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ค าน า 

  การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึง
จ าเป็นต้องพัฒนา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย   เดิมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียง
อ่านออกเขียนได้เท่านั้น แต่ส าหรับในศตวรรษท่ี 21 ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัต ิ และการสร้างแรง
บันดาลใจไปพรอมกัน กลาวคือ จะไมเปนเพียงผูรับ (Passive Learning) อีกตอไป แตผูเรียนตองฝกการเรียนรู
จากการลงมือปฏิบัติและการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Active Learning) โดยมีครูเปน “โคช” ที่คอย
ออกแบบการเรียนรู เพ่ือช่วยผู้เรียนให้บรรลุผลได ประการส าคัญ คือ ครูในศตวรรษท่ี 21 จะตองไมตั้งตนเปน 
“ผู้รู้” แตตองแสวงหาความรูไปพรอมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต้อง
ก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” (21st Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอน
ไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) 
และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : 
PBL) ของนักเรียนสิ่งที่เป็นตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ (Professional 
Learning Communities : PLC) ซ่ึงเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท าหน้าที่
ของครูแต่ละคนนั่นเอง 
 คู่มือประกอบการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
วัตถุประสงค์ส าคัญ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การขับเคลื่อน 
PLC สู่สถานศึกษารับรู้การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และน าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณคณะท างานที่ได้ออกแบบการน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ 
และหวังว่าเอกสารนี้คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional  Learning  Community)  เป็นกระบวนการ
สร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพ่ือท างานร่วมกัน
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ร่วมกัน
วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน  และตรวจสอบ  สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้ งในส่วนบุคคลและ 
ผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การวิพากษ์วิจารณ์  การท างานร่วมกัน  การ
ร่วมมือรวมพลัง  โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  โดยมีการด าเนินการ
อย่างน้อย 5  ประการ  ดังนี้  1)  มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ  2)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน  3)  ทุก
ฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย  4)  
มีการวิพากย์  สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน  และ  5)  มีการสร้าง  HOPE  ให้ทีมงาน   
อันประกอบด้วย (1)  honesty  &  humanity  เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นและให้การเคารพกัน
อย่างจริงใจ  (2)  option  &  openness  เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและพร้อมเปิดเผย/
เปิดใจเรียนรู้จากผู้อื่น  (3)  patience  &  persistence  เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น
ทุ่มเทพยายยามจนเกิดผลชัดเจน  (4)  efficacy  &  enthusiasm  เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผล
ของวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะท าให้ผู้เรียนเรียนรู้  และกระตือรือร้นที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างเต็มที่  (เรวดี  ชัยเชาวรัตน์,  2558)     
 คุณลักษณะส าคัญที่ท าให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  โรงเรียนใดมี  PLC  นั้น
นอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลดังที่กล่าวไปแล้วนั้น  การรวมตัวกันของสมาชิก
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังต้องประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ  โดยมีการกล่าวถึงคุณลักษณะ
ส าคัญที่จะท าให้เกิด  PLC  ไว้อย่างหลากหลาย  อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะส าคัญที่ท าให้
เกิด  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)  และ  5) การสนับสนุนการจัดล าดับโครงสร้าง
และความสัมพันธ์ของบุคลากร  (Supportive  conditions  structural  arrangements  and  
collegial  relationships)  (Hord,  Roussin  &  Sommers, 2009)   
 นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มอบนโยบาย
ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม “PLC (Professional 
Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  ในวันที่  2  มีนาคม 2560 ว่า “ขณะนี้
กระทรวงศึกษาธิการ  มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรม  PLC  (Professional Learning 
Community)  หรือ  "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"  ให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ 
ซึ่งแนวคิดของการอบรม  PLC  คือ  การน าคนมาอยู่รวมกัน  เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กัน
ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม  จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิดในด้านต่าง ๆ  ที่จะเป็นแนวทางการ
พัฒนา อย่างไรก็ตามเพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการใช้เวลาในการอบรม  PLC  
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มาก จนกระท่ังครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน  จึงจะก าหนดให้ครูสามารถน าชั่วโมงการอบรม  PLC  
ไปรวมกับจ านวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ  ตามหลักเกณฑ์ใหม่
ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ  นี้ได้ด้วย  นอกจากนี้การอบรม  PLC  ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่ม
จากล่างขึ้นบน  (Bottom  Up)  อย่างแท้จริง แทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา  ซึ่งสิ่งส าคัญที่สุด
ของการอบรม  PLC  อยู่ที่การเรียนรู้  (Learning)  กล่าวคือ  ผู้เข้าอบรม  ต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และ
แบ่งปันความรู้อะไรบ้าง  และจะท าอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็ก  
ไม่ใช่ค านึงถึงวิทยฐานะเพียงอย่างเดียว  แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหน  
ซึ่งการอบรม  PLC ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม  เช่น  อาจจะให้
ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ”  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้
กล่าวด้วยว่า  บางคนเป็นครูที่สอนเก่งแต่อาจยังไม่มีผลงานก็ได้  อีกทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้อใดระบุให้ครูต้องจัดท าผลงานทางวิชาการที่มีลักษณะ
เหมือนวิทยานิพนธ์เพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ  ดังนั้น  หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง  ก็ต้องไปดูว่า
นักเรียนเก่งได้อย่างไร  ครูจึงจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์  และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ ในเกณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน  พร้อมกับมีการพัฒนาอบรมด้วยตนเองตามหลักสูตร   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้ด าเนินการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา  ส าหรับศึกษานิเทศก์  จ านวนทั้งสิ้น  
687 คน  ซึ่งผลการอบรมนั้นพบว่า ศึกษานิเทศก์ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถน าไปขยาย
ผลให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง  และสามารถออกแบบการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูน ากระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้   ดังนั้น  เพ่ือให้การขยายผล            
มีประสิทธิภาพสูงสุดลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน  จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”  สู่
สถานศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึน  และให้ส่งตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาละ  ๖  คน  
เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  
Community)  “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา  ณ  โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท  อ าเภอ
บ้านนา  จังหวัดนครนายก  ในระหว่างวันที่  26  เมษายน - 3  พฤษภาคม  พ.ศ.2560  แบ่งการ
อบรมเป็น  ๔  รุ่น รุ่นละ ๒ วัน  ทั้งนี้เพ่ือให้คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ  มีความรู้ความเข้าใจ  
สามารถขยายผลแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงาน  และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อน
กระบวนการ  PLC  (Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ  PLC (Professional  Learning  
Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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      2. เ พ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC  
(Professional  Learning  Community)  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ไปสู่การปฏิบัติในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 



 

คู่มือการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สูส่ถานศึกษา  ระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

          

 

4 

 

ส่วนที่ 2 
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา 

 
ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต 
 

““พระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาพระราชกระแสฯ ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.99””    
1. นักเรียน    

1.1 “ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่เรียนล้าหลังมิใช่
สอนให้เด็กคิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน  เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของ
ชั้น แต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.55)   

1.2 “ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน 
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี  เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน”  (6 มิ.ย.55) 

1.3 “เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างานร่วมกัน เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มี
ความสามัคคีรู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้และประสบการณ์แก่กัน”  
(5 ก.ค.55)  

1.4 “ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี  นักเรียนรักครู  ครูรักนักเรียน” (9 ก.ค.55) 
2. ครู 

2.1 “เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่ง คือ การขาดครู เพราะจ านวน 
ไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้
ได้ผลตามท่ีต้องการ  จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสมและ
ปลูกจิตส านึกโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม  กล่าวคือ ต้องมี
ความรู้ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็น
ครูที่แท้จริง คือ มีความรักความเมตตาต่อเด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา” (11 มิ.ย.55)  

2.2 “ต้องปรับปรุงครู...ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ ต้องปฏิวัติครูอย่างจริงจัง”   
(6 มิ.ย.55)  

2.3 “ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์   เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น  แล้วบางทีก็ย้ายไปที่ใหม่  ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไร
ตอบแทน ระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดี
ความชอบ หากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมาก คือ มีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี reward” (5 ก.ค.55)  

2.4 “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน   หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชา ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท่านนั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือ
ส่วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.55)   
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พระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 : ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัย    
วิชาการศึกษา  วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2503 

“...ผู้ที่เป็นครูอาจารย์นั้น  ใช่ว่าจะมีแต่ความรู้ในทางวิชาการ และในทางการสอนเท่านั้น     
ก็หาไม่ จะต้องรู้จักอบรมเด็กทั้งในด้านศีลธรรมจรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งให้มีความส านึก
รับผิดชอบ  ในหน้าที่ และในฐานะที่จะเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปข้างหน้า การให้ความรู้หรือที่
เรียกว่าการสอนนั้น ต่างกับการอบรมการสอนคือการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ส่วนการอบรมเป็นการฝึก
จิตใจของผู้เรียนให้ซึมซาบติดเป็นนิสัย ขอให้ท่านทั้งหลายจงอย่าสอนแต่อย่างเดียว ให้อบรมให้ได้รับ
ความรู้ดังกล่าวมาแล้วด้วย...” 

“เราจะให้อะไรกับครู จะดูแลครู/ดูแลนักเรียนได้อย่างไร งบประมาณที่มีอยู่จะใช้อย่างไรให้
คุ้มค่าท่ีสุด” 

 
 

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน  
ด้วยระบบ TEPE Online 
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การพัฒนาครูใหม่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

Model  การพัฒนาครูใหม่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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Professional Learning Community : PLC 
 

1. PLC   หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู ผู้บริหาร และ
นักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
ย้ า  PLC  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  ไม่ใช่ หัวเรื่องในการสอน 

 2. วัตถุประสงค์ของ  PLC  
          1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
          2. เพ่ือให้เกิดการร่วมมือ รวมพลังของทุกฝุายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของ
ผู้เรียน 
          3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการพัฒนาผู้เรียน 

PLC  ถือว่าทุกคนคือคนเชี่ยวชาญในงานนั้น จึงเรียนรู้ร่วมกันได้ 

 ความเชื่อของ PLC 
 1. ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครู มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

  2. ยอมรับหลักการที่ว่า การเรียนรู้ของครู คือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        3. ยอมรับว่า ครูมีความแตกต่างกัน 
      4. ยอมรับว่า การสอนบางครั้งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ และสัมพันธภาพแบบกัลยาณมิตร   
 3. องค์ประกอบส าคัญของ  PLC  
     1. ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึง มีเปูาหมาย ทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่การพัฒนาการเรียน     

การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน 
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      2. ร่วมแรง ร่วมใจ และร่วมมือ  หมายถึง ต้องเปิดใจ รับฟัง เสนอวิธีการ น าสู่การปฏิบัติและ
ประเมินร่วมกัน Open เปิดใจรับและให้ Care และ Share 

     3. ภาวะผู้น าร่วม  หมายถึง การท าPLC ต้องมีผู้น าและผู้ตามในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       4. กัลยาณมิตร หมายถึง  เป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ เติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละคน 

  5. ต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ต้องเน้นการท างานที่เปิดโอกาสการท างาน 
ทีช่่วยเหลือกันมากกว่าการสั่งการ มีชั่วโมงพูดคุย 
        6. การเรยีนรู้และพัฒนาวิชาชีพ  หมายถึง การเรียนรู้การปฏิบัติงานและตรงกับภาระงานคือ   
การสอน สู่คุณภาพผู้เรียน 

 
PLC  มีวิธีการท างาน (กระบวนการ)   

 1. ต้องมีการรวมกลุ่ม  และกลุ่มนั้นต้องมีลักษณะคล้ายๆกัน  เช่น 
      1.1 จัดกลุ่มครูที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
                     - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในระดับชั้นเดียวกัน 
                     - กลุ่มครูที่สอนวิชา/กลุ่มสาระเดียวกันในช่วงชั้นเดียวกัน 
                     - กลุ่มครูตามลักษณะงาน 

 1.2 จ านวนสมาชิก 6-8 คน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์ หมุนเวียนเข้าร่วม ทุกกลุ่ม) 
 1.3 ระยะเวลา  2-3 ชม.ต่อสัปดาห์ ตลอดหนึ่งปีการศึกษา  ก าหนดเป็นชั่วโมงชัดเจนจะดีมาก 
         1.4 จดัชั่วโมงอยู่ในภาระการสอนของครู/ภาระงาน เพื่อไม่ให้ครูถือว่าเป็นภาระเพ่ิมข้ึน  
 1.5. การจัด PLC โดยใช้ ICT ในการเข้ากลุ่มระหว่างการด าเนินการ 
 2. บทบาทของบุคคลในการท า PLC 

         2.1 ผู้อ านวยความสะดวก  
             - รักษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิก    
             - ควบคุมประเด็นการพูดคุย 
             - ยั่วยุให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น 

  2.2 สมาชิก 
            - เปิดใจรับฟัง และเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
            - รับแนวทางไปปฏิบัติและน าผลมาเสนอ พร้อมต่อยอด 
      2.3 ผู้บันทึก  
             สรุปประเด็นการสนทนาและแนวทางแก้ปัญหา พร้อมบันทึก Logbook 

 3. กลุ่มร่วมกันคิด “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน”หาปัญหาส าคัญที่สุด 
           สิ่งที่ต้องระวัง  คือ การไม่ช่วยกันค้นหาปัญหาที่แท้จริง  ผลักปัญหาออกจากตัว 

  4. หาสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา  จากนั้นกลุ่มอภิปรายหาสาเหตุที่แท้จริง เน้น 
ไปที่การสอนของครูเป็นอันดับแรก ที่ถือว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริง เช่น  นักเรียนอ่านไม่ออก เป็นปัญหาส าคัญ
ร่วมกัน  ไม่ใช่สาเหตุว่า พ่อแม่แยกทาง 

 5. หาแนวทางแก้ไข “ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน” ที่ส าคัญนั้น จะแก้ไขอย่างไรดูสาเหตุของ
ปัญหา แนวทางแก้ปัญหาอาจใช้ประสบการณ์ของครูที่ท าให้เกิดความส าเร็จ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  งานวิจัย หรือ
แหล่งอื่นๆ ที่มีการเสนอแนวทางไว้แล้ว จากนั้น สรุปแนวทางการแก้ปัญหาส าคัญ 1 เรื่อง หรือ 2 เรื่องตาม
สภาพของโรงเรียน 
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   6. น าแนวทางท่ีสรุปเพื่อน าไปแก้ไขปัญหา  มาช่วยกันสร้างงาน สร้างแผนงาน เลือกการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)   โดยมีสิ่งที่ต้องท าต่อ คือท าอย่างไร  
ท าเม่ือไร  ใช้อย่างไร และตรวจสอบการท างานอย่างไร จะเสนอผลระหว่างท างานและสรุปผลเมื่อไร 

