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บทคัดย่ อ
ชุ ม ชนการเรี ย นรู ้ ท างวิ ช าชี พ หรื อ PLC คื อ วิ ธีก ารในการพัฒ นาครู โ ดยการจัด บรรยากาศให้ ค รู ไ ด้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน ส่ งผลให้ครู ไม่โดดเดี่ ยวและมี เครื อข่ ายในการทางานเพื่ อพัฒนาการเรี ยนรู ้ ของ
ผูเ้ รี ยน PLC มี ลกั ษณะสาคัญ 4 ประการ คื อ 1) เป็ นชุ มชนที่ มีความสัมพันธ์อนั ดี และอยู่ร่วมกันอย่างมี ความสุ ข
2) เป็ นชุมชนที่มีฉนั ทะและความศรัทธาในการทางาน 3) เป็ นชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็ นกัลยาณมิตรกัน
ในทางวิชาการ และ 4) เป็ นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้
การนา PLC มาใช้ในสถานศึกษา สามารถดาเนิ นการได้ตามกระบวนการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการ มี 4 ขั้นตอน
คื อ 1) ขั้น วางแผน ซึ่ งมี ข้ นั ตอนส าคัญ 2 ขั้น ตอน คื อ ขั้น การสร้ างวิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จและเป้ าหมายร่ วม และ
ขั้นกาหนดกิจกรรมการพัฒนา 2) ขั้นลงมือปฏิบตั ิ เป็ นขั้นตอนที่ กลุ่มทากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ 3) ขั้นสังเกตผล
การปฏิบตั ิงาน เป็ นขั้นตอนที่สมาชิ กแต่ละคนนาผลการปฏิบตั ิมาเสนอในวงสนทนาโดยเทียบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
โดยปกติ นิยมใช้การทบทวนระหว่างปฏิ บตั ิ งาน เป็ นเครื่ องมือในการสังเกตผลการปฏิ บตั ิ งาน และ 4) ขั้นสะท้อน
ผล เป็ นขั้นการรับฟั งความคิ ดเห็นเกี่ยวกับผลการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนของครู ผ่านผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ซึ่ งได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง และกรรมการสถานศึกษา เป็ นหลัก
การนา PLC มาใช้ในโรงเรี ยนจะสาเร็ จหรื อไม่ข้ ึนกับเงื่อนไข 5 ประการ ได้แก่ ความเป็ นผูน้ าที่สนับสนุน
และแบ่งปั น การเรี ยนรู ้ร่วมกันและการประยุกต์ใช้ความรู ้ ค่านิ ยมร่ วมและวิสัยทัศน์ร่วมของสมาชิก เงื่อนไขที่ช่วย
ผดุงความเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ และ การแบ่งปันการปฏิบตั ิ
คาสาคัญ: ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ แนวทางการนามาใช้ สถานศึกษา

Abstract
The professional learning community or PLC is a method used in teacher development by fostering
collaborative learning among colleagues within a particular work environment. PLC makes teachers feel that
they are not isolated but connected with the network to help improve students’ learning. PLC has
4 essential characteristics: 1) a community that has a good relationship and lives happily; 2) a community that
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has willingness to work and faith in work; 3) a community of generosity, virtue and academic friendship; and 4)
a community that can move towards professional changes.
To implement PLC in schools, the 4 steps in conducting action research can be applied. Step 1:
Planning. This step comprises 2 activities: setting shared vision, mission and goal, and establishing development
activities; 2) Implementing. This step is to put the planned activities into practice; 3) Observing. This step is the
stage of the “After Action Review” that each member discusses the results of the actions by comparing them
with the goals; and 4) Reflecting. It is the step which teachers listen to comments about their ability in managing
the learning activities from all stakeholders, namely school administrators, teachers, students, parents and school
board members.
The success of applying PLC in school depends on 5 conditions: supportive and shared leader;
collective learning and knowledge application; shared value and vision of all members; conditions for sustainable
learning communities; and sharing in practice.
