
คืออะไร ส าคัญอย่างไร  

 

 

 

การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ในยคุปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีแลว้วา่ ในแต่ละชั้นเรียนจะมีนกัเรียนท่ีมีความสามารถท่ีหลากหลายและ
แตกต่างกนั ดงัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พุทธศกัราช 2545 
มาตรา 10 ท่ีระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย การจดัการศึกษา
ส าหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์   สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้หรือ
มีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองไดห้รือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ยโอกาส ตอ้งจดั
ใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรค
สอง ใหจ้ดัใหต้ั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและใหบุ้คคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา นอกจากน้ีแลว้ในมาตรา 22 ยงัระบุถึงหลกัการจดัการศึกษาวา่ ผูเ้รียนทุกคน
สามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ตอ้งจดัการศึกษาท่ีพฒันาผูเ้รียนตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ  ครูทุก
คนมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งแสวงหาวธีิการท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดต้ามเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัดงักล่าว ซ่ึงนวตักรรมใหม่ท่ีครูจะตอ้งทราบคือ Professional Learning Community 
(PLC) โดยท่ี PLC ยอ่มาจาก Professional Learning Community ซ่ึงหมายถึง Community of Practice (CoP) 
ในการท าหนา้ท่ีครูนัน่เอง 
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หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง เป็นการรวมตวักนัท างานไปพฒันาทกัษะและการเรียนรู้เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีครูเพื่อศิษย์
ไป  โดยรวมตวักนั แลกเปล่ียนเรียนรู้ (ลปรร.) จากประสบการณ์ตรง   ท าใหก้ารท าหนา้ท่ีครูเพื่อศิษยเ์ป็น
การท างานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม   ซ่ึงอาจเป็นทีมในโรงเรียนเดียวกนักไ็ด ้ต่างโรงเรียนกนักไ็ด ้  หรืออาจจะ
อยูห่่างไกลกนักไ็ด ้ โดย ลปรร. ผา่น ICT 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คืออะไร? 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวชิาชีพหรือ PLC คือ การรวมตวั รวมใจ รวมพลงั ร่วมมือกนัของครู ผูบ้ริหาร และ
นกัการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัท่ี Sergiovanni (1994) ไดก้ล่าววา่ 
PLC เป็นสถานท่ีส าหรับ “ปฏิสัมพนัธ์” ลด “ความโดดเด่ียว” ของมวลสมาชิกวชิาชีพครูของโรงเรียน     ใน
การท างาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนกัเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซ่ึง Hord (1997) มองในมุมมอง
เดียวกนั โดยมองการ รวมตวักนัดงักล่าว มีนยัยะแสดงถึงการเป็นผูน้  าร่วมกนัของ ครู หรือเปิดโอกาสใหค้รู
เป็น “ประธาน” ในการเปล่ียนแปลง (วจิารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวสิัยทศัน์ร่วมกนั ไปถึงการ
เรียนรู้ร่วมกนัและการน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปประยกุตใ์ช ้อยา่งสร้างสรรคร่์วมกนั การรวมตวัในรูปแบบน้ีเป็น
เหมือน แรงผลกัดนั โดยอาศยัความตอ้งการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้และพฒันา
วชิาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นหลกั (Senge, 1990) การพฒันา วชิาชีพใหเ้ป็น “ครูเพื่อศิษย”์ 
(วจิารณ์ พานิช, 2555) โดยมองวา่ เป็น “ศิษยข์องเรา” มากกวา่มองวา่ “ศิษยข์องฉนั”และการ เปล่ียนแปลง
คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตวัตั้งตน้ เรียนรู้ท่ีจะมองเห็นการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง พฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผูเ้รียน เป็นส าคญั 

อยา่งไรกต็ามการรวมตวัการเรียน การเปล่ียนแปลงใดๆ เป็นไปไดย้ากท่ีจะท าเพียงล าพงัหรือเพียงนโยบาย 
เพื่อใหเ้กิด การขบัเคล่ือนทั้งระบบโรงเรียน จึงจ าเป็นตอ้งสร้างความเป็น PLC ท่ีสอดคลอ้งกบัธรรมชาติทาง
วชิาชีพร่วมในโรงเรียน ยอ่มมีความ เป็นชุมชนท่ีสัมพนัธ์กนัอยา่งแน่นแฟ้น (Senge, 1990) ชุมชน ท่ีสามารถ
ขบัเคล่ือนใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางวชิาชีพไดน้ั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขทางวชิาชีพ มี
ฉนัทะ และศรัทธาในการท างาน “ครูเพื่อศิษยร่์วมกนั” บรรยากาศ การอยูร่่วมกนัจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชน
กลัยาณมิตร ทางวชิาการ” (สุรพล ธรรมร่มดี, ทศันีย ์จนัอินทร์, และ คงกฤช ไตรยวงศ,์ 2553) ท่ีมีลกัษณะ
ความเป็นชุมชน แห่งความเอ้ืออาทรอยูบ่นพื้นฐาน “อ านาจเชิงวชิาชีพ” และ “อ านาจเชิงคุณธรรม” 
(Sergiovanni, 1994) เป็นอ านาจท่ีสร้างพลงัมวลชนเร่ิมจากภาวะผูน้  าร่วมของครูเพื่อขบัเคล่ือนการ ปรับปรุง
และพฒันาสถานศึกษา (Fullan, 2005) 



