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หน่วยที่ 4 

การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 
สาระส าคัญ 

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งที่จะขาด

มิได้ก็คือ จะต้องมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือProfessional community” เกิดข้ึนในโรงเรียนนั้น เพ่ือให้เป็น

สถานที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ของมวลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้ความดูแล

และพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน และเนื่องจากครูส่วน

ใหญ่ในแทบทุกประเทศมักเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงานสอนของตน ดังนั้น การมี “ชุมชนแห่ง

วิชาชีพ” เกิดข้ึนในโรงเรียนจึงช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว เพราะท าให้ครูมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผู้มีส่วนได้

เสียกับงานของครู (เช่น ผู้ปกครอง สมาชิกอ่ืนๆ ของชุมชน เป็นต้น) แต่แน่นอนว่าเหตุการณ์ท านองนี้จะ

เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการเปลี่ยนด้านโครงสร้างของโรงเรียนตลอดจนจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ของโรงเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควรประกอบด้วย 1) การชี้แนะกับการ

พัฒนาครู (Coaching) 2) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 3) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective 

dialogue) ระหว่างกัน 4) การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากข้ึน เพ่ือลดความรู้สึกโดดเดี่ยว 

(Deprivatization) ในงานสอนของครู 5) การรวมกลุ่มเพ่ือเน้นเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน 6) การร่วมมือร่วม

ใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 7) การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม 

(Shared values and norms)  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

และสามารถวางแผน ออกแบบก าหนดกิจกรรมการแก้ปัญหาหรือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนได้  

 

เวลา 

ใช้เวลา 90 นาท ี

 

บทบาทของผู้เขา้รับการอบรม 

1. ศึกษาเอกสารความรู้ 

2. ฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากร 

3. ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 
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กิจกรรม 

กิจกรรม เนื้อหา รูปแบบ เวลา สื่อประกอบ 
การน ากระบวนการ PLC สู่
การปฏิบัติในสถานศึกษา 

กระบวนชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 

1. บรรยาย 
2. ศึกษา
เอกสาร 

30 นาที 1. เอกสาร
ประกอบการ 
บรรยาย (Power 
Point) 
2. ใบความรู้ 

วางแผน ออกแบบการพัฒนา
บทเรียนร่วมกัน 

 1. ฝึกปฏิบัติ 30 นาที 1. ใบงาน 

อภิปราย  อภิปรายผลตาม
ใบงาน 

30 นาที 1. ใบงาน 

 

วิธีการประเมินผล หน่วยที่ 3 

เกณฑ์ผา่นการประเมิน 

คุณภาพของผลงาน ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้รับการตัดสินคุณภาพในระดับดีขึ้นไปทุกรายการ 

รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ความถูกต้องของผลงาน วิเคราะห์ได้

ถูกต้อง 
ไม่เกิน 4 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 5-6 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 7-8 ข้อ 

วิเคราะห์ได้
ถูกต้อง 
ไม่เกิน 9-10 ข้อ 

ความสมเหตุสมผล อธิบายได้
สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
ไม่เกิน 4 ข้อ 

อธิบายได้
สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
5-6 ข้อ 

อธิบายได้
สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
7-8 ข้อ 

อธิบายได้
สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมที่
ก าหนด 
9-10 ข้อ 
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ใบความรู้หน่วยที่ 4 
การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ได้นั้น ปัจจัยที่ส าคัญท่ีสุดอย่างหนึ่งที่จะขาด

มิได้ก็คือ จะต้องมี “ชุมชนแห่งวิชาชีพ หรือ Professional community” เกิดข้ึนในโรงเรียนนั้น เพ่ือให้เป็น

สถานที่ส าหรับการปฏิสัมพันธ์ของมวลสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพครูของโรงเรียน เกี่ยวกับเรื่องการให้ความดูแล

และพูดถึงการปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน ตลอดจนงานทางวิชาการของโรงเรียน และเนื่องจากครูส่วน

ใหญ่ในแทบทุกประเทศมักเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการปฏิบัติงานสอนของตน ดังนั้น การมี “ชุมชนแห่ง

วิชาชีพ” เกิดข้ึนในโรงเรียนจึงช่วยคลี่คลายปัญหาดังกล่าว เพราะท าให้ครูมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผู้มีส่วนได้

เสียกับงานของครู (เช่น ผู้ปกครอง สมาชิกอ่ืนๆ ของชุมชน เป็นต้น) แต่แน่นอนว่าเหตุการณ์ท านองนี้จะ

เกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อต้องมีการเปลี่ยนด้านโครงสร้างของโรงเรียนตลอดจนจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ของโรงเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมของชุมชนแห่งวิชาชีพในโรงเรียนควรประกอบด้วย 1) การชี้แนะกับการ

พัฒนาครู (Coaching) 2) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) 3) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective 

dialogue) ระหว่างกัน 4) การเปิดกว้างให้มีการปฏิสัมพันธ์ในหมู่ครูผู้สอนมากข้ึน เพ่ือลดความรู้สึกโดดเดี่ยว 

(Deprivatization) ในงานสอนของครู 5) การรวมกลุ่มเพ่ือเน้นเรื่องการเรียนรู้ของนักเรียน 6) การร่วมมือร่วม

ใจกันในหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 7) การแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นค่านิยมและปทัสถานร่วม 

(Shared values and norms) โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้  

1. กิจกรรมที่จ าเป็นต่อความเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพในสถานศึกษา 

 1) การชี้แนะกับการพัฒนาครู (Coaching)  

   ผู้เป็น Coach ควรเป็นผู้รักการอ่าน รักการแสวงหาความรู้ และเป็นผู้ขวนขวายหาข้อมูล

ความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งแสวงหาประสบการณ์ใหม่ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคมต่าง ๆ เพ่ือจะได้

น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาท าหน้าที่บทบาท นักฝึกอบรม นักพัฒนา/นักเปลี่ยนแปลง ผู้ให้ 

ค าปรึกษา นักจิตวิทยา นักแก้ไขปัญหา นักคาดคะเน นักคิด/นักประดิษฐ์ และนักปฏิบัติ บทบาทดังกล่าวจะ

แสดงออกในบทบาทใดนั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งอาจแสดงบทบาทเดียว หรือแสดง

มากกว่าหนึ่งบทบาท เรียกว่า บทบาทผสมผสาน (Mixed Roles)การจัดระบบ Coaching ในองค์กรเป็น

รูปธรรมชัดเจน 

1) ก าหนดให้ระบบ Coaching เป็นนโยบายขององค์กร 

2) สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศขององค์กรให้มี Trust (ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่หัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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3) ก าหนดใน Job Description ของระดับหัวหน้างานขึ้นไปในเรื่องการท าหน้าที่เป็นCoach 

4) ก าหนดเรื่องการ Coaching เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจ าปีของระดับหัวหน้างานขึ้นไป  

โดยมีการวัด KPI (Key Performance Index) 

5) เชื่อมโยงผลการท า Coaching สู่ระบบ Performance Management และระบบจ่าย 

ค่าตอบแทน 

6) ก าหนดและสร้าง / ฝึก วัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมของการเรียนรู้ (Learning 

Culture) ซึ่งมีทั้ง Learning by doing เรียนรู้โดยการลงมือท า Learning by Teaching เรียนรู้โดยการ 

ถ่ายทอด และ Learning by Sharing เรียนรู้โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือจะได้เชื่อมโยงสิ่งที่

เรียนรู้มากับประสบการณ์ชีวิตส่วนตัว น ามาถ่ายทอด เพ่ือสอนให้เรามีการติดต่อสื่อสารที่ดีรู้จักเรียบเรียง

เตรียมค าพูดก่อนหลัง จากที่ไม่กล้าท าให้กล้าและมั่นใจมากขึ้น ท าให้ได้เพ่ือ ได้ใจ ได้ให้ได้เสียสละ ได้

ปฏิสัมพันธ์กันเกิดความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ผู้คนในองค์กรรักกันมากขึ้นและน าไปสู่การไว้เนื้อเชื่อใจกัน เกิด

เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันตามเป้าหมายที่วางไว้ 

2) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

   Mentoring หมายถึงพ่ีเลี้ยง เป็นการให้ผู้ที่มีความสามารถหรือเป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหาร

สถานศึกษาให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในระดับต่ ากว่าในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน

เพ่ือให้มีศักยภาพสูงขึ้นแต่อาจไม่เกี่ยวกับหน้าที่ในปัจจุบันโดยตรง พ่ีเลี้ยง จะเรียกว่า Mentor ส่วนบุคคลที่

ได้รับการดูแลจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพ่ีเลี้ยงเรียก Mentee บางองค์กรจะเรียกระบบพี่เลี้ยง หรือ 

Mentoring System นี้ว่า Buddy System เป็นระบบที่พ่ีจะต้องดูแลเอาใจใส่น้อง คอยให้ความช่วยเหลือและ

ให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ Mentee มีปัญหา Mentor ที่ดี ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีความสัมพันธ์ที่ดี 