Keywords: Professional learning community, Guidelines for application, Educational institutions

ความนา
PLC (Professional Learning Community) หรื อในชื่ อ ภาษาไทย คื อ “ชุ ม ชนการเรี ยนรู ้ ท างวิ ช าชี พ ”
กาลังเป็ นที่ กล่าวขวัญถึงมากที่ สุดในวงการทางการศึ กษาขณะนี้ ด้วยเหตุ ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ กษาธิ การ
(นพ.ธี ระเกียรติ เจริ ญเศรษฐศิลป์ ) ประกาศนโยบาย ให้ PLC เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการพัฒนาครู ท้ งั ระบบ ตั้งแต่
วิธีการฝึ กอบรมครู การส่ งเสริ มให้ครู แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างทางาน และการกาหนดเกณฑ์ประเมินการ
เลื่ อนวิท ยฐานะของครู ให้ส อดคล้อ งกับ PLC ส่ งผลให้เกิ ดกิ จกรรมและความเคลื่ อนไหวเพื่ อพัฒ นาครู ตามมา
มากมาย ผูเ้ ขียนในฐานะที่เป็ นผูส้ อนในศาสตร์ ดา้ นบริ หารการศึกษา ตระหนักถึงความสาคัญของ PLC ความสาคัญ
และบทบาทของผูบ้ ริ หารการศึกษาว่าต้องเตรี ยมตัวทั้งในฐานะผูอ้ านวยความสะดวกและผูน้ าการเรี ยนรู ้ในองค์การ
ที่ ใ ช้ PLC ด้ว ยเหตุ น้ ี ผู ้เขี ย นจึ งต้อ งการเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ PLC ตั้ง แต่ ห ลัก การพื้ น ฐานและแนวทางการ
ประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยนเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานให้กบั ทั้งครู และผูบ้ ริ หารได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

PLC คืออะไร
PLC เป็ นคาย่อ ของ Professional Learning Community ซึ่ งในภาษาไทยมีชื่อเรี ยกอยู่หลายคา เช่ น ชุมชน
การเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ชุมชนเชิ งวิชาการ ชุมชนครู เพื่อศิษย์ ชุมชนกัลยาณมิตรเพื่อศิษย์ เป็ นต้น แต่ในปั จจุบนั ชื่ อที่
ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือ “ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ” นักวิชาการได้ให้ความหมายของ PLC ไว้ดงั นี้
PLC คือ การที่กลุ่มของครู และผูเ้ ชี่ ยวชาญทางการศึกษาซึ่ งมีวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม และเป้ าหมายเดียวกัน ทา
การเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันอย่างต่อเนื่ อง เพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองในการจัดการเรี ยน
การสอน (Hord, S.M., 2003)
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PLC คือ การพัฒนาคุณภาพครู โดยใช้วิธีการให้ครู ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ทั้งในด้านความรู ้เกี่ยวกับ
เนื้ อหาสาระวิชา ด้านประสบการณ์การจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ ก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลต่อการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน โดยการดาเนิ นงานชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ครู ให้เป็ นครู มืออาชีพ (Southwest Educational Development Laboratory, 1997)
PLC คื อการรวมตัว รวมใจ รวมพลัง ร่ วมมื อกันของครู ผูบ้ ริ หารและนักการศึ กษาในโรงเรี ยนเพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ (สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว., 2558)