 

กล่าวโดยสรปุ PLC หมายถึง การรวมตวั ร่วมใจร่วมพลงั ร่วมท า และร่วมเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูบ้ริหาร 
และนกัการศึกษา บนพื้นฐานวฒันธรรมความสัมพนัธ์แบบกลัยาณมิตร มีวสิัยทศัน ์คุณค่า เป้าหมาย และ
ภารกิจร่วมกนั โดยท างานร่วมกนัแบบทีม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผูน้  าร่วมกนั และผูบ้ริหารแบบผูดู้แลสนบัสนุน สู่
การเรียนรู้และพฒันาวชิาชีพเปล่ียนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ความส าเร็จหรือ
ประสิทธิผลของผูเ้รียนเป็นส าคญัและความสุขของการท างานร่วมกนัของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีความส าคัญอย่างไร? 

ความส าคญัของ PLC จากผลการวจิยัโดยตรงของท่ียนืยนัวา่การด าเนินการในรูปแบบ PLC น าไปสู่การ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดา้นวชิาชีพและผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากการสังเคราะห์รายงานการวจิยั
เก่ียวกบัโรงเรียนท่ีมีการจดัตั้ง PLC โดยใชค้  าถามวา่ โรงเรียนดงักล่าวมีผลลพัธ์อะไรบา้ง ท่ีแตกต่างไปจาก
โรงเรียนทัว่ไปท่ีไม่มีชุมชนแห่งวชิาชีพ และถา้แตกต่างแลว้จะมีผลดีต่อครูผูส้อนและต่อนกัเรียนอยา่งไรบา้ง
ซ่ึงมีผลสรุป 2 ประเดน็ดงัน้ี 

ประเด็นที่ 1 ผลดีต่อครูผูส้อนพบวา่ PLC ส่งผลต่อครูผูส้อนกล่าวคือลดความรู้สึกโดดเด่ียวงานสอนของครู 
เพิ่มความรู้สึกผกูพนัต่อพนัธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากข้ึน โดยเพิ่มความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบติัให้
บรรลุพนัธกิจอยา่งแขง็ขนั จนเกิดความรู้สึกวา่ ตอ้งการร่วมกนัเรียนรู้และรับผดิชอบต่อพฒันาการโดยรวม
ของนกัเรียนถือเป็นพลงัการเรียนรู้ซ่ึงส่งผลใหก้ารปฏิบติัการสอนในชั้นเรียนใหมี้ผลดียิง่ข้ึน กล่าวคือมีการ
คน้พบความรู้ และความเช่ือท่ีเก่ียวกบัวธีิการสอนและตวัผูเ้รียนซ่ึงท่ีเกิดจากการคอยสังเกตอยา่งสนใจ 
รวมถึงเขา้ใจในดา้นเน้ือหาสาระ ท่ีตอ้งจดัการเรียนรู้ไดแ้ตกฉานยิง่ข้ึนจนตระหนกัถึงบทบาทและพฤติกรรม
การสอนท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุด อีกทั้งการรับทราบขอ้มูลสาระสนเทศต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อ
วชิาชีพไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และรวดเร็วข้ึน ส่งผลดีต่อการปรับปรุงพฒันางานวชิาชีพไดต้ลอดเวลา เป็นผลให้
เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาและอุทิศตนทางวชิาชีพเพื่อศิษย ์ซ่ึงเป็นทั้งคุณค่าและขวญัก าลงัใจต่อการ
ปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึนท่ีส าคญัคือยงัสามารถลดอตัราการลาหยดุงานนอ้ยลง เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนแบบ
เก่ายงัพบวา่มีความกา้วหนา้ในการปรับเปล่ียนวธีิการจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะผูเ้รียนไดอ้ยา่ง
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เด่นชดัและรวดเร็วกวา่ท่ีพบในโรงเรียนแบบเก่า มีความผกูพนัท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ใหป้รากฏ
อยา่งเด่นชดัและยัง่ยนื 
ประเด็นที่ 2 ผลดีต่อผูเ้รียนพบวา่ PLC ส่งผลต่อผูเ้รียนกล่าวคือสามารถลดอตัราการตกซ ้ าชั้น และจ านวนชั้น
เรียนท่ีตอ้งเล่ือนหรือชะลอการจดัการเรียนรู้ใหน้อ้ยลง อตัราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วชิาวทิยาศาสตร์ประวติัศาสตร์และวชิาการอ่านท่ีสูงข้ึนอยา่งเด่นชดั เม่ือเทียบกบัโรงเรียนแบบเก่าสุดทา้ยคือ
มี ความแตกต่างดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มนกัเรียนท่ีมีภูมิหลงัไม่เหมือนกนัและลดลงชดัเจน 