(Interpersonal Skills) การมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน (Influence Skills) การตระหนักถึงผลส าเร็จในการท างาน

ของผู้อ่ืน (Recognized other’s accomplishment) การมีทักษะของการบังคับบัญชาที่ดี (Supervisory 

Skills) และ ความรู้ในสายวิชาชีพ หรือสายงานของตน (Technical Knowledge)  

ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันเป็นทีมนั้น Mentoring แบบกลุ่มมีความ

เหมาะสมที่จะน ามาใช้พัฒนางานให้ดีขึ้นนั้น โดย Mentor หรือ Learning Leader จะท าหน้าที่ ดังนี้ 

1. Guide เป็นผู้คอยชี้ช่องทางแก่กลุ่ม Mentee และคอยเตือนให้ระมัดระวังจุดอันตราย แต่ 

จะไม่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกทางให้ จะช่วยให้กลุ่มมองเห็นภาพพจน์ขององค์กรในอนาคต เพ่ือกลุ่มย้อนไปดูว่า

การที่เขาก้าวหน้าในงานขึ้นมาจนอยู่ในต าแหน่งปัจจุบัน เขาได้ใช้ทักษะ วิธีการและพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ 
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ดีอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังคอยตั้งค าถามที่กระตุ้นให้กลุ่มหาค าตอบซึ่งจะท าให้กลุ่มสามารถมองเห็นกลยุทธ์

และเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ การเรียนรู้ Mentee ไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์

ของตนเองเท่านั้น แต่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของ Mentee อ่ืน ๆ ในกลุ่ม 

   2. Ally เป็นพันธมิตรที่คอยให้ข้อมูลแก่ Mentee แต่ละคนในกลุ่มว่า บุคคลนอกกลุ่มเขามอง 

จุดอ่อน จุดแข็งของ Mentee แต่ละคนอย่างไร หาก Mentee เล่าถึงปัญหาของตนก็จะฟังอย่างตั้งใจเห็นอก 

เห็นใจ แล้วให้ข้อมูลความเห็นทั้งทางดีและทางไม่ดีอย่างตรงไปตรงมาและเป็นมิตร 

   3. Catalyst เป็นผู้กระตุ้นให้กลุ่มมองภาพวิสัยทัศน์ขององค์กรและอนาคตของตนเอง

ชี้ให้เห็นว่าในอนาคตจะมีอะไรที่เป็นไปได้เกิดขึ้นบ้าง แทนการคาดการณ์ การมองภาพในอนาคตนั้นให้มอง 

ออกไปนอกแวดวงการท างานของแต่ละคนด้วย 

   4. Savvy Insider Mentor เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหน่วยงานมานาน พอจะรู้ว่างานต่าง ๆ ใน

หน่วยงานประสบความส าเร็จได้อย่างไร รู้ลู่ทางว่าหาก Mentee ในกลุ่มแต่ละคนจะก้าวหน้า บรรลุเป้าหมาย

ที่ก าหนดไว้จะต้องเดินไปทางไหน จะเป็นผู้ท าหน้าที่เชื่อมโยง Mentee กับบุคคลอ่ืนในองค์กรที่สามารถ 

ช่วยให้ Mentee เกิดการเรียนรู้ได้ 

   5. Advocate ในขณะที่กลุ่มเกิดการเรียนรู้นั้น สมาชิกจะเริ่มมองเห็นว่าตนเองสามารถ

ผลักดันความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาแผนความก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง Mentor จะท าหน้าที่ช่วยให้ Mentee 

ได้มีโอกาสแสดงความสามารถให้เห็นเป็นประจักษ์แก่ผู้บังคับบัญชา (Visibility) เช่น เมือ่ Mentee 

เสนอโครงการปฏิบัติงานที่เห็นว่าดี ก็พยายามลักดันให้โครงการนั้นได้รับอนุมัติให้ด าเนินการได้ เพ่ือ 

Mentee จะได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ 

3) การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) ระหว่างกันซึ่งเป็นการน าเอาประเด็นปัญหา

ที่พบเห็น จากการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครูขึ้นมาพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ช่วยให้แต่ละคน

ได้วิเคราะห์และสะท้อนมุมมองของตนในประเด็นนั้นต่อกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ทาให้ทุกคนได้มีโอกาสเกิดการ

เรียนรู้ และได้ข้อสรุปต่อปัญหาจากหลากหลายมุมมองยิ่งขึ้น บรรยากาศเช่นนี้ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจขึ้น