PLC เป็ น สถานที่ ส าหรั บ “ปฏิ สั ม พัน ธ์ ” ลด “ความโดดเดี่ ย ว” ของมวลสมาชิ ก วิช าชี พ ครู ข อง
โรงเรี ยนในการทางานเพื่อปรับปรุ งผลการเรี ยนของนักเรี ยนหรื องานโรงเรี ยน (Sergiovanni, 1994 อ้างถึงใน
สถาบันวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ มศว., 2558)
PLC คือการพัฒนาวิชาชีพให้เป็ น “ครู เพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555)
โดยสรุ ปแล้ว PLC หรื อ ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ คือวิธีการในการพัฒนาครู โดยการจัดบรรยากาศให้
ครู ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ส่ งผลให้ครู ไม่โดดเดี่ยวและมีเครื อข่ายในการทางาน ทั้งนี้ โดยมีเป้ าหมายเพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

ทาไมเรียกว่ า “ชุมชน” ทั้งๆ ทีพ่ นื้ ทีป่ ฏิบัติคอื สถานศึกษา
หลายท่านคงสงสัยว่าทาไมจึงเรี ยกวิธีการพัฒนาครู น้ ี ว่า ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ทั้งๆ ที่สถานที่ที่ใช้
ดาเนิ นการคื อโรงเรี ยนหรื อสถาบันทางการศึ กษา น่ าจะเรี ยกว่า “องค์กร” มากกว่า คาอธิ บาย คื อ โรงเรี ยนเป็ น
องค์กรที่มีความเป็ นชุมชน และที่เลือกใช้ “ชุมชน” เหตุเพราะชุมชนมีความยึดโยงกันด้วยค่านิยม แนวคิดและความ
ผูกพันของทุกคนที่เป็ นสมาชิก ขณะที่ “องค์กร” มีความยึดโยงกันด้วยโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา กฎ ระเบียบ
และการควบคุมด้วยอานาจการบังคับบัญชา การเลือกใช้คาว่า ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ ทาให้ฟังแล้วไม่เป็ น
ทางการเกิ นไป ทั้งยังเน้นความผูกพัน ความเป็ นกัลยาณมิ ตร และความเอื้ ออาทรต่ อกัน ซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่ อการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน

PLC ทาไปเพือ่ อะไร และทาไมต้ อง PLC
สถาบันวิจยั พฤติ กรรมศาสตร์ มศว. (2558) สรุ ปว่าชุ มชนการเรี ยนรู ้ ท างวิชาชี พ ก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อทั้ง
ครู ผสู ้ อน และ ต่อนักเรี ยน ซึ่ งผูเ้ ขียนสนับสนุนข้อสรุ ปดังกล่าว ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
1. PLC เป็ นประโยชน์ ต่อครู เพราะ 1) ช่วยลดความโดดเดี่ยวให้กบั งานครู จากเดิมที่ ครู แต่ละคนต่างคิ ด
ต่ างท า ต่ างแก้ปัญ หา ขาดการปรึ กษาหารื อ กัน เปลี่ ย นมาเป็ นเพื่ อนและเครื อข่ ายในการทางานร่ วมกัน โดยมี
เป้ าหมายอย่ า งเดี ย วกัน คื อ พัฒ นาคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย น 2) เพิ่ ม ความรู ้ สึ ก ผูก พัน ต่ อ พัน ธกิ จและเป้ าหมายของ
สถานศึกษา ซึ่ งเนื่ องมาจากการมีเพื่อน มีเครื อข่ายและการทางานร่ วมกันก่อให้เกิดความผูกพันต่อกัน 3) เพิ่มความ
กระตื อรื อร้ นในการปฏิ บตั ิ งานให้บรรลุภารกิ จ เนื่ องจากกระบวนการของ PLC เริ่ มจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม
ค่านิ ยมร่ วม และเป้ าหมายร่ วม ส่ งผลให้ครู เห็นเป้ าหมายชัดเจนและยอมรับในเป้ าหมายดังกล่าว 4) การเรี ยนการ
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สอนในชั้นเรี ยนได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งนี้ เพราะครู มีการเรี ยนรู ้มากขึ้น ได้เห็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรี ยนการสอนของ