 

 
 

กล่าวโดยสรุป คือ PLC มีพฒันาการมาจากกลยทุธ์ระดบัองคก์รท่ีมุ่งเนน้ใหอ้งคก์รมีการปรับตวัต่อกระแส
การเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเร่ิมพฒันาจากแนวคิดองคก์รแห่งการเรียนรู้และปรับ
ประยกุตใ์หมี้ความสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกนัในทางวชิาชีพ ท่ีมีหนา้งานส าคญั
คือความรับผดิชอบการเรียนรู้ของผูเ้รียนร่วมกนัเป็นส าคญัจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาด าเนินการในรูปแบบ PLC พบวา่เกิดผลดีทางวชิาชีพครู และผูเ้รียนท่ีมุ่งพฒันาการของผูเ้รียน
เป็นส าคญั 
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กลยุทธ์ในการจัดการและใช้ชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) อย่างยั่งยนืเป็นอย่างไร? 

 
1. เร่ิมต้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ (Take a baby steps) โดยเร่ิมตน้จากการก าหนดเป้าหมาย อภิปราย สะทอ้นผล 
แลกเปล่ียนกบัคนอ่ืนๆ เพื่อก าหนดวา่ จะด าเนินการอยา่งไร โดยพิจารณาและสะทอ้นผลในประเดน็ต่อไปน้ี 
1.1 หลกัการอะไรท่ีจะสร้างแรงจูงใจในการปฏิบติั 
1.2 เราจะเร่ิมตน้ความรู้ใหม่อยา่งไร 
1.3 การออกแบบอะไรท่ีพวกเราควรใชใ้นการตรวจสอบหลกัฐานของการเรียนรู้ท่ีส าคญั 
2. การวางแผนด้วยความร่วมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุ่มก าหนดสารสนเทศท่ีตอ้งใชใ้นการ
ด าเนินการ 
3. การก าหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวเิคราะห์การสอนสืบเสาะหาวธีิการท่ี
จะท าใหป้ระสบผลส าเร็จสูงสุด 
3.1 ทดสอบขอ้ตกลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอนหลงัจากไดมี้การจดัเตรียมตน้แบบท่ีเป็นการวางแผนระยะยาว 
(Long-term) 
3.2 จดัใหมี้ช่วงเวลาของการช้ีแนะ โดยเนน้การน าไปใชใ้นชั้นเรียน 
3.3 ใหเ้วลาส าหรับครูท่ีมีความยุง่ยากในการสังเกตการณ์ปฏิบติัในชั้นเรียนของครูท่ีสร้างบรรยากาศในการ
เรียนรู้อยา่งประสบผลส าเร็จ 
4. เร่ิมต้นจากจุดเล็กๆ (Start small) เร่ิมตน้จากการใชก้ลุ่มเลก็ๆ ก่อน แลว้ค่อยปรับขยาย 
5. ศึกษาและใช้ข้อมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการน าไปใชแ้ละการสะทอ้นผลเพื่อน ามา
ก าหนดวา่ แผนไหน ควรใชต่้อไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก 
6. วางแผนเพื่อความส าเร็จ (Plan for success) เรียนรู้จากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่ส าเร็จ และท า
ต่อไป ความส าเร็จในอนาคต หรือความลม้เหลวข้ึนอยูก่บัเจตคติและพฤติกรรมของครู 
7. น าสู่สาธารณะ (Go public) แผนไหนท่ีส าเร็จกจ็ะมีการเชิญชวนใหค้นอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วม      ยกยอ่งและ
แลกเปล่ียนความส าเร็จ 
8. ฝึกฝนร่างกายและหล่อเลี้ยงสมอง  (Exercise the body & nourish the brain) จดักิจกรรมท่ีไดมี้การ
เคล่ือนไหวและ เตรียมครูท่ีท างานส าเร็จของแต่ละกลุ่มโดยมีการจดัอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีมีประโยชน์ 
ล าดบัต่อไปจะไดก้ล่าวถึงเทคนิคท่ีใชใ้นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนทางรู้วิชาชีพ (PLC) ท่ีสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางส าหรับการสร้างการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วมได…้ 
 