 
ตัวอย่าง วิธีการท างาน (กระบวนการ) PLC 

 
 

ตัวอย่าง Timeline การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านปัญหา/โครงงาน 
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 7. น าแผนที่ร่วมกันคิดไปใช้ตามก าหนดการท างาน ต้องน าไปใช้อย่างจริงจัง และกล้าเสนอผล

จะส าเร็จหรือไม่ก็ตาม และพร้อมจะน าไปปรับปรุง  ต้องน าผลมาเสนอตามช่วงเวลา ผลงานที่อาจน าเสนอ
กันในช่องทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอื่นๆ   

 8. น าผลมาสรุปสุดท้ายว่าผลเป็นประการใด ร่วมกันสะท้อนผล และปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ถ้าผล
การทดลองเป็นไปตามวัตถุประสงค์  ก็เผยแพร่หรือปรับปรุงให้ยิ่งขึ้น  ผลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ก็ปรับปรุงทดลองใหม่ 

สิ่งส าเร็จ  คือ  นวัตกรรม   
       ที่ส าคัญ คือ การท างานตั้งแต่ขั้นแรกถึงขั้นสุดท้าย ต้องมีการบันทึก (Logbook)  ออกแบบ

เอง ง่าย สั้นหนึ่งหน้าก็พอ อาจน าเสนอทาง Line หรือ Facebook  หรือรูปแบบอื่นๆ   
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ภาพตลอดแนวของ PLC 
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เทคนิค หรือเคล็ดลับ ที่จ าเป็นในการเสริมกระบวนการ PLC  

1.ทักษะการฟัง 
2. เรื่องเล่าเร้าพลัง 
3. การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
4. AAR  
5. ระดับการพัฒนาของนักเรียน 
6. ICT  
 

 

(After Action Review : AAR) ทบทวนผลการปฏิบัติงาน 
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รูปแบบการพัฒนานักเรียน ในยุคปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน 
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ปัจจัยความส าเร็จของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ :  
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

1. ภูมิสังคม 
2. ระเบิดจากข้างใน 
3. การมีส่วนรวม 
4. ประโยชน์ส่วนรวม 
5. องค์รวม 
6. ท าตามล าดับขั้น 
7. ไม่ติดต ารา 
8. ประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด 
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ส่วนที่ 3 
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา มีข้ันตอนการด าเนินงาน เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  1.  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3.  ระดับสถานศึกษา 
 โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ตามกิจกรรมและระยะเวลา ดังนี้ 

1. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 
PLC สู่สถานศึกษาระดับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

คณะกรรมการประกอบด้วย 
1. ผู้บริหารระดับสูง 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

2. ก าหนดรูปแบบกระบวนการ 
PLC ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1 ประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  และครู      
เพ่ือออกแบบส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการครู พร้อมทั้งด าเนินกิจกรรม PLC 
2.2 ประชุมก าหนดรูปแบบกระบวนการ PLC ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการ
สังเคราะห์กระบวนการ PLC จากนักวิชาการ
หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัย  

ระหว่างวันที่ 3-5 
กุมภาพันธ์ 2560 
 
 
ระหว่างวันที่ 2-4 
มีนาคม 2560 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
กระบวนการ PLC  
 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC ให้กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่สถานศึกษา ส าหรับศึกษานิเทศก์  

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 
2560 
ระหว่างวันที่ 31 
มีนาคม – 6 
เมษายน 2560 

4. ออกแบบ และวางแผนแนว
ทางการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.1 ก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ในระดับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา 
4.2 ก าหนดรูปแบบการรายงานผลด้วยระบบ Online 
4.3 จัดท าคู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณ ะก ร ร ม ก า ร ขั บ เ คลื่ อ น ก ร ะบ ว น ก า ร  PLC               
สู่สถานศึกษาระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

อบรม เชิ งปฏิบั ติ ก ารคณะกรรมการขับ เคลื่ อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา เขตละ 6 คน  

ระหว่างวันที่ 26 
เมษายน –3 
พฤษภาคม 2560 

6. ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  

6.1 วางแผนและจัดท าเครื่องมือการติดตามและ
ประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
6.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ออก
ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการPLC 
ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
6.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุป
และรายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC ในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.4 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาที่ไม่ประสบความส าเร็จ        
ในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

 

7. สรุปและรายงานผลการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ระดับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สรุป
และรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC          
สู่สถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้อง 
 

 

8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชู
เกียรติการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา  
 

8.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) การ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  
8.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา ที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีการ          
ที่หลากหลาย 
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2. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม 
1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การศึกษา 
4. บุคลากรการกลุ่มนโยบายและแผน 
5. บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. ผู้บริหารสถานศึกษา 
7. ครู                               ฯลฯ 

เมษายน 2560 

2. ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่ สถานศึกษา 
 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ 
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สร้างทีมงาน PLC ระดับกลุ่ม/เครือข่าย/ศูนย์/
สหวิทยาเขต ฯลฯ 
2  สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการ
ปฏิบัติ ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
3. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (มหาวิทยาลัย 
องค์กรและหน่วยงานต่างๆ) 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พฤษภาคม 2560 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 
 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
พร้อมทั้งบันทึกลงใน Logbook  ตามล าดับดังนี้   
1) ค้นหาปัญหา 2) หาสาเหตุ  3) แนวทางแก้ไข    
4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) น าสู่การปฏิบัติและ
สะท้อนผล 
3.2  สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

พฤษภาคม  - 
กรกฎาคม 2560 

4. ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม 
นิเทศ และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ก ากับ ติดตาม นิ เทศ และประเมินผลการ
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ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน สถานศึกษาที่
ไ ม่ ป ระสบคว ามส า เ ร็ จ ในก า รขั บ เ คลื่ อ น
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 

5. สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC สู่สถานศึกษา 

5.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC สู่
สถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สรุปและรายงานผลด า เนินการขับเคลื่ อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา 
5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการ
ด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา ต่อ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) การ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา  
6 .2  ยกย่ อง เชิ ดชู เ กี ย รติ สถานศึ กษา  ที่ มี
ก ร ะบวนการด า เ นิ นการที่ ดี ส ามารถ เป็ น
แบบอย่ า ง ไ ด้  แล ะ เ ผยแพร่ ด้ ว ย วิ ธี ก า รที่
หลากหลาย 
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3. ระดับสถานศึกษา 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC  
ระดับสถานศึกษา 
 
 

คณะกรรมการจ านวนตามความเหมาะสม 
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
3. หัวหน้าหมวด / ฝ่าย 
4. คร ู
        ฯลฯ 

 

2. ก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษา 

จัดท าแผนงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่ 
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. สร้างทีมงาน PLC ในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา 
2. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติ
ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา (พาดู พาคิด พาท า) 
3.สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน (ระดับบุคคล 
ระดับองค์การ ระดับหน่วยงาน) 
4. ก ากับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3. การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 
 
 

3.1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติใน
สถานศึ กษา  พร้ อมทั้ งบั นทึ กลง ใน  Logbook  
ตามล าดับดังนี้    1) ค้นหาปัญหา 2) หาสาเหตุ 
 3) แนวทางแก้ไข 4) ออกแบบกิจกรรมและ 5) น าสู่
การปฏิบัติและสะท้อนผล 
3.2  สรุปรายงานผล และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 

4. ก ากับ ติดตามนิเทศและ
ประเมินผล 

4.1 จัดท าแผนและเครื่องมือ ก ากับ ติดตาม นิเทศ 
และประเมินผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 
4.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC สู่
สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา ด าเนินการก ากับ 
ติดตาม นิ เทศ และประเมินผลการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLCสู่สถานศึกษา 
4.3 เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีไม่ประ 
สบความส าเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
สู่สถานศึกษา 

 



 

คู่มือการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สูส่ถานศึกษา  ระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

   

 

20 

 

ขั้นตอน กิจกรรม ระยะเวลา 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินการการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  

5.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รายงานผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา พร้อม Logbook เป็นรายบุคคลต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
5.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC  
สู่สถานศึกษา ระดับสถานศึกษา สรุปและรายงานผล
การด าเนินการติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ
PLC สู่สถานศึกษา ในสถานศึกษา 
5.3 สถานศึกษารายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

6. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอด
บทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่
สถานศึกษา 

6.1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Show & Share) การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
สู่สถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
6.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีกระบวนการด าเนินการที่ดี
สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเผยแพร่ด้วยวิธีการ        
ที่หลากหลาย 

 

 

 

 



คู่มือการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สูส่ถานศึกษา  ระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 



คู่มือการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สูส่ถานศึกษา  ระดบัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ความรู้ เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ความรู ้เร่ือง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) 

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

1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
PLC (Professional  Learning  Community) มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเกี่ยวกับ

ความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้  (Thompson, Gregg, & Niska, 2004) เป็นการน าแนวคิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มา ประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาที่เปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็น”องค์กร” นั้นน่าจะไม่เหมาะสม
และถูกต้อง แท้จริงแล้วโรงเรียน มีความเป็น “ชุมชน” มากกว่าความเป็นองค์กร ซึ่งความเป็น “องค์กร” กับ 
“ชุมชน” มีความแตกต่างกันที่ความเป็นชุมชน จะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพัน
ร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วย
กฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อ านาจเป็นหลัก ในขณะที่ “ชุมชน” จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยม 
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพมีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และ
ยึดหลักต้องพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน แบบผนึกก าลังกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่พัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ “องคก์ร” ยังท าให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างขึ้น เช่นลดความเป็นกันเองต่อกันลง
มีความเป็นราชการมากข้ึน และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่า
ถ้ามองโรงเรียนในฐานะแบบองค์กรดังกล่าวแล้วก็จะท าให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึก
ห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้นมีกลไกที่บังคับควบคุมมากมายและมักมีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็น
หลักในทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่าโรงเรียนมีฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้วบรรยากาศที่ตามมาก็คือสมาชิกมีความ
ผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วมมีการสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศ     
ที่ทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูและสวัสดิภาพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) โดยที่      
ใส่ใจร่วมกันถึงการเรียนรู้และความรับผิดชอบหลักรว่มกันของชุมชนนั้นคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ด้านความส าคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการด าเนินการใน
รูปแบบ  PLC น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการ
สังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มี การจัดตั้ง PLC โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์
อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอน
และต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงาน
สอนของครูเพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้นโดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่างแข็งขันจนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียน ถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น 
กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เกี่ยวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกต
อย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา 
เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อ
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การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญ คือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
แบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ ลักษณะผู้เรียนได้
อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ 
อย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
 ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น 
และจ านวนชั้นเรียนที่ต้อง เลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียน 
แบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่
เหมือนกันและลดลงชัดเจน 

กล่าวโดยสรุปคือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับ องค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลง ของสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพที่มีหน้างานส าคัญ 
คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้ เรียนร่วมกันเป็นส าคัญ จากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาด าเนินการ ในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทั้งวิชาชีพครูและผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นส าคัญ   
 1.1 ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC มีวรรณกรรมทางการศึกษาจากการวิจัยหรือโครงการศึกษา
ต่างๆ สามารถ เรียบเรียงสรุปเป็นความหมายของ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู 
ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) 
ได้กล่าวว่า PLCเป็นสถานที่ส าหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของ
โรงเรียนในการท างาน เพ่ือปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียนหรืองานวิชาการโรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มอง
ในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้น าร่วมกันของครู หรือเปิดโอกาส
ให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วมและวิสัยทัศน์ร่วมกันไปถึง
การเรียนรู้ร่วมกันและการน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่ วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็น
เหมือนแรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990) การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ครูเพ่ือศิษย์” 
(วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่าเป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลง
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือผู้เรียน เป็นส าคัญ 

  อย่างไรก็ตาม การรวมตัวการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้ยากที่จะท าเพียงล าพังหรือ
เพียงนโยบายเพ่ือให้เกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นต้องสร้างความเป็น PLC ที่สอดคล้องกับ
ธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชน 
ที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้น จึงจ าเป็นต้องมีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทาง
วิชาชีพ มีฉันทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพ่ือศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศการอยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ 
“ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, ทัศนีย์ จันอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ์, 2553) ที่มี
ลักษณะความเป็นชุมชน แห่งความเอ้ืออาทรอยู่บนพ้ืนฐาน “อ านาจเชิงวิชาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” 
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(Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจที่การสร้างพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผู้น าร่วมของครูเพ่ือขับเคลื่อนการ 
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005) 

  กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกันของครู 
ผู้บริหาร และนักการศึกษา บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร ที่มีวิสัยทัศน์  คุณค่า 
เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน โดยท างานร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ที่ครู เป็นผู้น าร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแล
สนับสนุน สู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ และความสุขของการท างานร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
 1.2 การแบ่งระดับของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

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

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

   1.1 ระดับนักเรียน (Student Level) ซึ่งนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมและร่วมมือให้เกิดการ
เรียนรู้ขึ้น จากครูและเพ่ือนนักเรียนอ่ืนให้ท ากิจกรรมเพ่ือแสวงหาค าตอบที่สมเหตุสมผล ส าหรับตน นักเรียน
จะได้รับการพัฒนาทักษะที่ส าคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ 
   1.2 ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้บริหารของ
โรงเรียนโดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน  จึงเรียกว่า “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” ซ่ึงเป็นกลไกส าคัญอย่างยิ่งที่ทุกคนในโรงเรียนร่วมกันพิจารณา ทบทวนเรื่องนโยบาย การปฏิบัติ 
และกระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ของโรงเรียนใหม่อีกครั้ง โดยยึดหลักในการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเหล่านี้ 
เพ่ือให้สามารถ บริการด้านการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้ง เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไข้
ดังกล่าว น ามาสู่การสนับสนุนการปฏิบัติ งานวิชาชีพของครูผู้สอน และผู้บริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิผล 
สูงยิ่งขึ้น มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของการท างานที่ดีต่อกันของทุกฝ่าย 
   1.3 ระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง 
สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชน โดยบุคคลกลุ่มนี้จ าเป็นต้องมีส่วนเข้ามาร่วมสร้าง และผลักดัน วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมาย กล่าวคือ ผู้ปกครองนักเรียน ผู้อาวุโสในชุมชนตลอดจนสถาบันต่างๆ ของ
ชุมชนเหล่านี้ ต้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเป้าหมายการเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน กล่าวคือ ผู้ปกครอง    
มีส่วนร่วมทางการศึกษาได้โดยการให้การดูแลแนะน าการเรียนที่บ้านของนักเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุน   
แก่ครูและผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่บุตรหลานของตน ผู้อาวุโสในชุมชนสามารถเป็น
อาสาสมัคร ถ่ายทอดความรู้ 