ในหมู่ครูผู้สอน เพ่ือช่วยกันปรับปรุงด้านการเรียนการสอนให้มีผลดียิ่งขึ้น แต่กิจกรรมนี้จะส าเร็จราบรื่นได้ก็

ต่อเมื่อแต่ละคนต้องยอมเปิดใจกว้าง รับฟังการประเมินจากเพ่ือร่วมกลุ่มระหว่างการสนทนาเชิงสร้างสรรค์

ดังกล่าว 

4) การลดความโดดเดี่ยวระหว่างปฏิบัติงานสอนของครู (Deprivatization of instructional 

practices) เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู กล่าวคือ ครูมีโอกาสแสดงบทบาททั้งเป็น

ผู้ให้ข้อมูลและได้แสดงบทบาทการเป็นที่ปรึกษา (Advisor) การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

(Specialist) ก็ได้ในระหว่างที่ให้ความช่วยเหลือเพ่ือนด้วยกัน ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วิชาชีพครูแตกต่าง
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กับวิชาชีพอ่ืนตรงที่ ผู้ปฏิบัติมักท างานในลักษณะโดดเดี่ยวตามล าพัง ซึ่งเป็นผลให้ครูไม่สามารถท่ีจะเรียนรู้จาก

ผู้อ่ืนได้ และขาดประโยชน์ที่จะได้รับผลการวิเคราะห์และการให้ข้อมูลป้อนกลับด้านการสอนจากผู้อื่นที่มีต่อ

งานสอนของตน ด้วยเหตุนี้ ถ้าผู้น าสถานศึกษาต้องการให้เกิดกิจกรรมการเสวนาใคร่ครวญระหว่างครูขึ้นก็

จ าเป็นต้องพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการโดดเดี่ยวในการสอนของครูให้ได้เสียก่อน 

5) รวมกลุ่มเพ่ือมุ่งเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน (Collective focus on student learning) เป็น

กิจกรรมที่ดีมากแต่ยุ่งยากตรงประเด็นให้ครูเกิด “จุดมุ่งเน้น” อย่างไรก็ตาม ถ้าถือว่าการมีชุมชนแห่งวิชาชีพ

คือ ลักษณะส าคัญของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ ที่มีเจตจ านงมุ่งสร้างผลลัพธ์คือการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้น

แล้ว ก็ต้องให้ความส าคัญอันดับแรกกับกิจกรรมที่สร้างความงอกงามของผู้เรียน ซึ่งค่อนข้างยากล าบากอยู่ไม่

น้อย ด้วยเหตุนี้การที่ชุมชนแห่งวิชาชีพมีกิจกรรมให้ครูได้มาเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) เพ่ือ

อภิปรายและวิเคราะห์ด้านหลักสูตร และกลยุทธ์ด้านการสอนของครู ซึ่งแม้จะใช้เวลามากก็ตาม แต่ทั้งหลาย

ทั้งปวงก็เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ผลดียิ่งขึ้น และเพ่ือที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - starting learners) ได้ต่อไป 

6) สร้างจุดเริ่มแห่งความร่วมมือร่วมใจ (Collaboration starts) เมื่อครูหลุดพ้นจากสภาพการต้อง

ท างานแบบโดดเดี่ยว และสามารถแสวงหาความเชี่ยวชาญจากเพ่ือนคนอ่ืนที่อยู่ในชุมชนวิชาชีพของตนได้แล้ว

ก็ตาม แต่ความเป็นมืออาชีพของครูก็อาจไม่สามารถบรรลุได้ถ้าครูยังขาดการปรับปรุง และพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่องตลอดเวลา ดังนั้น ความร่วมมือร่วมใจทางวิชาชีพต่อกันของครู จะก่อให้เกิดพลังในการร่วมวิเคราะห์

ปัญหา และความต้องการอันซับซ้อนของผู้เรียนแต่ละคนได้ บรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจกันนี้จะช่วย

เสริมการปฏิบัติงานประจ าวันของครูแต่ละคน ได้อย่างถาวร 

7) ท าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านค่านิยม และปทัสถานร่วม (Shared values and norms) เมื่อ

บุคคลต่างๆ ในวิชาชีพทั้งครูผู้สอน ครูแนะแนว ครูนิเทศ และผู้บริหารมาร่วมกันในชุมชนแห่งวิชาชีพแล้ว ใน

ประเด็นนี้ Sergiovanni (1992) เห็นว่า การสร้างค่านิยมและปทัสถานร่วมกันของคนในวิชาชีพที่อยู่ใน

โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ดังกล่าว ด้วยความเป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่านี้จะพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า อ านาจเชิง

