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หน่วยที่ 1 

ความหมายและความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

สาระส าคัญ 

 เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย คือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี

คุณภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ

อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อัน

เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545)การที่จะ

พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องอาศัยครูผู้สอนที่มีทักษะในการจัดการเรียนรู้มีเจตคติ

ต่อวิชาชีพครูที่ดีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงโดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่ที่ครูควรมี

ทักษะและคุณลักษณะที่รองรับเข้าถึงเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริหารจัดการชั้นเรียนแนวใหม่ในอันที่จะพัฒนา

ผู้เรียนที่เยาวชนในยุคใหม่ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา ๒๒ ที่ว่า การ

จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี

ความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ  

  จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกที่ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ทาให้มนุษย์จาเป็น

ต้องปรับตัวเพ่ือการดารงชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประชากรของ

ประเทศ จึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัด

และประเมินผลผู้เรียน คือ ครู เพราะครูเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดกระบวน การเรียนรู้เพ่ือสร้าง

วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นบุคคลใฝ่

เรียน ฝึกให้มีความสามารถในการคิดและการปฏิบัติงานที่สูงกว่าพ้ืนฐานธรรมดา เรียนรู้โลกใหม่แต่ไม่ลืม

ธรรมชาติและท้องถิ่นของตนเอง ครูจึงควรมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ คือ 

1) สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ 2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและตามสมรรถนะ 3) 

จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เรียนจากประสบการณ์จริง คิดเป็นท าเป็น 4) ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ

บุคลิกภาพที่ดี 5) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม 6) เรียนรู้ไปพร้อมผู้เรียน 7) ประเมินผู้เรียนจาก

พัฒนาการและพฤติกรรม (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2557 : 22-28) 
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ความส าคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) จาก

ผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันว่าการด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้าน

วิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดย

ใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้าง ที่แตกต่างไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และ

ถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไรบ้างซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี ้

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอนพบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอน

ของครู เพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือร้นที่จะ

ปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจอย่างแข็งขัน จนเกิดความรู้สึกว่า ต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ

โดยรวมของนักเรียนถือเป็นพลังการเรียนรู้ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น กล่าวคือมี

การค้นพบความรู้ และความเชื่อที่เก่ียวกับวิธีการสอนและตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอย่างสนใจ

รวมถึงเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระ ที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรม

การสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกท้ังการรับทราบข้อมูลสาระสนเทศต่างๆ ที่จ าเป็นต่อ

วิชาชีพได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วขึ้น ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา เป็นผลให้

เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนแบบ

เก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะผู้เรียนได้อย่าง

เด่นชัดและรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏอย่าง

เด่นชัดและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียนพบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียนกล่าวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และ

จ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์และวิชาการอ่านที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเก่า

สุดท้ายคือมี ความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่เหมือนกันและลดลง

ชัดเจนกล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ

กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และ

ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหน้างาน

ส าคัญคือความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ

สหรัฐอเมริกาด าเนินการในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
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วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นความส าคัญของกระบวนการชุมชนร่วมมือแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู 

 

เวลา 

ใช้เวลา 60 นาท ี

 

บทบาทของผู้เขา้รับการอบรม 

1. การตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (ใบงานที่ 1) 

2. ปฏิบัติกิจกรรมสร้างความตระหนัก (สะท้อนความรู้สึก)  

3. ฟังการบรรยายของความส าคัญของความหมายและความส าคัญของกระบวนชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (Power point) (ใบความรู้ที่ 1) 

 

กิจกรรม 

1. ก่อนการบรรยายให้ผู้เข้ารับการอบรมตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของ

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (กิจกรรมที่ 1) 

2. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมสร้างความตระหนัก (สะท้อนความรู้สึก)  

3. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความหมายและความส าคัญของ

กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Power point) (ใบความรู้ที่ 1) 

4. ระหว่างการบรรยายเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมาย

และความส าคัญของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 

ส่ือ 

1. แบบตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับความหมายและความส าคัญของกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ(กิจกรรมที่ 1) 