   2) ระดับกลุ่มเครือข่าย (Network Level) คือ PLC ที่ขับเคลื่อนในลักษณะการรวมตัวกัน
ของกลุ่มวิชาชีพจากองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มุ่งมั่นร่วมกันสร้างชุมชน เครือข่าย ภายใต้ วัตถุประสงค์
ร่วม คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ก าลังใจ สร้างความสัมพันธ์และพัฒนาวิชาชีพร่วมกัน 
อาจมี เป้าหมายที่เป็นแนวคิดร่วมกันอย่างชัดเจน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 

    2.1 กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบัน คือ การตกลงร่วมมือกันในการพัฒนา
วิชาชีพครูระหว่างสถาบัน โดยมองว่าการร่วมมือกันของสถาบันต่างๆ จะท าให้เกิดพลังการขับเคลื่อน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ การแลกเปลี่ยน หรือร่วมลงทุนด้านทรัพยากร และการเกื้อหนุนเป็นกัลยาณมิตร 
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คอยสะท้อนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กรณีตัวอย่างเช่น กรณี ศึกษาการจัด PLC เป็นกลุ่มของโรงเรียนใน
ประเทศสิงคโปร์ เพ่ือร่วมพัฒนาแลกเปลี่ยนและสะท้อนร่วมกันทางวิชาชีพ เป็นต้น 

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

   3) ระดับชาติ (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) ให้เกิด 
ผลส าเร็จ เป็นต้น 
 1.3 องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในบริบทสถานศึกษา 

     PLC ในระดับสถานศึกษา หรือ ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ น าเสนอเป็นองค์ประกอบของ PLC 
ที่มาจากข้อมูลที่รวบรวมและ วิเคราะห์จากเอกสารทั้ งในประเทศไทยและต่างประเทศน าเสนอเป็น 6 
องค์ประกอบของ PLC ในบริบทสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ร่วมทีมร่วมแรงร่วมใจ ภาวะผู้น าร่วม 
การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ ชุมชนกัลยาณมิตร และโครงสร้างสนับสนุน ชุมชนน าเสนอจ าก 
การสังเคราะห์แนวคิดต่างๆ  และรายละเอียดต่อไปนี้ 

    องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) วิสัยทัศน์ร่วมเป็นการมองเห็นภาพ
เป้าหมาย ทิศทาง เส้นทาง และสิ่งที่จะเกิดข้ึนจริง เป็นเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC ที่มีทิศทางร่วมกัน 
โดยมีวิสัยทัศน์เชิงอุดมการณ์ทางวิชาชีพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) คือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
ภาพความส าเร็จที่มุ่งหวังในการน าทางร่วมกัน (Hord, 1997) อาจเป็นการมองเริ่มจากผู้น าหรือกลุ่มผู้น าที่มี 
วิสัยทัศน์ท าหน้าที่เหนี่ยวน าให้ผู้ร่วมงานเห็นวิสัยทัศน์นั้นร่วมกัน หรือการมองเห็นจากแต่ละปัจเจกที่มี
วิสัยทัศน์เห็นในสิ่งเดียวกัน วิสัยทัศน์ร่วมมีลักษณะส าคัญ  4 ประการ (4 Shared) มีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 

   1) การเห็นภาพและทิศทางร่วม (Shared Vision) จากภาพความเชื่อมโยงให้เห็นภาพ
ความส าเร็จร่วมกันถึงทิศทาง ส 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)  
   3) คุณค่าร่วม (Shared Values) เป็นการเห็นทั้งภาพเป้าหมาย และที่ส าคัญเมื่อเห็นภาพ
ความเชื่อมโยงแล้ว ภาพดังกล่าวมีอิทธิพลกับการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและของ งานจนเชื่อมโยงเป็น
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ความหมายของงานที่เกิดจากการตระหนัก รู้ของสมาชิกใน PLC จนเกิดเป็นพันธะสัญญาร่วมกัน ร่วมกัน 
หลอมรวมเป็น “คุณค่าร่วม” ซึ่งเป็นขุมพลังส าคัญที่จะเกิดพลัง ในการไหลรวมกันท างานในเชิงอุดมการณ์ทาง
วิชาชีพร่วมกัน  (Hord, 1997; DuFour, 2006; Hargreaves, 2003) 
   4) ภารกิจร่วม (Shared Mission) เป็นพันธกิจแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายร่วม รวมถึงการ เรียนรู้ของครูในทุกๆ ภารกิจ สิ่งส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนรู้ ที่มุ่งการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นหัวใจส าคัญ (Hord, 1997) โดยการเริ่มจากการรับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพเพ่ือศิษย์ร่วมกันของ
ครู (Louis & Kruse, 1995; Senge, 2000; DuFour, 2006)   

  องค์ประกอบที่ 2 ทีมร่วมแรงร่วมใจ (Collaborative Teamwork) ทีมร่วมแรงร่วมใจ เป็น
การพัฒนามาจากกลุ่มที่ท างาน ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ลักษณะการท างานร่วมกันแบบมีวิสัยทัศน์ คุณค่า 
เป้าหมาย และพันธกิจร่วมกัน รวมกันด้วยใจ จนเกิดเจตจ านงในการท างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้ 
บรรลุผลที่การเรียนรู้ของผู้เรียน (Louis, Kruse, & Marks, 1996) การเรียนรู้ของทีม และการเรียนรู้ของครู 
บนพ้ืนฐานงานที่มี ลักษณะต้องมีการคิดร่วมกัน วางแผนร่วมกัน ความเข้าใจร่วมกัน  ข้อตกลงร่วมกัน การ
ตัดสินใจร่วมกัน แนวปฏิบัติร่วมกัน การประเมินผลร่วมกัน และการรับผิดชอบร่วมกัน จากสถานการณ์ ที่งาน
จริงถือเป็นโจทย์ร่วม (Hargreaves, 2003; Stoll & Louis, 2007) ให้เห็นและรู้เหตุปัจจัย กลไกในการท างาน 
ซึ่งกันและกัน แบบละวางตัวตนให้มากที่สุด (There’s no I in team) (DuFour, 2006) จนเห็นและรู้
ความสามารถของแต่ละคนร่วมกัน เห็นและรับรู้ถึงความรู้สึกร่วมกันในการท างานจนเกิด ประสบการณ์หรือ
ความสามารถในการท างาน และพลังในการร่วมเรียนรู้ ร่วมพัฒนาบนพ้ืนฐานของพันธะร่วมกันที่เน้นความ
สมัครใจ และการสื่อสารที่มีคุณภาพบนพ้ืนฐานการรับฟังและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามการที่ 
PLC เน้นการขับเคลื่อน ด้วยการท างานแบบทีมร่วมแรงร่วมใจ ที่ท าให้ลงมือท าและเรียนรู้ ไปด้วยกันด้วยใจ
อย่างสร้างสรรค์ต่อเนื่องนั้น ซึ่งมีลักษณะพิเศษของการรวมตัวที่เหนียวแน่นจากภายใน นั้นคือการเป็น 
กัลยาณมิตร ท าให้เกิดทีมใน PLC อยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ ที่ต่างช่วยเหลือเกื้อกูล ดูแลซึ่งกัน จึงท าให้          
การท างานเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีความสุข ไม่โดดเดี่ยว (Sergiovanni, 1994; Fullan, 1999) ซึ่งรูปแบบ
ของทีมจะมีเป็นเช่นไรนั้นขึ้นอยู่กับเป้าประสงค์ หรือพันธกิจในการด าเนินการของชุมชนการเรียนรู้ เช่น           
ทีมร่วม สอน ทีมเรียนรู้ และกลุ่มเรียนรู้ เป็นต้น  (วิจารณ์ พานิช , 2554;  Olivier &Hipp, 2006; Little & 
McLaughlin, 1993) 

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

   1) ภาวะผู้น าผู้สร้างให้เกิดการน าร่วมเป็นผู้น าที่สามารถท าให้สมาชิกใน PLC เกิดการเรียนรู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลงทั้ง ตนเองและวิชาชีพ (Kotter& Cohen, 2002)  จนสมาชิกเกิดภาวะผู้น าในตนเองและ
เป็นผู้น าร่วมขับเคลื่อน PLC ได้โดยมี ผลมาจากการเสริมพลังอ านาจจากผู้น าทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยเฉพาะการเป็นผู้น าที่เริ่มจากตนเองก่อนด้วยการลงมือท างาน อย่างตระหนักรู้ และใส่ใจให้ความส าคัญกับ
ผู้ร่วมงานทุกๆ คน (Olivier &Hipp, 2006) จนเป็นแบบที่มีพลังเหนี่ยวน าให้ ผู้ร่วมงานมีแรงบันดาลใจและมี
ความสุขกับการท างานด้วยกัน อย่างวิสัยทัศน์ร่วม (Hargreaves, 2003)  รวมถึงการน าแบบไม่น า โดยท า
หน้าที่ผู้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้สมาชิกเติบโตด้วยการสร้างความเป็นผู้น าร่วม ผู้น าที่จะสามารถสร้างให้เกิด
การน าร่วมดังกล่าวควรมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้ มีความสามารถในการลงมือท างานร่วมกัน การเข้าไปอยู่ใน
ความรู้สึกของผู้อ่ืนได้ การตระหนักรู้ในตนเอง ความเมตตากรุณา การคอยดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน การโค้ช
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ผู้ร่วมงานได้  การสร้างมโนทัศน์ การมวิสัยทัศน์การมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการเติบโตของผู้อ่ืน เป็นต้น  
(Thompson, Gregg, &Niska, 2004) 

   2) ภาวะผู้น าร่วมกัน เป็นผู้น าร่วมกันของสมาชิก PLC ด้วยการกระจายอ านาจ เพ่ิมพลังอ านาจ 
ซึ่งกันและกันให้สมาชิก มีภาวะผู้น าเพ่ิมขึ้น จนเกิดเป็น “ผู้น าร่วมของครู” (Hargreaves, 2003) ในการ
ขับเคลื่อน PLC มุ่งการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักแนวทางบริหารจัดการร่วม 
การสนับสนุน การกระจายอ านาจ การสร้างแรงบันดาลใจของครู โดยครูเป็นผู้ลงมือกระท า หรือ ครูท าหน้าที่
เป็น“ประธาน”เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ไม่ใช่ “กรรม” หรือ ผู้ถูก กระท า และผู้ถูกให้กระท า
(วิจารณ์ พานิช, 2554 ซึ่งผู้น าร่วมจะเกิดขึ้นได้ดีเมื่อมีบรรยากาศส่งเสริมให้ครูสามารถแสดงออกด้วย ความเต็ม
ใจ อิสระปราศจากอ านาจครอบง าที่ขาดความเคารพ ในวิชาชีพ แต่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันใน PLC นั่นคือ “อ านาจ
ทาง วิชาชีพ” (Hargreaves, 2003) เป็นอ านาจเชิงคุณธรรมที่มีข้อปฏิบัติที่มาจากเกณฑ์และมาตรฐานที่เหน็พ้อง
ตรงกนัหรอืก าหนดรว่มกันเพ่ือยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันของผู้ประกอบวิชาชีพครทูั้งหลายใน PLC (Thompson 
etal.,2004) 
   กล่าวโดยสรุป คือ ภาวะผู้น าร่วมดังท่ีกล่าวมา มีหัวใจส าคัญคือน าการเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตนเองของแต่ละคน ทั้งสมาชิก และผู้น าโดยต าแหน่งเมื่อใดที่บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้ ทั้งด้าน
วิชาชีพและชีวิตจนเกิดพลังการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ ความสุขในวิชาชีพของตนเองและผู้อื่น ภาวะผู้น าร่วมจะ
เกิดผล ต่อความเป็น PLC 
 

  องค์ประกอบที่  4 การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพ (Professional learning 
anddevelopment) การเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพใน PLC มีจุดเน้นส าคัญ 2 ด้าน คือ การเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้เพื่อจิต วิญญาณความเป็นครู รายละเอียดดังนี้  

  1) การเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพ หัวใจส าคัญการเรียนรู้ บนพ้ืนฐานประสบการณ์ตรงในงานที่ลงมือ
ปฏิบัติจริง ร่วมกันของ สมาชิก จะมีสัดส่วนการเรียนรู้มากกว่าการอบรมจากหน่วยงาน ภายนอก อ้างถึงแนวคิด
ของ Dale (1969) แนวคิดกรวย ประสบการณ์ (Cone of Experience) ยืนยันอย่างสอดคล้อง ว่าการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ตรงจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการเรียนรู้ได้มากที่สุด ด้วยบริบท PLC ที่มีการ 
ท างานร่วมกันเป็นทีม (Sergiovanni, 1994) จึงท าให้การเรียน รู้จากโจทย์และสถานการณ์ที่ครูจะต้องจัดการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นการร่วมเห็น ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ (Dufour, 2006) ท าให้บรรยากาศ
การพัฒนาวิชาชีพของครูรู้สึก ไม่โดดเดี่ยว คอยสะท้อนการเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถือเป็นพ้ืนที่การ
เรียนรู้ร่วมกันที่ใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น สะท้อนการเรียนรู้ สุนทรียะสนทนา การเรียนรู้สืบเสาะแสวงหา การ
สร้างมโนทัศน์ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การคิดเชิงระบบ การ สร้างองค์ความรู้ การเรียนรู้บนความเข้าใจการ
ท างานของสมอง และการจัดการความรู้ เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553; Stoll & Louis, 2007) 

  2) การเรียนรู้เพ่ือจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองจากข้างใน หรือ         
วุฒิภาวะความเป็นครู ให้เป็นครูที่สมบูรณ์ โดยมีนัยยะส าคัญคือ การเรียนรู้ตนเอง การ รู้จักตนเองของครู 
เพ่ือที่จะเข้าใจมิติของผู้เรียนที่มากกว่าความรู้ แต่เป็นมิติของความเป็นมนุษย์ ความฉลาดทางอารมณ์ เมื่อครู    
มี ความเข้าใจธรรมชาติตนเองแล้ว จึงสามารถมองเห็นธรรมชาติของศิษย์ตนเองอย่างถ่องแท้ จนสามารถสอน 
หรือจัดการเรียนรู้โดยยึด การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญได้ รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน 
(Hargreaves, 2003) ที่ต้องอาศัยการตระหนักรู้ สติ การฟัง การใคร่ครวญ เป็นต้น จิตที่สามารถเรียนรู้และ        
เป็นครูได้อย่างแท้จริงนั้นจะเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา การ กรุณา และความอ่อนน้อม เห็นศิษย์
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เป็นครู  เห็นตนเองเป็นผู้เรียนรู้ มีพลังเรียนรู้ในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
เรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้อย่างใคร่ครวญ และการฝึกสติ เป็นต้น (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ , 
2553) 

  กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้และการพัฒนาวิชาชีพของ PLC นั้นมีหัวใจส าคัญคือการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุขของ ทีมเรียนรู้ เป็นบรรยากาศที่เปิดพ้ืนที่การเรียนรู้แบบน าตนเอง ของครูเพ่ือการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเองและวิชาชีพ อย่างต่อเนื่องเป็นส าคัญ 
  องค์ประกอบที่ 5 ชุมชนกัลยาณมิตร (Caring community) กลุ่มคนที่อยู่ร่วมโดยมีวิถีและ
วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน ในชุมชน มีคุณลักษณะคือ มุ่งเน้นความเป็นชุมชนแห่งความสุข สุขทั้งการท างานและ
การอยู่ร่วมกันที่มีลักษณะวัฒนธรรมแบบ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ที่ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความ คิดเห็น
ของตนเป็นวิถีแห่งอิสรภาพ และเป็นพ้ืนที่ให้ความรู้สึก ปลอดภัย หรือปลอดการใช้อ านาจกดดัน บนพ้ืนฐาน
ความไว้วางใจ เคารพซึ่งกันและกัน มีจริยธรรมแห่งความเอ้ืออาทรเป็นพลังเชิงคุณธรรม คุณงามความดีที่สมาชิก
ร่วมกันท างานแบบอุทิศตนเ พ่ือวิชาชีพ โดยมี เจตคติ เชิ งบวกต่อการศึกษาและผู้ เรียนสอดคล้องกับ
Sergiovanni(1994) ที่ว่า PLCเป็นกลุ่มที่มีวิทยสัมพันธ์ต่อกัน เป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นจากภายใน ใช้ความเป็น 
กัลยาณมิตรเชิงวิชาการต่อกัน ท าให้ลดความโดดเดี่ยวระหว่าง ปฏิบัติงานสอนของครู เชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์กัน       
ทั้งในเชิงวิชาชีพ และชีวิต มีความศรัทธาร่วม อยู่ร่วมกันแบบ “สังฆะ” ถือศีล หรือ หลักปฏิบัติร่วมกัน โดยยึด
หลักพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา เป็นชุมชนที่ยึดหลักวินัยเชิงบวก เชื่อมโยงการพัฒนา PLC         
ไปกับวิถีชีวิตตนเองและวิถีชีวิตชุมชนอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ สังคมฐานการพ่ึงพาตนเอง (สุรพล ธรรมร่มดี 
และคณะ, 2553)  มีบรรยากาศของ “วัฒนธรรมแบบเปิดเผย” ทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นของตน 
เป็นวิถีแห่งอิสรภาพ ยึดความสามารถ และสร้างพ้ืนที่ปลอดการใช้อ านาจกดดัน (Boyd, 1992) ดังกล่าวนี้ 
สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนถึงเครอืข่ายที่สัมพันธ์ กับชุมชนต่อไป 
  องค์ประกอบที่ 6 โครงสร้างสนับสนุนชุมชน (Supportive structure)โครงสร้างที่สนับสนุน
การก่อเกิดและคงอยู่ของ PLC มีลักษณะ ดังนี้ ลดความเป็นองค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบราชการ หันมาใช้
วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการแทน และเป็น วัฒนธรรมที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ การด าเนินการที่ต่อเนื่อง
และ มุ่งความยั่งยืน จัดปัจจัยเงื่อนไขสนับสนุนตามบริบทชุมชนมี โครงสร้างองค์การแบบไม่รวมศูนย์ 
(Sergiovanni, 1994) หรือ โครงสร้างการปกครองตนเองของชุมชน เพ่ือลดความขัดแย้ง ระหว่างครู
ผู้ปฏิบัติงานสอนกับฝ่ายบริหารให้น้อยลง มีการบริหาร จัดการ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่เน้นรูปแบบ
ทีมงาน เป็นหลัก (Hord, 1997) การจัดสรรปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการด าเนินการของ PLC เช่น เวลา วาระ 
สถานที่ ขนาดชั้นเรียน ขวัญ ก าลังใจ ข้อมูลสารสนเทศ และอ่ืนๆ ที่ตามความจ าเป็นและบริบท ของแต่ละ
ชุมชน (Boyd, 1992) โดยเฉพาะการเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม ให้เกิดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน
อย่างมี ความสุข (สุรพล ธรรมร่มดี และคณะ, 2553) มีรูปแบบการ สื่อสารด้วยใจ เปิดกว้างให้พ้ืนที่อิสระ       
ในการสร้างสรรค์ของชุมชน เน้นความคล่องตัวในการด าเนินการจัดการกับเงื่อนไขความ แตกแยก และมีระบบ
สารสนเทศของชุมชนเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (Eastwood & Louis, 1992) 
  กล่าวโดยสรุปทั้ง 6 องค์ประกอบของ PLC ในบริบท สถานศึกษา กล่าวคือ เอกลักษณ์ส าคัญของ
ความเป็น PLC แสดงให้เห็นว่าความเป็น PLC จะท าให้ความเป็น “องค์กร” หรือ “โรงเรียน” มีความหมาย     
ที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ PLC ด้วยกลยุทธ์การสร้างความ ร่วมมือ
ที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยวิสัยทัศน์ร่วม มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพ และชุมชนกัลยาณมิตร 
แสดงถึงการ รวมพลังของครูและนักการศึกษา ที่เป็นผู้น าร่วมกัน ท างานร่วมกัน แบบทีมร่วมแรงร่วมใจ       
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มุ่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้โครงสร้างอ านาจทางวิชาชีพ และอ านาจเชิงคุณธรรม ที่มา
จากการร่วมคิด รว่มท า รว่มน า รว่มพัฒนาของคร ูผู้บรหิาร นักการศึกษาภายใน PLC ที่ส่งถึงผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 1.4 ประโยชน์ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
   S.M. Hord. (1997)ได้ท าการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้งชุมชน
แห่งวิชาชีพ โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชน
แห่งวิชาชีพ  และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้าง  ได้ผลสรุปเป็นประเด็นย่อๆ  
ดังนี้ 
   ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

   - ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวในงานสอนของครูลง 
   - เพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น  โดยเพ่ิมความกระตือรือร้น
ที่จะปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน 
   - รู้สึกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อพัฒนาการโดยรวมของนักเรียน  และร่วมกันรับผิดชอบเป็น
กลุ่มต่อผลส าเร็จของนักเรียน 
   - รู้สึกเกิดสิ่งที่เรียกว่า  “พลังการเรียนรู้  (Powerful  learning)”  ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการ
สอนในชั้นเรียนของตนมีผลดียิ่งขึ้น  กล่าวคือ  มีการค้นพบความรู้และความเชื่อใหม่ๆ  ที่เกี่ ยวกับวิธีการ
สอนและตัวผู้เรียนซึ่งตนไม่เคยสังเกตหรือสนใจมาก่อน 
   - เข้าใจในด้านเนื้อหาสาระท่ีต้องท าการสอนได้แตกฉานยิ่งขึ้น  และรู้ว่าตนเองควรแสดงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนอย่างไร จึงจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดตามเกณฑ์ที่คาดหมาย 
   - รับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  ที่จ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้น  ส่งผลดี
ต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพของตนได้ตลอดเวลา  ครูเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างแรงบันดาลใจต่อการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป 
   - เพ่ิมความพึงพอใจ เพ่ิมขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงานสูงขึ้น  และลดอัตราการลาหยุดงาน
น้อยลง 
   - มีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีสอน ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่างเด่นชัด และ
รวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า 
   - มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่างเด่นชัดและยั่งยืน 
   - มีความประสงค์ที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ต่อปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆ 

 ประโยชน์ต่อนักเรียน 
   - ลดอัตราการตกซ้ าชั้น  และจ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการสอนให้น้อยลง 
   - อัตราการขาดเรียนลดลง 
   - มีผลการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นเด่นชัด ปรากฏให้เห็นทั่วไปโดยเฉพาะในแทบทุกโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก 
   - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ประวัติศาสตร์  และวิชาการอ่านที่
สูงขึ้นอย่างเด่นชัด  เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า 
   - มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์การเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกัน ลดลง
ชัดเจน 
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  กล่าวโดยสรุป  ถ้าผลงานวิจัยดังกล่าวมีน้ าหนักมากพอที่เชื่อมโยงถึงการที่ครูผู้สอนและผู้น า
สถานศึกษาได้ท างานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพแล้ว  ก็มีค าถามตามมาว่า  แล้วจะเพ่ิมจ านวน
โรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร  กระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปบ่งชี้ว่า  ทั้งบรรดา
ครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดบทบาทใหม่ที่เหมาะสมของครู  โดยต้องทบทวน
การที่ต้องให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียน และอยู่กับนักเรียนตลอดเวลานั้น  ได้มีการศึกษา
เปรียบเทียบเรื่อง  การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก  ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลาย
ประเทศ  เช่น  ในญี่ปุ่น  พบว่า  ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง  และมีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปกับการ
จัดท าแผนเตรียมการสอน  การประชุมปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงาน  การให้ค าปรึกษาและท างานกับนักเรียน
เป็นรายบุคคล  การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอื่นเพ่ือสังเกตการเรียนการสอน  และการได้ใช้เวลาไปเพ่ือกิจกรรมต่างๆ  
ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากขึ้น  (Darling – Hammond, 1994, 1996)  เป็นต้น  การที่จะให้การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น  จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่ต่อสาธารณชน และ
วงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและเห็นคุณค่าของความจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น  ถ้าหาก
ต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน  ดังที่มีผู้กล่าวว่า  “ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องเป็นนักเรียน  
(Teachers  are  the  first  learners)”โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ  
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น  และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงตามไป
ด้วย  นั่นคือความปรารถนาใฝ่ฝัน ของบุคคลฝ่ายที่มิอาจปฏิเสธได้ 
 
2.  กลยทุธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยืน 
 การน ากระบวนการ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา สามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอน ดังนี้ 

  2.1 เริ่มต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มต้นจากการก าหนดเป้าหมาย
อภิปราย สะท้อนผล แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนๆ เพ่ือก าหนดว่า จะด าเนินการอย่างไรโดยพิจารณาและสะท้อนผล
ในประเด็นต่อไปนี้ 

   1) หลักการอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
   2) เราจะเริ่มต้นความรู้ใหม่อย่างไร 
   3) การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใช้ในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรู้ที่ส าคัญ 

  2.2 การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนด
สารสนเทศที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 

  2.3 การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห์การสอน
สืบเสาะหาวิธีการที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จสูงสุด 

   1) ทดสอบข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการสอนหลังจากได้มีการจัดเตรียมต้นแบบที่เป็นการ
วางแผนระยะยาว (Long-term) 

   2) จัดให้มีช่วงเวลาของการชี้แนะ โดยเน้นการน าไปใช้ในชั้นเรียน 
   3) ให้เวลาส าหรับครูที่มีความยุ่งยากในการสังเกตการณ์ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างประสบผลส าเร็จ 
  2.4 เริ่มต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มต้นจากการใช้กลุ่มเล็กๆก่อน แล้วค่อยปรับขยาย 
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  2.5 ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใช้และการ
สะท้อนผลเพื่อน ามาก าหนดว่า แผนไหน ควรใช้ต่อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 

  2.6 วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธใน        
สิ่งที่ไม่ส าเร็จ และท าต่อไปความส าเร็จในอนาคต หรือความล้มเหลวขึ้นอยู่กับเจตคติและพฤติกรรมของครู 

  2.7 น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนที่ส าเร็จก็จะมีการเชิญชวนให้คนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม
ยกย่องและแลกเปลี่ยนความส าเร็จ 

  2.8 ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain)        
จัดกิจกรรมที่ได้มีการเคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์ 

 
วงจรการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

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

ระบุความต้องการของผู้เรียน
และความส าคัญ 

ครูร่วมการวางแผนการ
เรียนรู้และทดลองใช้ 

ตรวจสอบแผนและ
กระบวนการน าไปใช้ 

ปรับปรุงแก้ไขบน
พื้นฐานของข้อมูล 

ศึกษาแนวทางวิธีการสอน
และทดลองใช้วิธีการใหม่ 

สะท้อนผลการท างานและพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
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3. กรณีศึกษาสถานศึกษาที่น ากระบวนการ PLC ไปใช ้
 3.1 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่  จงัหวัดตราด 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “การพัฒนาครูโดยการสร้างระบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง” ของโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่เกิด

จากความร่วมมือรวมพลังระหว่าง 3 สถาบันทางการศึกษา คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และโรงเรียน มีเป้าหมายเป็นไปตามกรอบโครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พัฒนาก าหนดขึ้น โดยระบบชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยงส าหรับการ พัฒนาครู ผู้บริหารโรงเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ให้มีการท างานร่วมกันเพ่ือพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ อันน าไปสู่การพัฒนาตนเอง
แห่งคุณภาพ ห้องเรียนแห่งคุณภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน                  
มีความสามารถในการให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เรื่องจ านวน 
 ระบบการท างานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราดในครั้งนี้ ได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่        
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย แนวทาง และแผนการด าเนินงานร่วมกัน ไปจนถึงการ
ด าเนินงานตามแผนผ่านการชี้แนะหรือ Coaching และการเป็นพ่ีเลี้ยงหรือ Mentoring ที่คณะครุศาสตร์
ออกแบบให้สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันโดยใช้ระบบการศึกษา
ผ่านบทเรียน (Lesson Study) ถึงสามวงจรการเรียนรู้ และยังให้สมาชิกชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างสถาบันการศึกษาท้ังสามสถาบันได้เข้าไปร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในโรงเรียนอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
และ "สนทนา" การผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสืบสอบแบบชื่นชมตลอดเวลา มีสื่อสนับสนุ นการ
เรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม คือ ดีวีดีเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพครู สารคดีชุด Understanding Lesson Study ตอนที่  
1-6 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
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 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาคู่พัฒนากับ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด มีดังนี้ 
 1. ออกแบบหลักสูตรและแผนการด าเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ จากข้อมูลส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
   2) ออกแบบหลักสูตร วิธีการ และแผนด าเนินการในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ ตามเป้าหมายที่ก าหนดและตามแนวทาง Browser in Service โดยใช้กระบวนการสร้างระบบ
ชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง (Coaching และ Mentoring)ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้าน 
Literacy , Numeracy และ Reasoning Ability รวมทั้งการพัฒนาทักษะ 5 ขั้นตอน การพัฒนาเน้นฐาน
โรงเรียนในขณะปฏิบัติการสอน (On the job Training) เพ่ือให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice) 
   3) จัดท าคู่มือและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ 
  2. ด าเนินการพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามหลักสูตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ประเมินสมรรถนะก่อนการพัฒนา 
   2) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)จ านวน 2 วัน 
   3) นิเทศติดตามด้วยระบบสนับสนุนแบบ Coaching และ Mentoring จ านวน 2 ครั้ง 
   4) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง
เพ่ือให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ได้น าบทเรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   5) ประเมินสมรรถนะหลังการพัฒนา 
   6) ประชุมสรุปภาพความส าเร็จร่วมกัน 
  3. จัดท ารายงานสรุปผลสัมฤทธิ์การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 ผลการด าเนินงาน “การพัฒนาครูโดยการสร้างระบบช้ีแนะและการเป็นพี่เลี้ยง” โรงเรียนอนุบาล
วัดคลองใหญ่ 

 ผลการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 ด้านพบว่า  
1. ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้พบว่า ครู ผู้บริหารและ

ศึกษานิเทศก์มีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นทั้ง 3 กลุ่ม โดยผู้บริหารมีการพัฒนามากที่สุด ศึกษานิเทศก์ และครู 
ตามล าดับ 

2. ด้านทักษะในการวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นภาพการ
เขียนแผนการสอนที่ เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอนให้กับผู้เรียนชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก์ และเพ่ือนครูร่วมชี้แนะแนวทาง นอกจากนี้ครูมีเจตคติที่ดีต่อการท างานในวิชาชีพครู ให้เวลาใน
การวางแผนการสอน เตรียมสื่อและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนมากขึ้น 

3. คุณลักษณะด้านการเป็นผู้เรียนรู้และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
พบว่า กลุ่มครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแผน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่างกัน กล้าชี้แนะ      
บอกกล่าวและรับฟังกันมากขึ้น มีการน าประสบการของตนเองมาเล่าให้เพ่ือนครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ฟัง   
ท าให้สัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือนครู ศึกษานิเทศก์ ในด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆ มีมากขึ้น 
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ส าหรับกลุ่มผู้บริหารได้ร่วมวางแผน สังเกตชั้นเรียนและสะท้อนคิดร่วมกับครูผู้สอนท าให้ผู้บริหารเข้าใจครู  
มากขึ้น เข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน อันจะน าไปสู่แนวทางการสนับสนุนเพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ส่วนกลุ่มศึกษานิเทศก์สามารถวางแผน เข้าร่วมสังเกตการสอนในชั้นเรียน สะท้อนคิดร่วมกันกับครู ผู้บริหาร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท าให้เข้าใจบริบท สภาพและความต้องการของครู  และแนวทางการสนับสนุน      
มากขึ้น 

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการให้เหตุผล การรู้ภาษา และการรู้เรื่องจ านวน (Literacy 

Numeracy Reasoning) ตามระดับชั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ตาม
แนวทางของการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 ผลที่เกิดกับโรงเรียน 
  โรงเรียนมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ เกี่ยวกับการ

พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้นตอน เพ่ือร่วมกันเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ทั้งในด้าน การให้เหตุผล การรู้
ภาษา และการรู้เรื่องจ านวน (Literacy Numeracy Reasoning) ให้กับนักเรียน 
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 3.2  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม”จงจินรุจิรวงศ์ อุปถัมภ์” อ าเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การสร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) 
หรือ PLC เพ่ือใช้เป็นความรู้ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์และวางแผนพัฒนาครูตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. ข้ันเตรียมการ 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 
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   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลก าหนดแนวทางการด าเนินงาน วางแผน
ด าเนินงาน 
   1.3 ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการ 
      1.3.1 โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ขึ้น เป็นห้องอ านวยความสะดวกให้คณะครูของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
      1.3.2 ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ 
และด้านการปฏิบัติงาน 
      1.3.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่        
ในโลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑ์
ดังนี้ 
       1) ร้อยละของเวลาเรียนที่เป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active Learning) 
          2) ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว และต้องการได้รับ
การดูแลทันท ี
          3) ร้อยละท่ีเพ่ิมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
          4) ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ 
       5) ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
  2. ข้ันด าเนินงาน ด าเนินการดังนี้  
   2.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์พัฒนาห้องประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระด้าน
วัสดุและอุปกรณ์ ICT  
      2.1.1 ประเมินและส ารวจห้องที่ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ ด้านหนังสือ สื่อ การเรียน และ
โสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตและสภาพแวดล้อม 
      2.1.2 ปรับปรุงทางสภาพแวดล้อม ให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนมี
โต๊ะ เก้าอ้ี เพียงพอ มีแสงสว่างเพียงพออากาศถ่ายเทสะดวก เพ่ือให้บรรยากาศสร้างเสริมใน 
การท างาน และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
      2.1.3 จัดหาหนังสือ สื่อ การเรียน และโสตทัศนวัสดุสื่อ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกันได ้
      2.1.4 ติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
   2.2 พัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศ ประกอบด้วย 
      2..2.1 กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in)และกิจกรรมระบบนิเทศภายในตามแนวคิดของการ
สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (Professional learning community) หรือ PLC ที่เน้น
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพครูโดยเน้นการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหัวใจส าคัญมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
บุคคลให้เกิดการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษาในโรงเรียน บนพ้ืนฐาน
วัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรในพ้ืนที่ท างานจริงร่วมกัน อย่างมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกันแบบทีมเรียนรู้ โดยครูเป็นผู้น าร่วม เพ่ือร่วมเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพตนเองให้เกิดผลที่คุณภาพ
การจัดการเรียนรู้ที่มีหัวใจส าคัญคือการใส่ใจดูแล และรับผิดชอบความส าเร็จของผู้เรียนร่วมกันมีขั้นตอน       
การด าเนินงานดังนี้ 
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       1) กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน (Walk in) 
       ด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินก าหนดการ
เยี่ยมชั้นเรียน และวางแผนการด าเนินงานโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่เยี่ยมชั้นเรียน ได้แก่  ฝ่ายบริหาร 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
แจ้งปฏิทินก าหนดการเยี่ยมชั้นเรียน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ และด าเนินการเยี่ยมชั้นเรียน 
       ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 
โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ขั้นเตรียมการก่อนเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 5 – 10 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียนรวม 1 สัปดาห์ 
และสร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 
       ขั้นสรุปงานหลังเยี่ยมชั้นเรียน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 มีการประชุมเพ่ือ
สรุปผลสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครู คัดกรองปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วนและ
ประเด็นปัญหาในการพัฒนาครูวางแผนการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการ
ส ารวจสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 1 โดยก าหนดเป็นประเด็นการ
สังเกตในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ตลอดจนวางแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
(เช่น รูปแบบการเสนอแนะ ขอบเขต ช่วงเวลา เป็นต้น เพ่ือไม่ให้เป็นการบั่นทอนก าลังใจในการท างาน และ
เป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับคนหมู่มากที่สามารถยอมรับได้) สร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 
และประชุมชี้แจงครูทุกท่านว่า จะมีการเยี่ยมชั้นเรียนโดยแจ้งประเด็นส าคัญที่เป็นจุดเน้นในการเยี่ยมชั้นเรียน
ครั้งต่อไป 
      ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการส ารวจสภาพปัญหาจากการเยี่ยมชั้นเรียน
ครั้งที่ 1 
       ขั้นเตรียมการก่อนเยี่ยมชั้นเรียน จัดท าปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียน โดยใช้เวลาในการ
เยี่ยมชั้นเรียนครูแต่ละคนประมาณ 10 – 15 นาที ใช้เวลาในการเยี่ยมชั้นเรียนครูทั้งโรงเรียน 2 สัปดาห์          
(โดยอาจเน้นการใช้เวลาที่มากกว่ากับครูกลุ่มที่ต้องการการพัฒนา ) และจัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือเพ่ือเยี่ยม
ชั้นเรียนครั้งที่ 2 
       ขั้นสรุปงานหลังเยี่ยมชั้นเรียน หลังจากการเยี่ยมชั้นเรียนครั้งที่ 2 ประชุมเพ่ือสรุปผล
สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน และร่วมเสนอแนวทางแก้ไขและวางแผนการด าเนินงาน
ต่อไปและประชุมชี้แจงหรือแจ้งผลการเยี่ยมชั้นเรียนแก่ครู แจ้งประเด็นที่ครูมีการพัฒนาได้ดีขึ้น ประเด็นที่ยัง
สามารถพัฒนาเพิ่มข้ึนได้อีก ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา  
     2.2.2  กิจกรรมระบบนิเทศภายใน ด าเนินการดังนี้ 
       1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ได้แก่ ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และหัวหน้างานกิจรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือจัดท าปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน และ
วางแผนการด าเนินงานโดยเป็นการประชุมพร้อมกับการประชุมกิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน 
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       2) มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แจ้งปฏิทินก าหนดการเข้านิเทศการ
จัดการเรียนการสอน และชี้แจงรายละเอียดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน        
แก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองทราบ  
       3) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ด าเนินการจับคู่เพ่ือเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน
ของเพ่ือนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง และแจ้งก าหนดปฏิทินการเข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูแต่ละคู่ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ทราบเพ่ือจัดท าปฏิทินรวมและแจ้งฝ่ายบริหารต่อไปโดยครูที่จับคู่
นิเทศกันนั้นจะต้องผลัดกันเป็นทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ 
       4) ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของเพ่ือนครูในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของตนเองตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทินรวมโดยใช้แบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเมื่อด าเนินการนิเทศเรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
       5) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้รวบรวมแบบนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ด าเนินเข้านิเทศแล้ว และจัดท ารายงานสรุปผลการนิเทศ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และน าส่งฝ่ายบริหารเพ่ือรวบรวมเป็นผลสรุปใน
ภาพรวมของโรงเรียน 
       6) ฝ่ายบริหารแจ้งผลในภาพรวมของโรงเรียนให้ครูได้ทราบเพ่ือการพัฒนาหลังจากการเข้า
นิเทศท้ัง 2 ครั้ง 
       7) ประชุมเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ข้อดี ข้อด้อยในการด าเนินงาน และหาแนว
ทางการพัฒนาหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาต่อไป 
       8) สรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
    2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้านการปฏิบัติตน ความรู้
และทักษะ และด้านการปฏิบัติงานประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
งานวัดและประเมินผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของครูผู้สอน อาจารย์ช านาญการพิเศษ 4 ท่าน และ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 1 ท่าน  
   3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล การประเมินผลการด าเนินงานทั้ง  2 กิจกรรม จากเกณฑ์ที่
ก าหนดร่วมกัน 
     3.1 การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 
      ประเมินผลจากคณะครูที่ใช้ศูนย์การเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ เป็นห้องอ านวยความสะดวกใน
การเข้าประกอบกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง 
     3.2 การพัฒนาครูผ่านกระบวนการนิเทศประเมินผลจากการพัฒนาวิชาชีพครู3 ด้าน ได้แก่   
ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
     3.3 นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ใน
โลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติโดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
      3.3.1 ร้อยละของเวลาเรียนที่เป็นการเรียนโดยการลงมือกระท า (Active Learning) 
      3.3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัว และต้องการได้รับ
การดูแลทันท ี
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      3.3.3 ร้อยละท่ีเพ่ิมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
      3.3.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจากหน่วยงานต่างๆ 
      3.3.5 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียน 
   4. ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
     โดยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และพัฒนาการด าเนินงานครั้งต่อไปสรุปผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะ 
     สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      1. โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ 
      2. ครูได้รับการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติตนด้านความรู้และทักษะ 
และด้านการปฏิบัติงาน 
      3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาความรู้และทักษะชีวิตให้สมบูรณ์พร้อมอยู่ใน
โลกแห่งอนาคต และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพมีความสามารถครบทุกมิติ 
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4. การน ากระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบตัิในสถานศึกษา 
 

 ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้นั้น  ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งที่จะขาด
มิได้ก็คือ  จะต้องมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ  หรือProfessional  community”  เกิดขึ้นในโรงเรียนนั้น  
เพ่ือให้เป็นสถานที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ของมวลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้
ความดูแลและพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน  และ
เนื่องจากครูส่วนใหญ่ในแทบทุกประเทศมักเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงานสอนของตน  ดังนั้น  การมี   
“ชุมชนแห่งวิชาชีพ”  เกิดขึ้นในโรงเรียนจึงช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว  เพราะท าให้ครูมีโอกาสพูดคุยกับ
บุคคลผู้มีส่วนได้เสียกับงานของครู  (เช่น  ผู้ปกครอง  สมาชิกอ่ืนๆ  ของชุมชน  เป็นต้น)  แต่แน่นอนว่า  
เหตุการณ์ท านองนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการเปลี่ยนด้านโครงสร้างของโรงเรียน  ตลอดจนจ าเป็นที่จะต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของโรงเรียนอีกด้วย  โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควรประกอบด้วย   
1)  การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  ระหว่างกัน  2)  การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์
ในหมู่ครูผู้สอนมากขึ้น  เพ่ือลดความรู้สึกโดดเดี่ยว  (Deprivatization)  ในงานสอนของครู   3)  การรวมกลุ่ม
เพ่ือเน้นเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน  4)  การร่วมมือร่วมใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 5)  การ
แลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม  (Shared  values  and  norms) ดังจะกล่าวในแต่ละ
ประเด็น  ดังนี้ 
 