เพื่อนครู ซ่ ึ งสามารถนามาประยุกต์ในชั้นเรี ยนของตนเองทาให้การเรี ยนการสอนได้ผลดี ยิ่งขึ้ น 5) รับทราบข้อมูล
สารสนเทศที่ จาเป็ นต่ อวิ ชาชี พ ได้กว้างขวาง รวดเร็ วขึ้ น เนื่ องจาก PLC ช่ วยให้เกิ ดเครื อข่ ายและการสื่ อสารที่
กว้างขวางทัว่ ถึงยิ่งขึ้น 6) ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนเพื่อศิษย์ ซึ่ งเป็ นผลจากการมีค่านิ ยมร่ วม
วิสยั ทัศน์ร่วมและการเห็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนครู 7) ช่วยให้อตั ราการลาหยุดงานน้อยลงเมื่อเทียบกับสถานศึกษาที่
ไม่มี PLC ทั้งนี้ เพราะโรงเรี ยนที่ ใช้ PLC ช่ วยให้ครู มีความเป็ นกัลยาณมิตร เอื้ออาทรและช่ วยเหลือเกื้ อกูลต่อกัน
และ 8) ครู ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนได้ดีกว่าสถานศึ กษาที่ ไม่มี PLC ซึ่ งเป็ นผลจาก
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศและการเรี ยนรู ้จากเพื่อนครู ดว้ ยกัน
2. PLC เป็ นประโยชน์ ต่อนักเรียน จาแนกเป็ นประเด็นย่อยได้ 4 ประเด็น คือ 1) ช่วยลดอัตราการตกซ้ าชั้น
ของนักเรี ยน 2) อัตราการขาดเรี ยนของนักเรี ยนลดลง 3) นักเรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนมากกว่าสถานศึกษาที่ไม่มี
PLC และ 4) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการอ่านสูงขึ้นอย่างเด่นชัด เมื่อเทียบกับ
สถานศึกษาแบบเก่า ซึ่ งผลที่เกิดขึ้นกับผูเ้ รี ยนข้างต้น เป็ นผลจากการที่ครู ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอนที่ ดีต่อกัน และกระบวนการจัด PLC ในโรงเรี ยนมักเริ่ มต้นจากการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ที่ ทาให้ครู ได้
เสนอปัญหา ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนร่ วมกัน ส่ งผลให้ครู มีเป้ าหมายเดียวกันในการ
พัฒนา ซึ่ งย่อมส่ งผลสะท้อนไปสู่บรรยากาศที่ดีในการจัดการเรี ยนรู ้และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดีข้ ึน

PLC มีลกั ษณะอย่ างไร
PLC ควรมีลกั ษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้ (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2558)
1. เป็ นชุมชนที่มีความสัมพันธ์อนั ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ข ทั้งนี้ เพราะความสัมพันธ์อนั ดีและการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุ ขเป็ นบรรยากาศที่ช่วยให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกันได้ดีกว่าองค์กรที่ขาดคุณลักษณะเช่นนี้
2. เป็ นชุ มชนที่ มีฉันทะและความศรัทธาในการทางาน โดยครู ที่เป็ นสมาชิ กของชุ มชนมีความรั กความ
ศรัทธาในวิชาชีพครู มีความปรารถนาดีและมุ่งพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนด้วยความจริ งใจ
3. เป็ นชุมชนที่เอื้ออาทร มีคุณธรรมและเป็ นกัลยาณมิตรกันในทางวิชาการ โดยครู ผูบ้ ริ หารและบุคลากร
อื่นๆ พร้อมที่จะแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั ในทางวิชาการเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
4. เป็ นชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชี พได้ โดยคุณลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้น
เป็ นต้นทุนสาคัญที่ ช่วยให้โรงเรี ยนสามารถพัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะของครู ที่ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนได้รับ