2. แบบฝึกปฏิบัติกิจกรรมสร้างความตระหนัก (สะท้อนความรู้สึก ) (กิจกรรมที่ 2) 

3. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง ความหมายและความส าคัญของกระบวนการชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (ใบความรู้ที่ 1) 
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วิธีการประเมินผล หน่วยที่ 1 

รายการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
มโนทัศน์เกี่ยวกับความหมายและ
ความส าคัญของกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(กิจกรรมที่ 1) (20 คะแนน) 

1-8 คะแนน 9-12 คะแนน 13-16 คะแนน 17-20 คะแนน 
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ใบความรู้ที่ 1 
ความหมายและความส าคัญของการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

PLC (Professional Learning Community) มีพ้ืนฐานแนวคิดมาจากภาคธุรกิจเก่ียวกับ
ความสามารถขององค์กรในการเรียนรู้ (Thompson, Gregg, & Niska, 2004) เป็นการน าแนวคิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้มาประยุกต์โดยอธิบายว่า การอุปมาที่เปรียบเทียบให้โรงเรียนเป็น “องค์กร” นั้นน่าจะไม่เหมาะสม
และถูกต้อง แท้จริงแล้วโรงเรียนมีความเป็น “ชุมชน” มากกว่าความเป็นองค์กร ซึ่งความเป็น “องค์กร” กับ 
“ชุมชน” มีความแตกต่างกันที่ความเป็นชุมชนจะยึดโยงภายในต่อกันด้วยค่านิยม แนวคิด และความผูกพัน
ร่วมกันของทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งเป็นแนวคิดตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในลักษณะที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วย
กฎระเบียบและวัฒนธรรมของการใช้อ านาจเป็นหลัก ในขณะที่ “ชุมชน” จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยม 
และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพมีความเป็นกัลยาณมิตรเชิงวิชาการ และ
ยึดหลักต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน แบบผนึกก าลังกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่พัฒนาการการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ “องค์กร” ยังท าให้เกิดคุณลักษณะบางอย่างข้ึน เช่น ลดความเป็นกันเองต่อกันลง
มีความเป็นราชการมากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอกให้ต้องรักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่า
ถ้ามองโรงเรียนในฐานะแบบองค์กรดังกล่าวแล้วก็จะท าให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึก
ห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้น มีกลไกท่ีบังคับควบคุมมากมายและมักมีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็น
หลัก ในทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่าโรงเรียนมีฐานะแบบที่เป็นชุมชนแล้วบรรยากาศที่ตามมาก็ คือสมาชิกมีความ
ผูกพันต่อกันด้วยวัตถุประสงค์ร่วม มีการสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศ 
ที่ทุกคนแสดงออกถึงความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูและสวัสดิภาพร่วมกัน (Sergiovanni, 1994) โดยที่ ใส่
ใจร่วมกันถึงการเรียนรู้และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชนนั้นคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

ค าว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในภาษาไทยมีการใช้อย่างหลากหลาย เช่น ชุมชนการเรียนรู้เชิง
วิชาการ ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ชุมชนครูเพ่ือศิษย์ ชุมชนกัลยาณมิตรเพ่ือศิษย์ ส าหรับในภาษาอังกฤษ ใช้
ค าว่า “Professional Learning Community ชื่อย่อ คือ “PLC” ซึ่งมีนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่านให้
ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ดังนี้ 

