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ในยุคปจจุบันเปนที่ทราบกันดีแลววา ในแตละชั้นเรียนจะมีนักเรียนที่มีความสามารถที่หลากหลายและแตกตาง
กัน ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พุทธศักราช 2545 มาตรา 10
ที่ระบุวา การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป3
ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทาง
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ9 สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล
ซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
การศึกษาสําหรับคนพิการในวรรคสอง ใหจัดใหตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการโดยไมเสียคาใชจายและให
บุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา นอกจากนี้แลวในมาตรา 22 ยังระบุถึงหลักการจัด
การศึกษาวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ตองจัดการศึกษาที่พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ ครูทุกคนมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองแสวงหาวิธีการที่จะชวยใหนักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูไดตาม
เจตนารมณ9ของพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งนวัตกรรมใหมที่ครูจะตองทราบคือ Professional Learning Community
(PLC) โดยที่ PLC ยอมาจาก Professional Learning Community ซึ่งหมายถึง Community of Practice (CoP)
ในการทําหนาที่ครูนั่นเอง
หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง เปนการรวมตัวกันทํางานไปพัฒนาทักษะและการเรียนรูเพื่อปฏิบัติหนาที่ครูเพื่อศิษย9
ไป โดยรวมตัวกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู (ลปรร.) จากประสบการณ9ตรง ทําใหการทําหนาที่ครูเพื่อศิษย9เปนการทํางานเปน
กลุมหรือเปนทีม ซึ่งอาจเปนทีมในโรงเรียนเดียวกันก็ได ตางโรงเรียนกันก็ได หรืออาจจะอยูหางไกลกันก็ได โดย ลปรร.
ผาน ICT

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) คืออะไร?
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัว รวมใจ รวมพลัง รวมมือกันของครู ผูบริหาร และนักการ
ศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ไดกลาววา PLC เปนสถานที่
สําหรับ “ปฏิสัมพันธ"” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของโรงเรียน ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงผล
การเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการ รวมตัวกัน
ดังกลาว มีนัยยะแสดงถึงการเปนผูนํารวมกันของ ครู หรือเป?ดโอกาสใหครูเปน “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง
นแ (วิจารณ9
พานิช, 2555) การมีคุณคารวม และวิสัยทัศน9รวมกัน ไปถึงการเรียนรูรวมกันและการนําสิ่งที่เรียนรูไปประยุกต9ใช
อยางสรางสรรค9รวมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เปนเหมือน แรงผลักดัน โดยอาศัยความตองการและความสนใจของ
สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรูและพัฒนาวิ
ฒนาวิชาชีพ สูมาตรฐานการเรียนรูของนักเรียนเปนหลัก (Senge, 1990) การพัฒนา
วิชาชีพใหเปน “ครูเพื่อศิษย9” (วิจารณ9 พานิช, 2555) โดยมองวา เปน “ศิษย9ของเรา” มากกวามองวา “ศิษย9ของฉัน”และ
การ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เริ่มจาก “การเรียนรู ของครู” เปนตัวตั้งตน เรียนรูที่จะมองเห็นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง เพื่อผูเรียน เปนสําคัญ
อยางไรก็ตามการรวมตัวการเรียน การเปลี่ยนแปลงใดๆ เปนไปไดยากที่จะทําเพียงลําพังหรือเพียงนโยบาย
เพื่อใหเกิด การขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจําเปนตองสรางความเปน PLC ที่สอดคลองกับธรรมชาติทางวิชาชีพ
รวมในโรงเรียน ยอมมีความ เปนชุมชนที่สัมพันธ9กันอยางแนนแฟBน (Senge, 1990) ชุมชน ที่สามารถขับเคลื่อนใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพไดนั้น จึงจําเปนตองมีอยูรวมกันอยางมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะ
นทะ และศรัทธาในการทํางาน
“ครูเพื่อศิษย9รวมกัน” บรรยากาศ การอยูรวมกันจึงเปนบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตร ทางวิชาการ” (สุรพล ธรรมรมดี,
ทัศนีย9 จันอินทร9, และ คงกฤช ไตรยวงศ9, 2553) ที่มีลักษณะความเปนชุมชน แหงความเอื้ออาทรอยูบนพื้นฐาน “อํานาจ
เชิงวิชาชีพ” และ “อํานาจเชิงคุณธรรม” (Sergiovanni, 1994) เปนอํานาจที่สรางพลังมวลชนเริ่มจากภาวะผูนํารวมของ
ครูเพื่อขับเคลื่อนการ ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา (Fullan, 2005)