คุณธรรม (Moral authority) ขึ้นเป็นแนวทางของการอยู่ร่วมกันแทนที่การใช้อ านาจเชิงกฎหมายหรืออ านาจ

โดยต าแหน่ง (Position authority) ซึ่งไม่เหมาะสมกับชุมชนแห่งวิชาชีพนัก 

2. การปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ 

ความจ าเป็นในการปรับโครงสร้างใหม่ของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ให้สามารถรองรับการเกิดชุมชนแห่ง

วิชาชีพ เนื่องจากโรงเรียนส่วนใหญ่ถูกออกแบบโครงสร้างเป็นแบบราชการ (Bureaucratic organization) ที่มี

สายงานบังคับบัญชาด้วยอ านาจโดยต าแหน่งที่ลดหลั่นตามล าดับลงมา กล่าวคือ มีกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

มามากมายที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะตึงตัวและใช้ได้ดีในอดีตที่เป็นโลกยุคอุตสาหกรรม แต่

กลับเป็นอุปสรรคส าคัญในโลกแห่งยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ที่ต้องการมีโครงสร้างองค์การที่ยืดหยุ่นคล่องตัวได้
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สูง พร้อมที่จะรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมากมายตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความเป็น 

ไปได้ของชุมชนแห่งวิชาชีพที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้นั้น โครงสร้างองค์การของโรงเรียนแห่งการเรียนจึง

จ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ประเด็นต่อไปนี้ (Louis et al., 1994) 

1) การก าหนดตารางเวลาว่างเพ่ือการพบปะถกปัญหา (Time to meet and discuss) 

     มีผลการวิจัยเรื่องความมีประสิทธิผลของโรงเรียนและครูผู้สอนชี้ชัดว่า การจัดสรรเวลาพิเศษเพ่ือให้

ครูได้ปรึกษาหารือระหว่างกันเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะปกติของการจัดชั่วโมงสอน เมื่อหมดการสอน

แต่ละคาบเวลา ครูจะต้องเคลื่อนย้ายการสอนจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งตลอดเวลา จึงไม่มีโอกาสที่ครูจะได้

พบปะเพ่ือแสวงหาความร่วมมือทางวิชาชีพซึ่งกันและกันได้ ทั้งที่ครูเหล่านี้จ าเป็นต้องร่วมกันพิจารณาหากล

ยุทธ์ใหม ่ๆ ด้านการสอนทีเ่หมาะสม ด้วยเหตุนี้การจัดตารางเวลาที่ว่างตรงกันเพ่ือให้ครูได้ปฏิสัมพันธ์ จึงเป็น

เงื่อนไขท่ีจ าเป็นถ้าต้องการให้ความร่วมมือร่วมใจของครูเกิดขึ้น 

2) การก าหนดขนาดของชั้นเรียน (Class size) 

     มีผลงานวิจัยระบุว่า ถ้าจ านวนนักเรียนในชั้นเรียนน้อยลงได้เท่าไรก็ยิ่งเพ่ิมประสิทธิผลของการ

เรียนรู้ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในห้องเรียนที่มีครูเพียงหนึ่งคนนั้น ครูสามารถท่ีจะดูแลนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลได้ใน

จ านวนที่จ ากัด แม้ว่าจะไม่สามารถก าหนดจ านวนนักเรียนที่เหมาะสมแน่นอน แต่การขยายจ านวนนักเรียนต่อ

ชั้นมากขึ้น ย่อมเพ่ิมภาระและความยากล าบากแก่ครูที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

3) การเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู และการให้อิสระแก่โรงเรียน (Teacher empowerment 

and school autonomy) การเพิ่มอ านาจความรับผิดชอบแก่ครูเป็นปัจจัยที่จ าเป็น เนื่องจากช่วยสร้าง

ความรู้สึกม่ันใจต่อการปฏิบัติงานในชั้นเรียนที่ตนรับผิดชอบได้ดีข้ึน การเพ่ิมอ านาจความรับผิดชอบแก่ครู ยัง

สอดคล้องกับแนวทางบริหารจัดการร่วม (Shared governance) ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่จาเป็นของโรงเรียน

แห่งการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันโรงเรียนแต่ละแห่งของเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ควรมีความอิสระ (Autonomy) 

อย่างเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้เขต

พ้ืนที่การศึกษาจึงควรร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดท าวิสัยทัศน ์เป้าหมาย และวัตถุประสงค์รวมแบบกว้าง

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา จากนั้นจึงให้อิสระแต่ละโรงเรียนไปจัดท ารายละเอียดที่สอดคล้องกับบริบทของ

โรงเรียน และความต้องการของครูผู้สอน และผู้น าสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล

ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนของตน ในเรื่องนี้นักการศึกษาส่วนใหญ่เชื่อว่า ไม่มีวิธีสอนใดหรือวิธีบริหารจัดการใด

ที่ดีที่สุด แต่พบว่าจากการใช้เทคนิควิธีในการเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) การท างานแบบร่วมมือ

ร่วมใจ (Collaboration) และการสร้างปทัสถานและค่านิยมร่วม (Shared norms and values) แล้วจะช่วย

ส่งเสริมความสามารถในการรับมอบอ านาจความรับผิดชอบของครูต่อการปฏิบัติงานได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับการ

ให้อิสระแก่นักเรียนหรือที่เรียกว่า “การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ Site - based 

management” เพ่ือความอิสระในการตัดสินใจต่างๆ ของโรงเรียนได้เองนั้น เป็นมาตรการที่ควรได้ระบุ
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ชัดเจนในกรอบนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จะต้องให้อิสระแก่โรงเรียนและครูโดย

สิ้นเชิง แต่ควรจัดท าเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา และขึ้นอยู่ที่

ขีดระดับความสามารถของครูในแต่ละโรงเรียน ที่จะสามารถสนองตอบและรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของ

นักเรียนได้ดีเพียงไรด้วย 

3. เงื่อนไขด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ (Professional community culture) 

  วัฒนธรรมองค์การเป็นระบบความเชื่อที่สมาชิกขององค์การยึดถือร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ถ้าครูผู้สอนทุก

คนและผู้น าของโรงเรียนมีความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะเรียนรู้ได้” ความเชื่อเช่นนี้จะท า

ให้สมาชิกของโรงเรียนพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมและแสวงวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ อย่างหลากหลาย 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อนักเรียนแต่ละคนที่มีความแตกต่างกัน ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ

ตนได้สูงสุด เป็นต้น ในชุมชนแห่งวิชาชีพก็เช่นกันสมาชิกแต่ละคนจะยึดเหนี่ยวต่อกันด้วยระบบค่านิยม ความ

เชื่อและปทัสถานร่วมกัน ให้เกิดการด ารงอยู่ของชุมชนแห่งวิชาชีพของตน อย่างไรก็ตาม มีวัฒนธรรมองค์การ

แบบเดิมหลายประการที่ควรได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะต่อการเป็นชุมชนแห่งวิชาชีพ ได้แก่ 

     1) ลดความเป็นองค์การที่ยึด “วัฒนธรรมแบบราชการ หรือ Bureaucratic culture” ที่ใช้

กฎระเบียบค าสั่งต่าง ๆ แบบตึงตัวในการปฏิบัติงานและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกผู้ปฏิบัติงานไปสู่การ

เน้น “วัฒนธรรมแบบกัลยาณมิตรทางวิชาการหรือ Collegial culture” ซึ่งเน้นวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก 

ที่ยึดถือค่านิยมเชิงคุณธรรมจริยธรรม (Moral and ethical cultures) เช่น การเอ้ืออาทร ห่วงใย ช่วยเหลือ

และร่วมมือต่อกันในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิตประจ าวันของสมาชิก เป็นต้น 

     2) สร้างเสริมวัฒนธรรมแห่ง “ความไว้วางใจ (Trust) และความนับถือ (Respect)” ต่อกันในมวล

หมู่สมาชิกของชมรมแห่งวิชาชีพ กล่าวคือ ความนับถือ หมายถึง การรู้จักให้เกียรติและยอมรับในความรู้

ความสามารถและความเชี่ยวชาญของผู้อ่ืน ส่วนความไว้วางใจ หมายถึง ระดับคุณภาพของความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลของมวลสมาชิก ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็นผลที่มาจากการที่สมาชิกได้มีกิจกรรมการ

เสวนาอย่างใคร่ครวญ (Reflective dialogue) และการร่วมมือร่วมใจ (Collaboration) ระหว่างกัน ดังนั้น 

การสร้างความไว้วางใจและความนับถือต่อกันจึงเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง

สมาชิก โดยแนวคิดดังกล่าวนี้สามารถขยายกรอบให้กว้างขวางออกไปจนครอบถึงผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) ทั้งหลาย เช่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกของหน่วยงานทั้งหลายที่เป็น

ชุมชนแวดล้อมของโรงเรียน เป็นต้น โดยที่บุคคลเหล่านี้ให้การยอมรับว่า การศึกษาและการเรียนรู้เป็นความ