DuFour ;& et. al. (2010 : 9 - 14) ให้ความหมายว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการรวมกลุ่ม
บุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกันและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่แต่ละคนให้ ความสนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง 
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Toole ;& Louis (2002 : 11) ให้ความหมายว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นลักษณะของกลุ่ม
คนที่มีการแลกเปลี่ยนและพูดคุยในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
สะท้อนผลการปฏิบัติงาน และร่วมมือกันปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ และส่งเสริมความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553 : 8) ได้ให้ความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ไว้ว่า สังคม
แห่งการเรียนรู้ หมายถึง ลักษณะของหน่วยงานหรือชุมชนที่ด าเนินการเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง
พร้อมๆ กัน เกี่ยวกับการอนุรักษ์ บ ารุง รักษา ฟ้ืนฟู ปกปูอง คุ้มครอง พิทักษ์ ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ สืบ
สาน พัฒนา เผยแพร่ และปลูกจิตส านึกให้แก่สมาชิกได้ เรียนรู้ด้วยวิธีการผ่านผู้รู้ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจากองค์ ความรู้ต่างๆ ซึ่งท าให้สมาชิกสามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะและ
มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี ตลอดจนใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจในการแก้ปัญหา เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินชีวิตให้ มีความเหมาะสมกับสภาพของหน่วยงานหรือชุมชนนั้นๆ 

วิจารณ์ พานิช (2555 : 139) ให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ว่าหมายถึง 
การรวมตัวกันของครูในโรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ให้ศิษย์ได้
ทักษะเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21ST Century Skill) โดยที่ผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการโรงเรียน 
ผู้บริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ระดับประเทศ เข้าร่วมจัดระบบสนับสนุน ให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของศิษย์อย่างต่อเนื่อง เป็นวงจรไม่รู้จบ นั่นคือการ 
“พัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง” (CQI - Continuous Quality Improvement) และอีกความหมายหนึ่งที่ วิจารณ์ 
พานิช (2555 : 139) ได้เสนอไว้ในหนังสือ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ว่า PLC คือ กระบวนการต่อเนื่องที่ครู
และนักการศึกษาท างานร่วมกันในวงจรของการร่วมกันตั้งค าถาม และการท าวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อบรรลุผล
การเรียนรู้ที่ดีข้ึนของนักเรียน โดยมีความเชื่อว่า หัวใจของการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดีขึ้น อยู่ที่การ
เรียนรู้ที่ฝังอยู่ในการท างานของครูและนักการศึกษา 

สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา (2554 : 2) กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นกระบวนการเรียนรู้
ผ่านบทเรียน (Lesson Study) ที่ช่วยให้ครูรู้และเข้าใจศักยภาพของตนเอง สามารถก าหนดเป้าหมาย และ
แนวทางการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นกระบวนที่เกิดในห้องเรียนคุณภาพอันประกอบด้วย 
การมีแผนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การใช้สื่อ ICT การใช้วินัยเชิงบวก การวัดและประเมินผลรอบด้าน ภายใต้
กระบวนการสอนแนะ (Coaching) และกระบวนการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 

สรุปได้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลที่มี เป้าหมายเดียวกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพูดคุย เชิงวิพากษ์วิจารณ์ การสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้ การปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่องภายใต้การทางานที่มี
เป้าหมายร่วมกัน 
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ความส าคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ด้านความส าคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยของ Hord (1997) ที่ยืนยันว่าการดาเนินการในรูปแบบ 

PLC น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งด้านวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการสังเคราะห์รายงาน
การวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใช้ค าถามว่า โรงเรียนดังกล่าวมีผลลัพธ์อะไรบ้างที่แตกต่างไป
จากโรงเรียนทั่วไปที่ไม่มีชุมชนแห่งวิชาชีพ และถ้าแตกต่างแล้วจะมีผลดีต่อครูผู้สอนและต่อนักเรียนอย่างไร
บ้าง ซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็น ดังนี้  