 4.1 กิจกรรมที่จ าเป็นต่อความเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในสถานศึกษา 
     1)  การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  ระหว่างกัน     
       ซึ่งเป็นการน าเอาประเด็นปัญหาที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของ
ครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน  ช่วยให้แต่ละคนได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้น
ต่อกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน  ท าให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการเรียนรู้  และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมอง
ยิ่งขึ้น  บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจข้ึนในหมู่ครูผู้สอน  เพื่อช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการ
สอนให้มีผลดียิ่งขึ้น  แต่กิจกรรมนี้จะส าเร็จราบรื่นได้ก็ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจกว้าง  รับฟังการประเมิน
จากเพ่ือร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์ดังกล่าว 
     2) การลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู (Deprivatization of  
instructional  practices)   
     เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู  กล่าวคือ  ครูมีโอกาสแสดง
บทบาททั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลและได้แสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษา  (Advisor)  การเป็นพ่ีเลี้ยง  (Mentor)  หรือ
อาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ  (Specialist)  ก็ได้  ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้วยกัน  ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่
แล้วว่า  วิชาชีพครูแตกต่างกับวิชาชีพอ่ืนตรงที่ ผู้ปฏิบัติมักท างานในลักษณะโดดเดี่ยวตามล าพัง  ซึ่งเป็นผลให้
ครูไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากผู้อ่ืนได้  และขาดประโยชน์ที่จะได้รับผลการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับ
ด้านการสอนจากผู้อ่ืนที่มีต่องานสอนของตน  ด้วยเหตุนี้  ถ้าผู้น าสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมการเสวนา
ใคร่ครวญระหว่างครูขึ้น  ก็จ าเป็นต้องพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครู
ให้ได้เสียก่อน 
   3) รวมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน  (Collective focus on student  
learning)   
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    เป็นกิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็นให้ครูเกิด  “จุดมุ่งเน้น”  อย่างไรก็ตาม  ถ้าถือว่า
การมีชุมชนแห่งวิชาชีพคือ ลักษณะส าคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่มีเจตจ านงมุ่งสร้างผลลัพธ์คือการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว  ก็ต้องให้ความส าคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่สร้างความงอกงามของผู้ เรียน  
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  ความร่วมมือร่วมใจทาง
วิชาชีพต่อกันของครู  จะก่อให้เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียน        
แต่ละคนได้  บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันนี้จะช่วยเสริมการปฏิบัติงานประจ าวันของครูแต่ละคน        
ได้อย่างถาวร 
   5)  ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม  (Shared  values  and  
norms)   
    เมื่อบุคคลต่างๆ  ในวิชาชีพทั้งครูผู้สอน  ครูแนะแนว  ครูนิเทศ และผู้บริหารมาร่วมกันใน
ชุมชนแห่งวิชาชีพแล้ว ในประเด็นนี้ Sergiovanni  (1992) เห็นว่า การสร้างค่านิยมและปทัสถานร่วมกันของ
คนในวิชาชีพที่อยู่ในโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว  ด้วยความเป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่งที่
เรียกว่า อ านาจเชิงคุณธรรม  (Moral  authority)ขึ้นเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อ านาจ
เชิงกฎหมายหรืออ านาจโดยต าแหน่ง  (Position  authority)  ซึ่งไม่เหมาะสมกับชุมชนแห่งวิชาชีพนัก 
 4.2 ความจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถรองรับการเกิด
ชุมชนแห่งวิชาชีพ 
    เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ  (Bureaucratic  
organization)  ที่มีสายงานบังคับบัญชาด้วยอ านาจโดยต าแหน่งที่ลดหลั่นตามล าดับลงมา กล่าวคือ  มี
กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  มามากมายที่ต้องปฏิบัติตาม  ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและใช้ได้ดีใน
อดีตที่เป็นโลกยุคอุตสาหกรรม  แต่กลับเป็นอุปสรรคส าคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้  ที่ต้องการมี
โครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวได้สูง  พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  ที่เกิดขึ้นมากมาย
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็นไปได้  ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้นั้น  
โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข  ได้แก่ประเด็นต่อไปนี้  
(Louis  et  al.,  1994) 
   1) การก าหนดตารางเวลาว่างเพื่อการพบปะถกปัญหา  (Time  to  meet  and discuss)   
     มีผลการวิจัยเรื่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผู้สอน ชี้ชัดว่า การจัดสรรเวลา
พิเศษเพ่ือให้ครูได้ปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เพราะปกติของการจัดชั่วโมงสอน  เมื่อ
หมดการสอนแต่ละคาบเวลา  ครูจะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งตลอดเวลา  จึงไม่มี
โอกาสที่ครูจะได้พบปะเพ่ือแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซึ่งกันและกันได้  ทั้งที่ครูเหล่านี้จ าเป็นต้องร่วมกัน
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พิจารณาหากลยุทธ์ใหม่ๆด้านการสอน  ที่เหมาะสม  ด้วยเหตุนี้  การจัดตารางเวลาที่ว่างตรงกันเพ่ือให้ครูได้
ปฏิสัมพันธ์  จึงเป็นเงื่อนไขที่จ าเป็นถ้าต้องการให้ความร่วมมือร่วมใจของครูเกิดขึ้น 
   2) การก าหนดขนาดของช้ันเรียน  (Class  size)   
    มีผลงานวิจัยระบุว่า  ถ้าจ านวนนักเรียนในชั้นเรียนน้อยลงได้เท่าไรก็ยิ่งเพ่ิมประสิทธิผลของ
การเรียนรู้ยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ในห้องเรียนที่มีครูเพียงหนึ่งคนนั้น  ครูสามารถที่จะดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลได้
ในจ านวนที่จ ากัด  แม้ว่าจะไม่สามารถก าหนดจ านวนนักเรียนที่เหมาะสมแน่นอน  แต่การขยายจ านวน
นักเรียนต่อชั้นมากขึ้น ย่อมเพ่ิมภาระและความยากล าบากแก่ครูที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 
   3) การเพิ่มอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู และการให้อิสระแก่โรงเรียน  (Teacher 
empowerment  and  school  autonomy) 
    การเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครูเป็นปัจจัยที่จ าเป็น เนื่องจากช่วยสร้างความรู้สึกมั่นใจ
ต่อการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบได้ดีขึ้น การเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู  ยังสอดคล้องกับ
แนวทางบริหารจัดการร่วม  (Shared  governance)  ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จ าเป็นของโรงเรียนแห่งการ
เรียนรู้  ในขณะเดียวกันโรงเรียนแต่ละแห่งของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ควรมีความอิสระ  (Autonomy)  อย่าง
เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ  ที่เกิดข้ึนภายในโรงเรียนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว  ด้วยเหตุนี้เขตพ้ืนที่
การศึกษาจึงควรร่วมกับโรงเรียนต่างๆ  ในการจัดท าวิสัยทัศน์เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์รวมแบบกว้างของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา จากนั้นจึงให้อิสระแต่ละโรงเรียนไปจัดท ารายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
และความต้องการของครูผู้สอน  และผู้น าสถานศึกษาแต่ละแห่ง  ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนของตน  ในเรื่องนี้นักการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า ไม่มีวิธีสอนใดหรือวิธีบริหารจัดการใดที่ดี
ที่สุด  แต่พบว่า  จากการใช้เทคนิควิธีในการเสวนาใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  การท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  (Collaboration)  และการสร้างปทัสถานและค่านิยมร่วม  (Shared  norms  and  values)
แล้วจะช่วยส่งเสริมความสามารถในการรับมอบอ านาจความรับผิดชอบของครูต่อการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น  
เช่นเดียวกับการให้อิสระแก่นักเรียนหรือที่เรียกว่า  “การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ  Site  -  
based  management”  เพ่ือความอิสระในการตัดสินใจต่างๆ  ของโรงเรียนได้เองนั้น  เป็นมาตรการที่ควร
ได้ระบุชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งนี้มิได้หมายความว่า  จะต้องให้อิสระแก่โรงเรียน
และครูโดยสิ้นเชิง  แต่ควรจัดท าเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และขึ้นอยู่ที่ขีดระดับความสามารถของครูในแต่ละโรงเรียน  ที่จะสามารถสนองตอบและรับผิดชอบต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียนได้ดีเพียงไรด้วย 
  4.3  เงื่อนไขด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ  (Professional community culture) 
    วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบความเชื่อที่สมาชิกขององค์การยึดถือร่วมกัน  ตัวอย่างเช่น  ถ้า
ครูผู้สอนทุกคนและผู้น าของโรงเรียนมีความเชื่อว่า  “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้”  ความ
เชื่อเช่นนี้จะท าให้สมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ  
อย่างหลากหลาย  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพของตนได้สูงสุด  เป็นต้น  ในชุมชนแห่งวิชาชีพก็เช่นกัน  สมาชิกแต่ละคนจะยึดเหนี่ยวต่อกัน
ด้วยระบบค่านิยม  ความเชื่อและปทัสถานร่วมกัน ให้เกิดการด ารงอยู่ของชุมชนแห่งวิชาชีพของตน อย่างไร        
ก็ตาม  มีวัฒนธรรมองค์การแบบเดิมหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการเป็น
ชุมชนแห่งวิชาชีพ  ได้แก่ 
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    1) ลดความเป็นองค์การที่ยึด  “วัฒนธรรมแบบราชการ  หรือ Bureaucratic  culture” 
ที่ใช้กฎระเบียบค าสั่งต่างๆ  แบบตึงตัวในการปฏิบัติงาน  และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงานไปสู่
การเน้น  “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ  Collegial  culture” ซึ่งเน้นวิธีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก  ที่ยึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Moral  and  ethical  cultures)  เช่น การเอ้ืออาทร 
ห่วงใย ช่วยเหลือและร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน  และการด าเนินชีวิตประจ าวันของสมาชิก  เป็นต้น 
    2) สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ  (Trust)  และความนับถือ  (Respect)”  
ต่อกันในมวลหมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ  กล่าวคือ  ความนับถือ  หมายถึง  การรู้จักให้เกียรติและ
ยอมรับในความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อื่น  ส่วนความไว้วางใจ  หมายถึง  ระดับคุณภาพของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของมวลสมาชิก  ทั้งนี้  ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นผลที่มาจากการที่สมาชิก
ได้มีกิจกรรมการเสวนาอย่างใคร่ครวญ  (Reflective  dialogue)  และการร่วมมือร่วมใจ  (Collaboration)  
ระหว่างกัน  ดังนั้น การสร้างความไว้วางใจและความนับถือต่อกันจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญต่อการสร้าง
สัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก  โดยแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนครอบถึงผู้มี
ส่วนได้เสีย  (Stakeholders)  ทั้งหลาย  เช่น  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ตลอดจนสมาชิกของ
หน่วยงานทั้งหลายที่เป็นชุมชนแวดล้อมของโรงเรียน  เป็นต้น  โดยที่บุคคลเหล่านี้ให้การยอมรับว่า การศึกษา
และการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกๆ คนในชุมชน 
    3)  การสร้ า ง วัฒนธรรมการใช้ ทั กษะด้ านการคิ ดและใช้ สติ ปัญญา เป็นฐาน  
(A cognitive skill base) วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง  (Profession)  ที่ต้องใช้ความรู้  การคิดและการใช้
สติปัญญาเป็นเครื่องมือส าคัญในการประกอบวิชาชีพ  ครูผู้สอนจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ต้องเป็น  Life – 
long  learners  และต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียนที่ตนท าการสอน  ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมเชิงความคิด
ของครูที่ต้องปรับปรุงใหม่ ก็คือ  เปลี่ยนความเชื่อที่ว่า ตนเป็นผู้ท าการสอน  (Teaching)  ไปเป็นผู้เรียนรู้  
(Learning)  แทน  จึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้จัดสรรประสบการณ์ 
การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน  พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนัก ให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในการ
ใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เนืองนิตย์เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตน 
    4)  สร้างวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Openness  to  innovation)  
ในชุมชนแห่งวิชาชีพสมาชิกทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นคว้าและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ  ให้
เกิดข้ึน  โดยเฉพาะต้องเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่  (Knowledge  creation)  กล่าวคือ  ครูผู้สอนจะต้องได้รับ
การสนับสนุนในการออกแบบการสอนใหม่ๆ  ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย
อย่างรวดเร็ว  ต้องค้นหาว่าจะมีวิธีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร  ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้น
มากมายจะส่งผลกระทบต่อหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันได้
อย่างไร  การที่จะท าให้สมาชิกเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ  ได้นั้น  ผู้น าองค์การจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการ
กล้าเสี่ยง  (Taking  risks)  ชอบการทดลอง  (Experiment)  เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน   
ทั้งนี้สมาชิกของชุมชนแห่งวิชาชีพต้องไม่ถือว่าความผิดพลาดที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว  แต่ต้องถือ
ว่าข้อผิดพลาดที่ได้ดังกล่าวเป็นโอกาสดีที่จะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพ่ิมเติมและ “ถือว่าผิดเป็นครู”  ไม่เป็นเรื่อง
ที่ควรต าหนิ  แต่เป็นเรื่องที่ควรสนับสนุนให้ก าลังใจเพ่ือจะได้ค้นหาค าตอบที่เหมาะสมต่อไป  นอกจากนี้          
ควรปรับปรุงระบบเน้นการให้ความดีความชอบแก่สมาชิกท่ีชอบทดลองค้นค้าหานวัตกรรมและริเริ่มสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆ  ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย 
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    5)  ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้น า  (Supportive leadership)  
    การที่ครูผู้สอนและผู้น าสถานศึกษาได้ท างานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้ว  
ก็มีค าถามตามมาว่า แล้วจะเพ่ิมจ านวนโรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากขึ้นได้อย่างไร กระบวนทัศ น์        
ทางการศึกษาที่เปลี่ยนไปบ่งชี้ว่า ทั้งบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนด
บทบาทใหม่ที่เหมาะสมของครู  โดยต้องทบทวนที่ต้องให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียน และ
อยู่กับนักเรียนตลอดเวลานั้น ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ปรากฏผลออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่า ครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้
เวลาที่เหลือส่วนใหญ่ไปกับการจัดท าแผนเตรียมการสอน การประชุมปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงาน การให้
ค าปรึกษาและท างานกับนักเรียนเป็นรายบุคคล การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืนเพ่ือสังเกตการณ์เรียนการสอน และ
การได้ใช้เวลาไปเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากขึ้น (Darling– Hammond,1994,1996) 
เป็นต้น การที่จะให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่
ต่อสาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและเห็นคุณค่าของความจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความเป็น         
มืออาชีพยิ่งขึ้น ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังที่มีผู้กล่าวว่า “ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้อง
เป็นนักเรียน (Teachers are the first Learners)  โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสู ง
ตามไปด้วย นั่นคือความปรารถนาใฝ่ฝันของบุคคลทุกฝ่ายที่มิอาจปฏิเสธได้ 
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 4.3 ขั้นตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Flow Chart ขั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา 
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  จาก Flow Chart ขัน้ตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.  การรวมกลุ่ม  PLC 
  รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่นครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่สอนในระดับชั้น
เดียวกัน เป็นต้น 
 2.  ค้นหาปัญหา ความต้องการ 
  1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
  2) จัดกลุ่มปัญหา 
  3) จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
  4) เลือกปัญหาเพียง1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 
 3.  ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
  1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
  2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความส าเร็จ 
  3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
 4.  ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา 
  ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
 5.  แลกเปลี่ยนเสนอแนะ 
  น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหา ให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้ข้อเสนอแนะ 
 6. น าสูการปฏิบัติ /สังเกตการอสน 
  1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
  2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ ยมชั้นเรียน 
สังเกตการสอน เป็นต้น 
 7.  สะท้อนผล 
  1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธกีาร ในการน าไปแก้ปัญหา 
  2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา  เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
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5.  การออกแบบการนิเทศติดตามและประเมินผล  
 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามกระบวนการ PLC ของสถานศึกษา                     
มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม วัตถุประสงค์ การนิเทศ 
การติดตามประเมินผล 

เครื่องมือ ระยะเวลา ผู้นิเทศ 
1 การสะท้อนปญัหา 

แนวทางการ
แก้ปัญหา ของกลุ่ม 
PLC (ระยะที่ 1) 

เพื่อศึกษาสภาพปญัหา
และแนวทางแก้ไข
ปัญหาการจัดการเรียน
การสอน  

1. ทบทวนวัตถุประสงค์ 
การด าเนินงาน PLC 
2. วิเคราะห์ปญัหา     
การเรยีนการสอน 
3. การพัฒนาทีมงาน 
4. ความคิดเชิงบวก 
5. แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู ้
6. การบันทึก Logbook 

แบบติดตาม พ.ค. 60 ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์

2 การด าเนินงานตาม
แนวทาง PLC (ระยะ
ที่ 2) 

เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินงาน 
ตามแนวทาง PLC     
ในการจัดการเรียน  
การสอนได ้

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

แบบติดตาม ภาคเรยีนละ      
2 ครั้ง 

ผู้บริหาร 
ศึกษานิเทศก ์

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน PLC 

เพื่อสรุปและรายงาน 
ผลการด าเนินงาน PLC 

1. แนวทางการเขียนสรุป
รายงาน PLC 
2. AAR 

แบบรายงาน
ผลการ

ด าเนินงาน
PLC   

สิ้นสุด        
การด าเนินงาน 

สพฐ. 
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5.1  แบบติดตามการสะท้อนปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ของกลุ่ม PLC (ระยะที่ 1) 

          โรงเรียน...................................................สพป./สพม........................................................ 
 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 เปิดใจและเชื่อมั่นในการเรียนรู้ร่วมกัน    
2 ยอมรับว่าการสอนและการปฏิบัติงานของครูมีผลต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 
   

3 เสนอประเด็นปัญหาที่พบจากการเรียนรู้ของผู้เรียน    
4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน    
5 มีจุดประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน    
6 รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและแสดงความคิดเห็น      

ต่อผู้อื่นด้วยทัศนคติเชิงบวก 
   

7 ร่วมกันคัดเลือกประเด็นปัญหา    
8 ระดมสมองน าเสนอวิธีแก้ปัญหาจากประสบการณ์    
9 หาข้อมูลความรู้เพิ่มเติม    
10 อภิปรายสรุปและเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
....................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ .........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................. ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
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แบบติดตามการด าเนินงานตามแนวทาง PLC (ระยะที่ 2) 

โรงเรียน................................................สพป./สพม.............................................................. 
 