รับผิดชอบร่วมของทุกๆ คนในชุมชน 

     3) การสร้างวัฒนธรรมการใช้ทักษะด้านการคิดและใช้สติปัญญาเป็นฐาน (A cognitive skill base) 

วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง (Profession) ที่ต้องใช้ความรู้ การคิดและการใช้สติปัญญาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
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การประกอบวิชาชีพ ครูผู้สอนจึงต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ต้องเป็น Life – long learners และต้องเป็นผู้

เรียนรู้ร่วมไปกับนักเรียนที่ตนท าการสอน ด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมเชิงความคิดของครูที่ต้องปรับปรุงใหม่ ก็คือ 

เปลี่ยนความเชื่อท่ีว่า ตนเป็นผู้ท าการสอน (Teaching) ไปเป็นผู้เรียนรู้ (Learning) แทน จึงต้องปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของตนจากผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้จัดสรรประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับผู้เรียน 

พร้อมทั้งพยายามสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบในการใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองอยู่เนืองนิตย์

เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเรียนของตน 

     4) สร้างวัฒนธรรมการชอบริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Openness to innovation) ในชุมชนแห่ง

วิชาชีพสมาชิกทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการค้นคว้าและริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะ

ต้องเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ (Knowledge creation) กล่าวคือ ครูผู้สอนจะต้องได้รับการสนับสนุนในการ

ออกแบบการสอนใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะแวดล้อมที่ข้อมูลสารสนเทศเกิดขึ้นมากมายอย่างรวดเร็ว ต้อง

ค้นหาว่าจะมีวิธีการเรียนรู้ได้ดีที่สุดในภาวะเช่นนี้ได้อย่างไร ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดขึ้นมากมายจะส่งผลกระทบ

ต่อหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่นกันได้อย่างไร การที่จะท าให้สมาชิก

เป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้นั้น ผู้น าองค์การจ าเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมการกล้าเสี่ยง (Taking risks) ชอบ

การทดลอง (Experiment) เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน ทั้งนี้สมาชิกของชุมชนแห่งวิชาชีพ

ต้องไม่ถือว่าความผิดพลาดที่ได้จากการทดลองคือความล้มเหลว แต่ต้องถือว่าข้อผิดพลาดที่ได้ดังกล่าวเป็น

โอกาสดีที่จะได้เกิดการเรียนรู้ใหม่เพ่ิมเติมและ “ถือว่าผิดเป็นครู” ไม่เป็นเรื่องที่ควรต าหนิ แต่เป็นเรื่องที่ควร

สนับสนุนให้ก าลังใจเพื่อจะได้ค้นหาค าตอบที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ควรปรับปรุงระบบเน้นการให้ความดี

ความชอบแก่สมาชิกที่ชอบทดลองค้นค้าหานวัตกรรมและริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่โรงเรียนอีกด้วย 

  5) ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้น า (Supportive leadership) 

     การที่ครูผู้สอนและผู้น าสถานศึกษาได้ท างานร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแล้ว ก็มีค าถาม

ตามมาว่า แล้วจะเพ่ิมจ านวนโรงเรียนที่มีชุมชนดังกล่าวให้มากข้ึนได้อย่างไร กระบวนทัศน์ ทางการศึกษาที่

เปลี่ยนไปบ่งชี้ว่า ทั้งบรรดาครูผู้สอนทั้งหลายและสาธารณชน จ าเป็นต้องร่วมกันก าหนดบทบาทใหม่ที่

เหมาะสมของครู โดยต้องทบทวนที่ต้องให้ครูใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันอยู่หน้าชั้นเรียน และอยู่กับนักเรียน

ตลอดเวลานั้น ได้มีการศึกษาเปรียบเทียบเรื่อง การใช้เวลาของครูผู้สอนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ปรากฏผล

ออกมาชัดเจนว่าในหลายประเทศ เช่น ในญี่ปุ่น พบว่าครูมีชั่วโมงสอนน้อยลง และมีโอกาสได้ใช้เวลาที่เหลือ

ส่วนใหญ่ไปกับการจัดท าแผนเตรียมการสอน การประชุมปรึกษาหารือกับเพ่ือนร่วมงาน การให้ค าปรึกษาและ

ท างานกับนักเรยีนเป็นรายบุคคล การแวะเยี่ยมชั้นเรียนอ่ืนเพ่ือสังเกตการณ์เรียนการสอน และการได้ใช้เวลา

ไปเพื่อกิจกรรมต่างๆ ด้านการพัฒนาวิชาชีพของครูมากข้ึน (Darling– Hammond,1994,1996) เป็นต้น การ

ที่จะให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดข้ึนได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และให้มุมมองใหม่ต่อ