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผู้สอน พบว่า PLC ส่งผลต่อครูผู้สอน กล่าวคือ ลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอน
ของครูเพ่ิมความรู้สึกผูกพันต่อพันธะกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้นโดยเพ่ิมความกระตือรือร้นที่จะ
ปฏิบัติให้บรรลุพันธะกิจอย่างแข็งขันจนเกิดความรู้สึกว่าต้องการร่วมกันเรียนรู้และรับผิดชอบต่อพัฒนาการ
โดยรวมของนักเรียนถือเป็น “พลังการเรียนรู้” ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนให้มีผลดียิ่งขึ้น 
กล่าวคือ มีการค้นพบความรู้และความเชื่อที่เก่ียวกับวิธีการสอน และตัวผู้เรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกต
อย่างสนใจ รวมถึงความเข้าใจในด้านเนื้อหาสาระที่ต้องจัดการเรียนรู้ได้แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาท
และพฤติกรรมการสอนที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด อีกทั้งการรับทราบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นต่อวิชาชีพได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วขึ้นส่งผลดีต่อการปรับปรุงพัฒนางานวิชาชีพได้ตลอดเวลา 
เป็นผลให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพ่ือศิษย์ซึ่งเป็นทั้งคุณค่าและขวัญก าลังใจต่อ
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นที่ส าคัญ คือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
แบบเก่ายังพบว่ามีความก้าวหน้าในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ ลักษณะผู้เรียนได้
อย่างเด่นชัด และรวดเร็วกว่าที่พบในโรงเรียนแบบเก่ามีความผูกพันที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้ปรากฏ 
อย่างเด่นชัดและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผู้เรียน พบว่า PLC ส่งผลต่อผู้เรียน กล่าวคือ สามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้น และ
จ านวนชั้นเรียนที่ต้องเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรู้ให้น้อยลง อัตราการขาดเรียนลดลง มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวิชาการอ่านที่สูงข้ึนอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียน 
แบบเก่า สุดท้าย คือ มีความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิหลังไม่
เหมือนกันและลดลงชัดเจน 

กล่าวโดยสรุปคือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับ องค์กรที่มุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
ปรับประยุกต์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพที่มีหน้างานส าคัญ 
คือ ความรับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นส าคัญ จากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาด าเนินการ ในรูปแบบ PLC พบว่าเกิดผลดีทั้งวิชาชีพครูและผู้เรียน ที่มุ่งพัฒนาการของผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
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ใบงานที่ 1 

ตรวจสอบมโนทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดด้านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

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

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

ที ่ ประเด็น ความคิดเห็นของท่าน 
1 ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 
2 ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพ เปน็การรวมกลุ่มบุคคลอย่างน้อย 3 คนที่มีเป้าหมาย

เดียวกัน และมีการแลกเปลี่ยนในประเด็นที่กลุ่มสนใจ 
   

3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพส่งผลต่อครูท าให้ครูลดความรู้สึกโดดเดี่ยวงานสอนในหน้าที ่    
4 การมีโอกาสเสวนาใคร่ครวญ (Reflective dialogue) ระหว่างกันถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ

ในกระบวนการ PLC 
   

5 PLC สามารถแบ่งระดับได้ 2 ระดับ คือ ระดับสถานศึกษา ระดับชาติ    
6 วิสัยทัศน์ร่วมเปรียบเสมือนเข็มทิศในการขับเคลื่อน PLC    
7 เป้าหมายร่วมเป็นความเชื่อมโยงให้เห็นถึงทิศทางและเป้าหมายในการท างานร่วมกันใน

การขับเคลื่อน PLC 
   

8 พันธกิจร่วมเป็นแนวทางการปฏบิัติร่วมกันเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ร่วม    
9 PLC ส่งผลต่อผู้เรียนคือสามารถลดอัตราการตกซ้ าชั้นแต่เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
10 กิจกรรมการสอนแนะ (Coaching)และกระบวนการเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) ช่วยท าให้

กระบวนการ PLC บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
   

11 การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะของครูตาม ว 21 ต้องมีชั่วโมงPLC ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 
100 ชั่วโมงต่อป ี

   

12 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) เข้ามาในวงการศึกษาไทยเมื่อปี พ.ศ. 2555    
13 กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การ

น าไปใช้  การสังเกต และการสะท้อนผล 
   

14 ค้นหาปัญหา ความต้องการถือเป็นขั้นตอนในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC    
15 สุดท้ายของกิจกรรมตามกระบวนการ PLC คือการได้นวัตกรรมทางการเรียนการสอน    
 

 

 


