักษณ์  ตากใบ ผู้อ านวยการโรงเรียนสอยดาววิทยา คณะท างาน 
6. นางสาวบุณยกุล หัตถกี ผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร คณะท างาน 
7. นายพรชัย ค ารพ ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองบอนวิทยาคม คณะท างาน 
8. นายคมสัน  ณ รังษ ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนประณีตวิทยาคม คณะท างาน 
9. นางสาวสายพิณ  พิมล ผู้อ านวยการโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม คณะท างาน 

10. นางสาวกรกนก  ดาศร ี ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ คณะท างาน 
11. นายธณวิชัย สายสถิตย์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ คณะท างาน 
12. นายสมหมาย โอภาษ ี รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะท างาน 
13. นางสาวศิรดา พรมเทพ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะท างาน 
14. นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมฯ คณะท างาน 
15. นายพัฒน์ธนัย  จันทร์สว่าง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าใหม่ “พูลสวัสด์ิราษฎรฺนุกูล” คณะท างาน 
16. นางสุริศา ริมคีร ี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ  สพม.17  คณะท างานและเลขานุการ 
17. นางพนารัตน์  เอกปัจชา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นางจุฑาทิพ  ค้าผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สพม.17 คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
บรรณาธิการกิจ / ปก / รูปเล่ม  
นางสุริศา  ริมคีรี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
นางสุณิสา  นิยมศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
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