ข้อที่ รายการติดตาม 
รายการปฏิบัติ 

ร่องรอย/หลักฐาน 
ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 น าแนวทางการแก้ไขปัญหาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน    
2 การร่วมมือรวมพลังของครูผู้สอน ผู้บริหาร 

ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   

3 การให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ของผู้เรียน    
4 การปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน    
5 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องระหว่างการ

ปฏิบัติงาน 
   

6 การท างานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน 

   

7 การน าสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนตามบริบทของสถานศึกษา 

   

8 การตรวจสอบการปฏิบัติงานของครูกับผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

   

9 อภิปรายผลการสังเกตการสอนและปรับปรุงแก้ไข    
10 สรุปผลวิธีการแก้ปัญหาที่ได้ผลดีต่อการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน 
   

11 บันทึกทุกข้ันตอนการท างานกลุ่ม : ระบุปัญหา วิธีแก้ 
การทดลองใช้ ผลที่ได้ 

   

12 สมาชิกร่วมสังเกตการสอนและเก็บข้อมูล    
13 แบ่งปันประสบการณ์    
14 การสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน    

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
....................................................................................................................................... .......................................... 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน PLC  (สิ้นสุดการด าเนินงาน) 

โรงเรียน...........................................................สพป./สพม.................................................. 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................................. ................ 
.................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
2. ประเด็นปัญหา 
............................................................................................................................. .................................................... 
........................................................................... ......................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
3.  เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 
4.  การวางแผนการด าเนินงาน 
................................................................................................................................................................ ................. 
................................................................................................................. ................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................... 
.......................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 
5. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน/กระบวนการท างาน 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ............................................................................. 
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6.  ผลการด าเนินงาน/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................................................................................................. ................... 
 

7.  ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
............................................................. ....................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
 

8.  อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................ .................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

9.  ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................ ..................................... 
 

10.  ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งต่อไป 
.................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
 

11.  นวัตกรรมที่เกิดขึ้น 
............................................................................................................................. .................................................... 
................................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ...............................................................................................  
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ภาคผนวก ข 
ใบงาน 
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ใบงาน 

การพัฒนาการเรียนการสอน 
โดยใชก้ระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 

 
ค าช้ีแจง 
1. แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน เลขากลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม 

2. ประธานมอบหมายให้แต่ละคนเสนอปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน และช่วยกันเลือกประเด็นปัญหาที่เกิดกับผู้เรียน  
1 เรื่อง / กลุ่ม  พร้อมเขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์จ 

3. กลุ่มร่วมกันวางแผนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ   แนวทางแก้ปัญหาในข้อ 3 และน าแนวทางทางแก้ปัญหา            
มาออกแบบการท างานเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า โดยเขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์จ 

4. กลุ่มช่วยกันอภิปราย วางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ให้เกิดผลอย่างจริงจัง แล้ว
เขียนลงใน Logbook และแผ่นชาร์จ 

5. เตรียมน าเสนอน าเสนอปัญหา วิธีการที่เป็นการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC ในสถานศึกษา  กลุ่มละ 5 นาที 
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แบบบันทึกการพัฒนาการเรียนการสอน 

โดยใชก้ระบวนการ PLC (Professional  Learning  Community) 

ชื่อกลุ่ม...............................................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 

1. ชื่อคณะกรรมการ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ต าแหน่ง 
1   ประธาน 

2   เลขาฯ 
3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
2. ปัญหาด้านการเรียนรู้ของนักเรียนที่กลุ่มคัดเลือก  
    ชื่อปัญหา................................................................................................................................. ..................... 
3. แนวทางการแก้ปัญหา 
   ชื่อ............................................................................................................................... ................................... 
   วัตถุประสงค์....................................................................... ........................................................................... 
   ............................................................................................................................. .......................................... 
   แนวทางการด าเนินงาน…………………………………………………………………………………………………….....…………. 
   ............................................................................................................................. .......................................... 
   การวัดและประเมินผล……………………………………………………………………………………………….......………………. 
   ............................................................................................................................. .......................................... 
   ประโยชน์ที่จะได้รับ........................................................................................................................................ 
   ............................................................................................................................. .......................................... 
4. แผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
............................................................................................................................. ..............................................
..................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. .............................................. 
................................................................................................................................................................... ........ 
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ผลการวจิยัของสถาบนั TDRI

การพฒันาและอบรมครู

1. ไมส่อดคลอ้งกบัปญัหาและความตอ้งการ
2.  ใชว้ทิยากรภายนอก
3.  ขาดการตดิตามผลและสนบัสนุน
4.  ไมแ่กป้ญัหาการท างานของครู
5.  ไมส่ง่เสรมิใหค้รพูฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
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สถานการณก์ารอบรมและพฒันาครู

ในประเทศตา่งๆ

1. วางแผนและออกแบบโดยผูบ้รหิาร
2.  ครเูขา้รบัการอบรมไมท่ ัว่ถงึ
3.  ระยะเวลาการอบรมครไูมช่ว่ยใหเ้กดิการพฒันา
อยา่งแทจ้รงิ

4.  เป็นการบรรยาย
5.  ขาดการตดิตามผล
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กนัเอง จะไดต้รงกบัความตอ้งการของครู
ทำไมไม่ให้ครูช่วยกันตัดสินใจแก้ปัญหา
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คณุ  PLC  จงึเขา้มาเพือ่ทีจ่ะชว่ยใหค้รู
รวมกลุม่แกป้ญัหาอยา่งมคีวามหมาย

และตอ่เนือ่ง
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PLC มชีือ่และนามสกลุเต็ม คอื
ชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี: 

(Professional  Learning  Community=PLC) 

มอือาชพี การเรยีนรู ้ ชุมชน
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ยอมรบัวา่การสอนและการปฏบิตังิานของคร ู
มผีลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ยอมรบัหลกัการทีว่า่ การเรยีนรูข้องคร ูคอื
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน

ความเชือ่ของ PLC
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ยอมรบัวา่ ครมูคีวามแตกตา่งกนั

ความเชือ่ของ PLC
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ยอมรบัวา่ การสอนบางคร ัง้ตอ้งอาศยัความรว่มมอื 
รว่มใจ และสมัพนัธภาพแบบกลัยาณมติร

ความเชือ่ของ PLC
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PLC

หากตอ้งการใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่ง
มปีระสทิธภิาพ มขี ัน้ตอน และสดุทา้ยเป็นการพฒันา

วชิาชพี  ลองใชค้ณุ PLC ดู
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PLC
1.ความหมาย  PLC   หมายถงึ
การรวมตวั รว่มใจ รว่มพลงั รว่มท า และ

รว่มเรยีนรูร้ว่มกนัของคร ูผูบ้รหิาร และนกัการศกึาา 
บนพืน้ฐานวฒันธรรมความสมัพนัธแ์บบกลัยาณมติร 
สูค่ณุภาพการจดัการเรยีนรูท้ ีเ่นน้ความส าเร็จหรอื
ประสทิธผิลของผูเ้รยีนเป็นส าคญั และความสขุของ
การท างานรว่มกนัของสมาชกิในชุมชน

ย า้  PLC  เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา  ไมใ่ช ่
หวัเร ือ่งในการสอน
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2. วตัถปุระสงค ์ PLC 
1.เพือ่เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหก้ารแลกเปลีย่น

เรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพ
2.เพือ่ใหเ้กดิการรว่มมอื รวมพลงัของทกุฝ่าย

ในการพฒันาการเรยีนการสอนสูค่ณุภาพของ
ผูเ้รยีน

3. เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาวชิาชพีครดูว้ย
การพฒันาผูเ้รยีน

PLC

PLC  ถอืวา่
ทกุคนคอืคนเชีย่วชาญในงานน ัน้ 

จงึเรยีนรูร้ว่มกนัได้
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PLC

3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

1.ตอ้งมวีสิยัทศันร์ว่มกนั หมายถงึ มเีป้าหมาย 
ทศิทางเดยีวกนั มุง่สูก่ารพฒันาการเรยีนการสอนสู่

คณุภาพผูเ้รยีน

คุณ PLC มีองค์ประกอบสำคัญ คือ
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PLC

3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

2.รว่มแรง รว่มใจ และรว่มมอื  หมายถงึ ตอ้งเปิดใจ 
รบัฟงั เสนอวธิกีาร น าสูก่ารปฏบิตัแิละประเมนิรว่มกนั

Open เปิดใจรบัและให ้ 
care และ Share

คุณ PLC มีองค์ประกอบสำคัญ คือ
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3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

3. ภาวะผูน้ ารว่ม  หมายถงึ การท าPLC ตอ้งมี
ผูน้ าและผูต้ามในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

4. กลัยาณมติร หมายถงึ  เป็นเพือ่นรว่มวชิาชพี 
เตมิเต็มสว่นทีข่าดของแตล่ะคน

PLC 16 



3. องคป์ระกอบส าคญัของ  PLC 

5.ตอ้งปรบัเปลีย่นวฒันธรรมองคก์ร หมายถงึ
ตอ้งเนน้การท างานทีเ่ปิดโอกาสการท างานที่
ชว่ยเหลอืกนัมากกวา่การส ัง่การ มชี ัว่โมงพดูคยุ

6.การเรยีนรูแ้ละพฒันาวชิาชพี  หมายถงึ 
การเรยีนรูก้ารปฏบิตังิานและตรงกบัภาระงานคอื
การสอน สูค่ณุภาพผูเ้รยีน

PLC 17 



PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

1.ตอ้งมกีารรวมกลุม่  และกลุม่น ัน้ตอ้งมลีกัาณะ
คลา้ยๆกนั  เชน่

1.1จดักลุม่ครทู ีม่ลีกัาณะใกลเ้คยีงกนั
กลุม่ครทู ีส่อนวชิา/กลุม่สาระเดยีวกนัใน

ระดบัช ัน้เดยีวกนั
กลุม่ครทู ีส่อนวชิา/กลุม่สาระเดยีวกนัในชว่ง

ช ัน้เดยีวกนั
กลุม่ครตูามลกัาณะงาน

18 



1.2 จ านวนสมาชกิ 6-8 คน (ผูบ้รหิาร/
ศกึาานเิทศก ์หมนุเวยีนเขา้รว่ม ทกุกลุม่)

PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

1.3. ระยะเวลา  2-3 ชม.ตอ่สปัดาห ์ตลอดหนึง่ปี
การศกึาา  ก าหนดเป็นช ัว่โมงชดัเจนจะดมีาก
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

1.4 จดัช ัว่โมงอยูใ่นภาระการสอนของคร/ู
ภาระงาน เพือ่ไมใ่หค้รถูอืวา่เป็นภาระเพิม่ข ึน้ 

1.5. การจดั PLC โดยใช ้ICT ในการเขา้กลุม่
ระหวา่งการด าเนนิการ
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2 .บทบาทของบคุคลในการท า PLC
2.1ผูอ้ านวยความสะดวก 
-รกัาาระดบัการมสีว่นรว่มของสมาชกิ   
-ควบคมุประเด็นการพดูคยุ
-ย ัว่ยใุหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยให้

ทกุคนแสดงความคดิเห็น

PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)
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2. บทบาทของบคุคลในการท า PLC
2.2 สมาชกิ
-เปิดใจรบัฟงั และเสนอความคดิเห็นอยา่ง

สรา้งสรรค์
-รบัแนวทางไปปฏบิตัแิละน าผลมาเสนอ 

พรอ้มตอ่ยอด
2.3 ผูบ้นัทกึ 

สรปุประเด็นการสนทนาและแนวทาง
แกป้ญัหา พรอ้มบนัทกึ Logbook

PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

2.กลุม่รว่มกนัคดิ “ปญัหาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน”
หาปญัหาส าคญัทีส่ดุ

ส ิง่ทีต่อ้งระวงั  คอื การไมช่ว่ยกนัคน้หาปญัหาที่
แทจ้รงิ  ผลกัปญัหาออกจากตวั
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

3. หาสาเหตสุ าคญัทีท่ าใหเ้กดิปญัหา

จากน ัน้กลุม่อภปิรายหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิ  เนน้
ไปทีก่ารสอนของครเูป็นอนัดบัแรก ทีถ่อืวา่เป็นสาเหตุ
ทีแ่ทจ้รงิ เชน่  นกัเรยีนอา่นไมอ่อก เป็นปญัหาส าคญั
รว่มกนั   ไมใ่ชส่าเหตวุา่  พอ่แมแ่ยกทาง 
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การสอบ/การประเมินผล

การสอนและการเรยีน

หลกัสตูร
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มาตรฐานการเรยีนร ู้

คณุภาพทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีน
เป็นสิง่ทีผู่เ้รยีนพงึรู ้และปฏบิตัไิด้

เมือ่จบการศกึาา

ความรู ้ความสามารถ ทกัาะและคณุลกัาณะ
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ตวัช้ีวดั