การพัฒนาในที่ สุด ซึ่ งการดาเนิ นการดังกล่าวคื อตัวบ่งชี้ ว่าครู ได้รับการพัฒนาให้ยกระดับความเป็ นนักวิชาชี พให้
สูงขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
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แนวคิดหลักในการดาเนินงาน PLC คืออะไร
DuFour, R. (2004) ระบุแนวคิดหลักในการดาเนินงานชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพไว้ 3 ประการ ดังนี้
1. ต้องมัน่ ใจว่าผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ โดยต้องมุ่งความสนใจไปสู่การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน และต้องสร้างการเรี ยนรู ้
ให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนได้อย่างทัว่ ถึง
2. ต้องสร้างวัฒนธรรมความร่ วมมือ เพราะการดาเนิ นงานของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพนั้น สมาชิ กใน
ชุมชนจะต้องทางานร่ วมกัน และสร้างความร่ วมมือระหว่างกันในการจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน
3. ต้องมุ่งความสนใจไปยังผลลัพธ์ โดยการดาเนิ นงานของชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ จะให้ความสนใจ
ในเป้ าหมายร่ วมกันของทีม โดยพิจารณาจากประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ คือ การทางานร่ วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รี ยน ครู ทุกคนในทีมมีส่วนร่ วมในการประเมินระดับผลสาเร็ จของผูเ้ รี ยน สร้างเป้ าหมายเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
และทางานร่ วมกันเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้

PLC มีกปี่ ระเภท
PLC สามารถแบบออกได้เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (Australian Government Information Management
Office, 2006 อ้างถึงใน Intanam, N. & Wongwanich, S., 2014)
1. ชุมชนมุ่งเน้นการแก้ปัญหา (Problem Solving Communities) เป็ นชุมชนที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสาคัญของ
องค์กรด้วยสรรพวิธี เช่น โรงเรี ยนมีปัญหาเรื่ องเด็กขาดเรี ยน ครู หาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การใช้
โทรศัพท์ติดตาม การเชิญผูป้ กครองมาพบ การเยี่ยมบ้านนักเรี ยน การสัมภาษณ์นกั เรี ยนเพื่อค้นหาสาเหตุ ฯลฯ
2. ชุมชนมุ่งเน้นการแบ่งปันความรู ้ (Knowledge Sharing Communities) เป็ นชุมชนที่เน้นการค้นหาความรู ้
ใหม่มาพัฒนาการปฏิบตั ิงาน โดยโรงเรี ยนจัดเวลาให้ครู ได้นาความรู ้และประสบการณ์ที่เกิดจากการปฏิบตั ิจริ ง การ
เข้าฝึ กอบรม การค้นคว้าวิจยั ฯ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั
3. ชุ มชนมุ่งเน้นการค้นหาแนวปฏิ บตั ิ ที่ดีกว่า (Better Practice Communities) เป็ นชุ มชนที่ คน้ หาวิธีการ
หรื อแนวปฏิ บตั ิ ที่มีประสิ ทธิ ภาพดี กว่าเดิ มและนามาแบ่งปั นให้สมาชิ กนาไปใช้ปฏิ บตั ิ งาน เช่ นโรงเรี ยนมีปัญหา
นักเรี ยนอ่านไม่ออกเขี ยนไม่ได้ วิธีที่ครู ใช้ในการแก้ปัญหาคื อการให้นกั เรี ยนมาฝึ กการอ่านแบบเรี ยนในช่ วงพัก
กลางวัน และฝึ กเขี ยนคาตามค าบอก ซึ่ งได้ผลดี ในระดับหนึ่ ง ต่ อมาครู ค ้นพบว่าการดาเนิ นการตามขั้นตอนใน