สาธารณชน และวงการวิชาชีพครูที่ต้องเน้นและเห็นคุณค่าของความจ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มีความเป็น มือ
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อาชีพยิ่งขึ้น ถ้าหากต้องการคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ดังที่มีผู้กล่าวว่า “ครูต้องเป็นบุคคลแรกที่ต้องเป็น

นักเรียน (Teachers are the first Learners) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากข้ึน และช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงตามไป

ด้วย นั่นคือความปรารถนาใฝ่ฝันของบุคคลทุกฝ่ายที่มิอาจปฏิเสธได้ 

3. ข้ันตอนการน า PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ขับเคลื่อนในบริบทสถานศึกษา หรือโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ระดับ
นักเรียน (Student Level) ระดับผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Level) ซึ่งประกอบด้วยครูผู้สอนและ
ผู้บริหารของโรงเรียน โดยใช้ฐานของ “ชุมชนแห่งวิชาชีพ” เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของชุมชน จึงเรียกว่า 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และระดับการเรียนรู้ของชุมชน (Learning Community Level) จะ
ครอบคลุมถึงผู้ปกครอง สมาชิกชุมชนและผู้น าชุมชน ซ่ึงการรวมตัวของครูในสถานศึกษาในลักษณะทีมเรียนรู้ 
โดยครูเป็นผู้น าร่วมกัน ส่วนผู้บริหารเป็นผู้ดูแลสนับสนุนบนพ้ืนฐานวัฒนธรรม ความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร 
ที่มีวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน มีการด าเนินการแบบทีมร่วมเรียนรู้ มีการจัดการความรู้และพัฒนา
วิชาชีพ ภายใต้สภาพการณ์ที่สนับสนุนเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถด าเนินตามขั้นตอนได้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ขั้นตอนการนารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษา 
จากแผนภูมขิั้นตอนการน ารูปแบบ PLC ไปใช้ในสถานศึกษามีรายละเอียด แต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
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1. การรวมกลุ่ม PLC รวมกลุ่มครูที่มีปัญหา/ความต้องการ เดียวกัน เช่น ครูกลุ่มสาระเดียวกัน ครูที่
สอนในระดับชั้นเดียวกัน เป็นต้น 

2. ค้นหาปัญหา ความต้องการ 
1) ร่วมกันเสนอปัญหา/ความต้องการ 
2) จัดกลุ่มปัญหา 
3) จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
4) เลือกปัญหาเพียง 1 ปัญหา โดยการพิจารณาร่วมกัน 

3. ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา 
1) เรื่องเล่าเร้าพลัง/บอกเล่าประสบการณ์ที่แก้ปัญหาได้ส าเร็จ 
2) ค้นหาตัวอย่าง/รูปแบบที่ประสบความส าเร็จ 
3) ร่วมกันตัดสินใจเลือกรูปแบบ/วิธีการ/นวัตกรรมในการแก้ปัญหา 

4. ออกแบบกิจกรรมการแก้ปัญหา ออกแบบกิจกรรมตามวิธีการ/นวัตกรรมที่กลุ่มเลือก 
5. แลกเปลี่ยนเสนอแนะ น าเสนอกิจกรรมการแก้ปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ให้

ข้อเสนอแนะ 
6. น าสู่การปฏิบัติ /สังเกตการสอน 

1) น ากิจกรรมไปใช้ในการแก้ปัญหา 
2) ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน  

สังเกตการสอน เป็นต้น 
7. สะท้อนผล 

1) สรุปผลการน ารูปแบบ/วิธีการ ในการน าไปแก้ปัญหา 
2) อภิปรายผลการแก้ปัญหา เสนอแนะแนวทางในการพัฒนา 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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Slide 11 Slide 12 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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เอกสารประกอบการบรรยาย (Power Point) 

การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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ใบงานที่ 4 
การน ากระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ชื่อ-สกุล..................................................... สพป./สพม............................................................ เลขที่................. 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการอบรมท ากิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้เข้ารับการอบรมรวมกลุ่ม PLC โดยด าเนินการต่อจากใบงานที่ 3 เป็นการสาธิตการสอนหรือการ
แก้ปัญหาจริงตามที่ได้ออกแบบโดยเสนอกันภายในกลุ่ม  
 2. กลุ่มคัดเลือกตัวแทนสาธิตการสอนหรือการแก้ปัญหาให้กลุ่มใหญ่รวมวิพากษ์ แสดงความคิดเห็น 

3. คัดเลือกนวัตกรรมที่ได้จากการน าเสนอของแต่ละกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