สิง่ทีน่กัเรยีนพงึรูแ้ละปฏบิตัไิด ้สะทอ้น
ถงึมาตรฐานการเรยีนรู ้

ตวัชีว้ดัแสดงถงึเนือ้หาและการเรยีน
การสอน
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มาตรฐาน

และตวัชี้วดั

นกัเรยีนรูอ้ะไร: สาระการเรยีนรู ้

นกัเรยีนท าอะไรได:้ 
วตัถปุระสงค์
การวดัและประเมนิผล

แนวทางการจดัการเรยีนการสอน

หลกัสตูร
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ตวัชีว้ดั

1.วเิคราะหช์นดิและหนา้ทีข่องค าในประโยค

ผูเ้รยีนรูอ้ะไร

รูจ้กัชนดิและหนา้ทีข่องค านาม
ค าสรรพนาม  ค ากรยิา  ค าวเิศาณ์  
ค าบพุบท  ค าสนัธาน  ค าอทุาน

ผูเ้รยีนท าอะไรได้
มเีขยีนวเิคราะหค์ าตามชนดิของค า
และหนา้ทีข่องค าในประโยคได้

สาระการเรยีนรู ้

วตัถปุระสงค์

การวดัและ
ประเมนิผล

แนวการสอน
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

3. หาแนวทางแกไ้ข “ปญัหาการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน”ทีส่ าคญัน ัน้  จะแกไ้ขอยา่งไรดสูาเหตขุอง
ปญัหา   แนวทางแกป้ญัหาอาจใชป้ระสบการณ์ของ
ครทูีท่ าใหเ้กดิความส าเร็จ   ผูท้รงคณุวฒุ ิ งานวจิยั 
หรอืแหลง่อืน่ๆทีม่กีารเสนอแนวทางไวแ้ลว้

สรปุ  แนวทางการแกป้ญัหาส าคญั 1 เร ือ่งหรอื
2 เร ือ่งตามสภาพของโรงเรยีน
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

4.น าแนวทางทีส่รปุเพือ่น าไปแกไ้ขปญัหา  

มาชว่ยกนัสรา้งงาน สรา้งแผนงาน

เลอืก   PBL   สิง่ทีต่อ้งท าตอ่ คอื

ท าอยา่งไร  ท าเมือ่ไร  ใชอ้ยา่งไร และตรวจสอบ
การท างานอยา่งไร

จะเสนอผลระหวา่งท างาน
และสรปุผลเมือ่ไร
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

เร ือ่งการสอน PBL  ก าหนดการทดลองสอน 1 เดอืน

ทดลองสอน

สปัดาหท์ี ่๓

เสนอผล /AAR

สปัดาหท์ี ่๒สปัดาหท์ี ่๑

ทดลองสอน

สปัดาหท์ี ่๔

เสนอผล /AAR
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

5. น าแผนทีร่ว่มกนัคดิไปใชต้ามก าหนดการท างาน

ตอ้งน าไปใชอ้ยา่งจรงิจงั และกลา้เสนอผลจะส าเร็จ
หรอืไมก็่ตามและพรอ้มจะน าไปปรบัปรงุ  ตอ้งน าผล
มาเสนอตามชว่งเวลา

ผลงานทีอ่าจน าเสนอกนัในชอ่งทาง Line หรอื 
Facebook  หรอืรปูแบบอืน่ๆ  
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

6. น าผลมาสรปุสดุทา้ยวา่ผลเป็นประการใด

รว่มกนัสะทอ้นผล และปรบัปรงุงานใหด้ขี ึน้

ถา้ผลการทดลองเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ ก็เผยแพร่
หรอืปรบัปรงุใหย้ ิง่ข ึน้  ผลไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์
ก็ปรบัปรงุทดลองใหม่

ส ิง่ส าเร็จ  คอื  นวตักรรม  
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PLC

คณุ PLC  มวีธิกีารท างาน(กระบวนการ)

ทีส่ าคญั คอื  การท างานต ัง้แตข่ ัน้แรกถงึข ัน้สดุทา้ย 
ตอ้งมกีารบนัทกึ (Logbook)  ออกแบบเอง งา่ย ส ัน้
หนึง่หนา้ก็พอ  อาจน าเสนอทาง Line หรอื Facebook
หรอืรปูแบบอืน่ๆ  
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ปญัหา สาเหตุ แนวทางแกไ้ข

Lesson Study            

Active leaning
PBL 

PBL 

เลอืก

ภาพตลอดแนวของ PLC

ทมีPLC
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PBL 

สรา้งแผนการ
เรยีนรูร้ว่มกนั น าแผนไปใช้

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

สรปุ
ผล

นวตักรรม/เผยแพร่

ปรบัใชใ้หมแ่ละยอ้นไปใชใ้หม่

ส าเร็จ

ไมส่ าเร็จ

ภาพตลอดแนวของ PLC 45 



เป้าหมาย จดุเดน่/จดุ
ทีค่วรพฒันา

วธิกีารพฒันา

กลุม่สาระ

ช ัน้เรยีน/
ผูป้กครอง/ชุมชน

คูม่อืการพฒันา

เลอืก

ภาพตลอดแนวของ PLC

ทมีPLC
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คูม่อืพฒันา

กจิกรรมใน
แตล่ะระดบั น าแผนไปใช้

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

น าผล
มาคยุ

ปรบั
และน า
ผลมา
คยุ

สรปุ
ผล

นวตักรรม/เผยแพร่

ปรบัใชใ้หมแ่ละยอ้นไปใชใ้หม่

ส าเร็จ

ไมส่ าเร็จ

ภาพตลอดแนวของ PLC 47 



สพป./สพม.

ก าหนดนโยบาย

สง่เสรมิ

นเิทศ /ตดิตาม/
ก ากบัและประเมนิผล

โรงเรยีน

รวมกลุม่ PLC

1:คน้หาปญัหา
หาสาเหตแุละแนวทางแกไ้ข

สรปุแนวทาง
สรา้งวธิกีารตามแนวทาง

2:น าสูก่ารปฏบิตั ิ
ลงมอืตามแนวทาง

พบกลุม่
สรปุผลทีไ่ด้

3:สรปุแนวทาง
พบกลุม่น าผล/สะทอ้นผล
สรปุผลและสรา้งแนวทางใหม่

4:น าไปใชใ้หม่

เทคนคิ

ทกัาะการฟงั
การคน้หา
ปญัหา
เรือ่งเลา่ฯ

AAR
ICT

พฒันาตอ่ยอดเพือ่
ความย ัง่ยนื
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เทคนคิ หรอืเคล็ดลบั ทีจ่ าเป็นในการเสรมิ
กระบวนการ PLC 

1.ทกัาะการฟงั
2. เร ือ่งเลา่เรา้พลงั
3. การวเิคราะหป์ญัหาและแนวทางการแกป้ญัหา
4. AAR 
5. ระดบัการพฒันาของนกัเรยีน
6. ICT 
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ลองมาฝึกกระบวนการ PLC งา่ยๆทีท่า่นท าไดแ้นน่อน53 



ใบงาน
การปฏบิตักิารพฒันาการเรยีนการสอน

โดยใช ้PLC (Professional  Learning  Community) 

ค าชีแ้จง
1. ใหผู้บ้รหิารโรงเรยีน  เลอืกเลขาจดบนัทกึ

แลว้พาทมีงานท างานทีก่ าหนดในขอ้ตอ่ไป

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  2 นาที
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2.  ใหแ้ตล่ะคนเลา่เร ือ่งราวประทบัใจ  การจดัการ
เรยีนการสอน คนละ 1 เร ือ่ง  ความยาวไมเ่กนิคนละ 
3 นาท ี แลว้กลุม่คดัเลอืกเรือ่งทีป่ระทบัใจมากทีส่ดุ 
1 เร ือ่ง  

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  30  นาที
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3.   ใหแ้ตล่ะคนเลา่ปญัหาดา้นการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนทีเ่กดิจากการเรยีนการสอน และกลุม่ชว่ยกนั
เลอืกประเด็นปญัหา 1 เร ือ่ง /กลุม่ พรอ้มเขยีนลงใน
แผน่ชารจ์

4.  กลุม่รว่มกนัวางแผนหาแนวทางแกไ้ขปญัหาใน
ขอ้ 3 และออกแบบแนวทางแกไ้ข โดยเขยีนลงใน
แผน่ชารจ์

5.  น าเสนอปญัหาและวธิกีารจดัการเรยีนการสอน
ทีเ่ป็นการแกป้ญัหาทีอ่อกแบบไว ้กลุม่ละ 5 นาที

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  40  นาที
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เกณฑก์ารตดัสนิ

1. ปญัหาชดัเจน เนน้ การแกป้ญัหาผลการเรยีน
2. วธิกีารแกไ้ขปญัหา  ชดัเจน เป็นไปได้
3. รปูแบบการน าเสนอด ีเขา้ใจงา่ย
4. จดัอนัดบั โรงเรยีนทีด่ที ีส่ดุ เป็นอนัดบั 1
ยกเวน้โรงเรยีนของเรา 

ใหเ้วลาท ากจิกรรม  30  นาที

57 



58 



59 



60 



ปจัจยัความส าเร็จของชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี : 
แนวพระราชด ารขิองพระบาทสมเด็จพระปรมนิทร

มหาภมูพิลอดลุยเดช
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๑. ภมูสิงัคม
การจะเขา้พัฒนาพืน้ที่ ตอ้ง

พัฒนาใหค้นในพืน้ทีพ่รอ้ม
กนักอ่น ผูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ตอ้งใหค้วามส าคญักอ่น ตอ้ง
ท าความเขา้ใจใหท้กุคน
ตระหนัก บรบิทของโรงเรยีน
เป็นตวัตัง้ส าหรับกระบวนการ 
PLC
๒. ระเบดิจากขา้งใน
ผูบ้รหิาร คร ูและบคุลากร

ทกุฝ่าย ตอ้งเห็นความส าคญั
และพรอ้มทีจ่ะรับการพัฒนา
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๓. การมสีว่นรวม
ทกุคนมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจทกุขัน้ตอน
๔. ประโยชนส์ว่นรวม
เกดิประโยชนใ์นการ
พัฒนาวชิาชพีของตนเอง 
นอกเหนอืจากประโยชนท์ี่
เกดิขึน้ตอ่ผูเ้รยีน
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๕. องคร์วม
มองทกุอยา่งใหเ้ชือ่มโยงกนั

อยา่งมมีติ ิ
๖. ท าตามล าดบัขึน้
เริม่ทีก่ารสรา้งความตระหนัก 

ความเขา้ใจ อ านวยความสะดวก

๗. ไมต่ดิร า
ครเูปิดใจการเรยีนรู ้จากเพือ่นคร ูศกึษานเิทศก ์แหลง่

เรยีนรูต้า่งๆ
๘. ประหยดัเรยีนงา่ย ไดป้ระโยชนส์งูสดุ

PLC เป็นกระบวนการพัฒนาครทูีป่ระหยัดงบประมาณ ไม่
ขาดสอน แกไ้ขปัญหาไดเ้หมาะสมกบับรบิทของตน
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สรปุ ตวัชีข้อง PLC 

1.เป้าหมายของ PLC มุง่เป้าหมายทีก่ารเรยีนรู ้

2. มกีารรวมกลุม่และเรยีนรูใ้นเร ือ่งเดยีวกนั  
ตามปญัหา หรอืเป้าหมายของกลุม่

3. มกีจิกรรมจากการรวมกลุม่ ทีแ่สดงถงึการพบกนั 
การสะทอ้นผล ปรบัปรงุ และน าไปใชใ้หม่

4. ชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนัท า และชว่ยกนัปรบัปรงุ  
พฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง
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PLC  ในสถานศกึาา

ระยะที ่1 พาดู

-ผอ. น าสนทนาผลการ
เรยีนของนกัเรยีน
จาก O-NET จากผล
การประเมนินกัเรยีน
-เนน้ไมใ่หค้รรููว้า่เป็นPLC
-จดุเนน้คอื “คณุภาพเรา
ไมไ่หวแลว้” “เราอยูไ่มไ่ด”้

ระยะที ่2 พาดู

เราจะนา่จะหาวธิกีารมาใช้

ในการพฒันาการเรยีนการสอน
เนน้ สรา้ง”ทมีงาน คณุภาพ”
จะกีท่มี ข ึน้อยูก่บับรบิทของ
โรงเรยีน  สรปุ “สรา้งทมี”

-ผอ. พาดคูณุภาพ  สรา้งความตระหนกั เราอยูไ่มไ้ดแ้ลว้
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PLC  ในสถานศกึาา

ระยะที ่3 พาคดิ

-พาทมี คน้หาปญัหาของ
การจดัการเรยีนการสอน เนน้
ปญัหาทีเ่กดิกบันกัเรยีนที่
ส าคญัทีส่ดุ
-หาแนวทางการแกป้ญัหา
-สรปุแนวทางแกป้ญัหาที่
ชดัเจน
-น าแนวทางมาสรา้งเป็นงาน
และก าหนดแนวปฏบิตัพิบกลุม่
-สรปุไดแ้นวทางแกป้ญัหากบั
แนวทางปฏบิตั ิPLC

เนน้ความส าคญั

เอางานไปทดลอง อาจมี
การจบัคูช่ว่ยกนั
-ชว่ยกนัวางแผน
-ชว่ยกนัสงัเกต
-ชว่ยกนัสะทอ้นผล
-ชว่ยกนัปรบัปรงุงาน
- ชว่ยกนัประเมนิ สรปุ

-ไดง้านทีจ่ะน าไปใช ้และแนวทางพบกลุม่เพือ่สะทอ้นผล

การคน้หาวธิกีารอาจใชโ้รงเรยีนอืน่
มาชว่ย
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PLC  ในสถานศกึาา

ระยะที ่5 พาท า

-สรปุผลความส าเร็จ
-เผยแพรค่วามส าเร็จ
-ปรบัปรงุงานหรอืตอ่ยอดงาน
ไปใชใ้นปีตอ่ไปหรอืคร ัง้ตอ่ไป
-เสนอผลงานการพฒันาวชิาชพี
-เร ิม่รอบใหมใ่นการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

ระยะที ่4 พาท า

-น าผลไปใชต้ามแนวทาง
-พบกลุม่ สะทอ้นผล
สปัดาหล์ะ 1-2 คร ัง้ๆละ
1-2 ชม.
- อาจพบทาง Lines หรอื

fB

-ผอ. พาพบกลุม่ ชว่ยกนัสรปุผล ปรบัปรงุงานและเผยแพร่
ท าแบบนีใ้นรอบตอ่ไป

68 



69 



70 



71 



72 


	1.ปก คำนำ สารบัญ
	2.ส่วนที่ 1 - บทนำ
	3.ส่วนที่ 2 -กระบวนการPLC
	4.ส่วนที่ 3 -การขับเคลื่อนPLC
	5.ภาคผนวก
	PLC_PPT