หนั งสื อ “เด็ ก อ่ า นไม่ อ อกเขี ย นไม่ ไ ด้แ ก้ง่า ยนิ ด เดี ย ว” ของ ศิ ว กานต์ ปทุ ม สู ต สามารถแก้ปั ญ หาได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ แก้ปัญหาได้ภายใน 4 เดื อน ครู จึงนาแนวทางนี้ มาแลกเปลี่ยนกับเพื่ อนครู ส่ งผลให้เพื่อนครู ได้ใช้
วิธีการที่ดีกว่าในการแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
4. ชุมชนมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม (Innovation Communities) ซึ่ งนวัตกรรมอาจได้แก่ ผลิตภัณฑ์ เครื่ องมือ
อุปกรณ์ รู ปแบบ วิธีการ เทคโนโลยี กระบวนการ หรื อ ระบบการทางาน เพื่ อให้สมาชิ กนามาใช้ปฏิ บั ติงานให้
สาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
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สาหรั บ 4 แนวทางข้างต้น ในทางปฏิ บัติไม่ได้จากัดว่าโรงเรี ยนหนึ่ งต้องเลื อกเพี ยงหนึ่ งประเภท บาง
โรงเรี ยนอาจเน้นใช้ PLC เพียงหนึ่ งประเภท ขณะที่บางโรงเรี ยนอาจเลือกใช้ PLC หลายประเภท ทั้งนี้ ข้ ึนกับสภาพ
ของบริ บท ปัญหา ความต้องการ และจุดเน้นของแต่ละโรงเรี ยน

การนา PLC มาใช้ ในสถานศึกษา มีข้นั ตอนการดาเนินการอย่ างไร
ขั้นตอนในการนา PLC มาใช้ในโรงเรี ยนอาจแตกต่ างกันไปตามแนวคิ ดของนักวิชาการแต่ ละท่ าน แต่
กระบวนการและกิ จกรรมหลักส่ วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน คื อ การกาหนดวิสัยทัศน์ร่วม ค่านิ ยมร่ วม พันธกิ จ
และเป้ าหมายของการดาเนิ นการ โดยกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ คือการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างครู ในโรงเรี ยน สาหรับ
บทความนี้ ผูเ้ ขียนขอเสนอแนวทางการนา PLC มาใช้ในโรงเรี ยนตามแนวทางของการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ 4 ขั้นตอน
ที่ เรี ยกว่า PAOR ได้แก่ ขั้นวางแผน (Planning) ขั้นลงมื อปฏิ บตั ิ (Action) ขั้นสังเกตผลการปฏิ บ ัติ(Observation)
และขั้นสะท้อนผล (Reflection) มาเป็ นกรอบในการดาเนินงานได้ โดยแต่ละขั้นตอนมีข้ นั ตอนย่อย ดังนี้
1. ขั้นวางแผน (Planning) มีข้ นั ตอนสาคัญ 2 ขั้นตอน คือ
1.1 การสร้ างวิสัยทัศ น์ พันธกิ จและเป้ าหมายร่ วม เป็ นขั้นตอนที่ ผูบ้ ริ หาร ครู ในโรงเรี ยนพูด คุ ย
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ เพื่ อให้เห็ นปั ญหา ความต้องการ ความพร้ อมในการดาเนิ นการ ซึ่ งนาไปสู่ การสร้ าง
วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จและเป้ าหมายร่ วมกัน ซึ่ งขั้น ตอนนี้ จะช่ วยให้ส มาชิ กของชุ ม ชนมี ส่ วนร่ วมในการก าหนด
เป้ าหมาย ก่อให้เกิดการยอมรับ เข้าใจในสภาวการณ์และเกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
1.2 การวางแผนพัฒนา เป็ นขั้นตอนที่สมาชิ กทุกคนร่ วมกันถกแถลง ให้เหตุผลว่ากลุ่มควรมุ่งเป้ าการ
ทา PLC ไปที่ เรื่ องใด ปั ญหาใด หรื อนวัตกรรมใด โดยขั้นตอนนี้ กลุ่มต้องประคับประคองให้การทา PLC เป็ น
กิจกรรมพัฒนาครู ที่มุ่งสู่ เป้ าหมายสุ ดท้ายคือการพัฒนาผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก และเมื่อได้ประเด็นในการทา PLC สาหรับ
รอบนี้แล้ว กลุ่มจึงช่วยกันวางแผนงานโดยละเอียดว่ากลุ่มจะดาเนิ นการอย่างไร จะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั อย่างไร จะ
สร้างเครื อข่ายอย่างไร ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ควรเป็ นช่ วงใด นวัตกรรมที่ใช้ควรเป็ นอะไร
และทรัพยากรที่ตอ้ งการคืออะไรบ้าง
2. ขั้นลงมือปฏิบตั ิ (Action) เป็ นขั้นตอนที่กลุ่มทากิจกรรมตามแผนที่วางไว้ ที่สาคัญคือการมาพบกันตาม
ช่วงเวลาที่ กาหนด นาประสบการณ์ของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกัน ทาให้สมาชิ กแต่ละคนได้เล่าความประทับใจ
ปัญหา ความภาคภูมิใจ แนวปฏิบตั ิที่ดี แนวปฏิบตั ิที่ไม่ประสบความสาเร็ จ ฯลฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ ทาให้แต่ละ
คนไม่โดดเดี่ยว และสามารถเลือกแนวที่ดีของเพื่อนไปประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้
3. ขั้นสังเกตผลการปฏิบตั ิงาน (Observation) เมื่อการดาเนิ นงานผ่านไประยะหนึ่ ง สมาชิ กแต่ละคนนาผล
การปฏิ บตั ิ มาเสนอในวงสนทนาโดยเที ยบกับเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ว่า สิ่ งใดบ้างที่ ทาได้ดี สิ่ งใดบ้างที่ มีปัญหา ซึ่ งขั้นนี้
นิ ยมใช้การทบทวนระหว่างปฏิ บตั ิ งาน ที่ เรี ยกว่า AAR (After Action Review) เป็ นเครื่ องมือในการสังเกตผลการ
ปฏิบตั ิงาน
4. ขั้นสะท้อนผล (Reflection) เป็ นขั้นของการสะท้อนผลการพัฒนาความรู ้ความสามารถของครู ผ่านผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ ตัวครู ที่เป็ นสมาชิ กของชุมชน นักเรี ยน ผูบ้ ริ หาร ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษาฯ เป็ นต้น
ซึ่ งผลที่ได้คือข้อมูลย้อนกลับที่สมาชิกนามาใช้ปรับปรุ งการดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นได้ต่อไป
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อะไรคือปัจจัยและเงื่อนไขในการทา PLC
จากแนวคิดของนักวิชาการ พบว่ามีปัจจัยสาคัญ 5 ประการที่เป็ นปั จจัยเงื่อนไขของการดาเนิ นงานชุ มชน
ก าร เรี ย น รู ้ ท างวิ ช าชี พ ป ร ะ ม ว ล ไ ด้ ด ั ง นี้ (Hord, S.M., 1997; DuFour, R., 2004; Southwest Educational
Development Laboratory, 2000)
1. ความเป็ นผูน้ าที่สนับสนุนและแบ่งปัน (supportive and shared leadership) สาหรับประเด็นนี้ ความเป็ น
ผูน้ าไม่ได้ผกู ขาดอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยน โดย PLC มุ่งส่ งเสริ มให้สมาชิ กทุกคนโดยเฉพาะครู ได้เป็ นผูน้ าเพื่อเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน สาหรับผูบ้ ริ หารควรมีบทบาทเป็ นผูส้ ่ งเสริ มสนับสนุนและผูน้ าการเรี ยนรู ้ ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
จึงต้องใจกว้าง และยินดีต่อบทบาทความเป็ นผูน้ าทางวิชาการของครู ซึ่ งบรรยากาศเช่นนี้จะช่วยให้ครู รู้สึกว่าได้รับ
เกียรติ มีความภาคภูมิใจ และสามารถแสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
2. การเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน และประยุ ก ต์ใ ช้ค วามรู ้ (collective learning and the application of that learning)
หัวใจสาคัญของ PLC อีกประการหนึ่ งคือ การเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ ง PLC จะเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานแบบต่างคน
ต่างคิดต่างคนต่างทาเป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน และที่สาคัญคือการนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้ร่วมกันไปพัฒนาผูเ้ รี ยน
โดยการดาเนินการดังกล่าวต้องกระทาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
3. ค่ า นิ ย มร่ ว มและวิ สั ย ทัศ น์ ร่ ว ม(shared values and vision) เป็ นองค์ ป ระกอบส าคัญ ของ PLC โดย
ผูบ้ ริ หารและครู ตอ้ งร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และเป้ าหมายร่ วมกัน เพื่ อให้มีทิศทางและเป้ าหมายเดี ยวกันในการ
ดาเนินการ โดยเป้ าหมายหลักของการดาเนินงานก็คือการพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. เงื่อนไขที่ ช่วยผดุงความเป็ นชุ มชนแห่ งการเรี ยนเรี ยนรู ้ (supportive conditions for the maintenance of
the learning community) หรื ออี กนัยหนึ่ งคื อการจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริ มสนับสนุ นต่ อความเป็ นชุ มชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ ซึ่ งได้แก่ การจัดบรรยากาศให้ครู ในโรงเรี ยนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่ อง และอี กส่ วนหนึ่ งคื อ การจัดโครงสร้างหรื อระเบี ยบกฎเกณฑ์ที่เอื้ออานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ เช่ น
กาหนดแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานให้อยูใ่ นรู ปคณะกรรมการ การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม เป็ นต้น
5. การแบ่งปั นการปฏิ บตั ิ (Shared practice) เป็ นองค์ประกอบสาคัญอีกประการหนึ่ งที่ ทาให้ PLC เติ บโต
มัน่ คง ยัง่ ยืน โดยเฉพาะการแบ่งปั นเทคนิ ควิธีการสอนที่ ดีให้เพื่อนครู ได้นาไปใช้ และการแบ่งปั นจะเกิ ดขึ้นได้ก็
ต้องอาศัยองค์ประกอบที่กล่าวถึงแล้วข้างต้น คือ การมีผนู ้ าที่ สนับสนุ นและแบ่งปั น การจัดบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความสนิ ทสนมคุน้ เคยของครู ในโรงเรี ยน ความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนอย่างจริ งใจ
รวมทั้งการมีวิสยั ทัศน์และเป้ าหมายร่ วมของทุกคนในโรงเรี ยน
โดยสรุ ปแล้ว ชุ มชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พ คื อ วิธีการที่ ใช้ในการพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถใน
การจัดการเรี ยนการสอน โดยการสร้างบรรยากาศให้ครู ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน ช่วยให้ครู ไม่โดดเดี่ ยว
และมีเครื อข่ายในการทางาน โดยสิ่ งที่ช่วยส่ งเสริ มให้ชุมชนการเรี ยนรู ้ทางวิชาชี พประสบความสาเร็ จได้ เกิดจาก
ครู มีจิตใจมุ่งมัน่ พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน รู ้จกั เผื่อแผ่แบ่งปั นความรู ้และประสบการณ์ ให้เพื่อนครู ยอมรับในความรู ้
ความสามารถและจุดดีของคนอื่น พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเมื่อพบสิ่ งที่ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนที่ดีกว่า นอกจากนี้ยงั
ต้องจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยให้เกิดการเรี ยนรู ้ท้ งั ด้านสถานที่ เวลา กฎเกณฑ์กติกาและสิ่ งอานวยความสะดวก
โดยทุกคนมีวิสัยทัศน์ ค่านิ ยม และเป้ าหมายร่ วมกัน และปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่ งคื อ การมี ผบู ้ ริ หารที่ มีภาวะ
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ผูน้ าแบบสนับ สนุ น และแบ่ งปั น ไม่ ผูกขาดความเป็ นผูน้ าไว้ที่ ต นเอง มี ใจกว้า งและพร้ อมที่ จะเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของครู
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