กลาวโดยสรุป PLC หมายถึง การรวมตัว รวมใจรวมพลัง รวมทํา และรวมเรียนรูรวมกันของครู ผูบริหาร
และนักการศึกษา บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ9แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน9 คุณคา เปBาหมาย และภารกิจรวมกัน
โดยทํางานรวมกันแบบทีม เรียนรูที่ครูเปนผูนํารวมกัน และผู
และผูบริหารแบบผูดูแลสนับสนุน สูการเรียนรูและพัฒนาวิชาชีพ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สูคุณภาพการจัดการเรียนรูที่เนนความสําเร็จหรือประสิทธิผลของผูเรียนเปนสําคัญและ
ความสุขของการทํางานรวมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) มีความสําคัญอยางไร?
ความสําคัญของ PLC จากผลการวิจัยโดยตรงของที่ยืนยันวาการดําเนินการในรูปแบบ PLC นําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพทั้งดานวิชาชีพและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการสังเคราะห9รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียน
ที่มีการจัดตั้ง PLC โดยใชคําถามวา โรงเรียนดังกลาวมี
กลาวมีผลลัพธ9อะไรบาง ที่แตกตางไปจากโรงเรียนทั่วไปที่ไมมีชุมชน
แหงวิชาชีพ และถาแตกตางแลวจะมีผลดีตอครูผูสอนและตอนักเรียนอยางไรบางซึ่งมีผลสรุป 2 ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ 1 ผลดีตอครูผูสอน พบวา PLC สงผลตอครูผูสอนกลาวคือลดความรูสึกโดดเดี่ยวงานสอนของครู
เพิ่มความรูสึกผูกพันตอพันธกิจและเปBาหมายของโรงเรียนมากขึ้น โดยเพิ่มความกระตือรือรนที่จะปฏิบัติใหบรรลุพันธกิจ
อยางแข็งขัน จนเกิดความรูสึกวา ตองการรวมกันเรียนรูและรับผิดชอบตอพัฒนาการโดยรวมของนักเรียนถือเปนพลัง
การเรียนรูซึ่งสงผลใหการปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนใหมีผลดียิ่งขึ้น กลาวคือมีการคนพบความรู และความเชื่อที่เกี่ยวกับ
วิธีการสอนและตัวผูเรียนซึ่งที่เกิดจากการคอยสังเกตอยางสนใจ รวมถึงเขาใจในดานเนื้อหาสาระ ที่ตองจัดการเรียนรูได
แตกฉานยิ่งขึ้นจนตระหนักถึงบทบาทและพฤติกรรมการสอนที่จะชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดีที่สุด อีกทั้ง
การรับทราบขอมูลสาระสนเทศตางๆ ที่จําเปนตอวิชาชีพไดอยางกวางขวาง และรวดเร็วขึ้น สงผลดีตอการปรับปรุงพัฒนา
งานวิชาชีพไดตลอดเวลา เปนผลใหเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาและอุทิศตนทางวิชาชีพเพื่อศิษย9 ซึ่งเปนทั้งคุณคาและ
ขวัญกําลังใจตอการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้นที่สําคัญคือยังสามารถลดอัตราการลาหยุดงานนอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงเรียนแบบเกายังพบวามีความกาวหนาในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับลักษณะผูเรียนได
อยางเดนชัดและรวดเร็วกวาที่พบในโรงเรียนแบบเกา มีความผูกพันที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงใหมๆ ใหปรากฏ
อยางเดนชัดและยั่งยืน
ประเด็นที่ 2 ผลดีตอผูเรียน พบวา PLC สงผลตอผูเรียนกลาวคือสามารถลดอัตราการตกซ้ําชั้น และจํานวน
ชั้นเรียนที่ตองเลื่อนหรือชะลอการจัดการเรียนรูใหนอยลง อัตราการขาดเรียนลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
วิทยาศาสตร9ประวัติศาสตร9และวิชาการอานที่สูงขึ้นอยางเดนชัด เมื่อเทียบกับโรงเรียนแบบเกาสุดทายคือมี ความแตกตาง
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมนักเรียนที่มีภูมิหลังไมเหมือนกันและลดลงชัดเจน

กลาวโดยสรุป คือ PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ9ระดับองค9กรที่มุงเนนใหองค9กรมีการปรับตัวตอกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเริ่มพัฒนาจากแนวคิดองค9กรแหงการเรียนรูและปรับประยุกต9
ใหมีความสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรูรวมกันในทางวิชาชีพ ที่มีหนางานสําคัญคือความรับผิดชอบ
การเรียนรูของผูเรียนรวมกันเปนสําคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาดําเนินการในรูปแบบ PLC
พบวาเกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผูเรียนที่มุงพัฒนาการของผูเรียนเปนสําคัญ

กลยุทธ"ในการจัดการและใชชุมชนแหงการเรียนทางรูวิชาชีพ (PLC)
อยางยั่งยืนเป+นอยางไร?
1. เริ่มตนดวยขั้นตอนงายๆ (Take a baby steps) โดยเริ่มตนจากการกําหนดเปBาหมาย

อภิปราย สะทอนผล
แลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ เพื่อกําหนดวา จะดําเนินการอยางไร โดยพิจารณาและสะทอนผลในประเด็นตอไปนี้
1.1 หลักการอะไรที่จะสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติ
1.2 เราจะเริ่มตนความรูใหมอยางไร
1.3 การออกแบบอะไรที่พวกเราควรใชในการตรวจสอบหลักฐานของการเรียนรูที่สําคัญ

2. การวางแผนดวยความรวมมือ (Plan Cooperatively) สมาชิกของกลุมกําหนดสารสนเทศที่ตองใชในการ

ดําเนินการ
3. การกําหนดความคาดหวังในระดับสูง (Set high expectations) และวิเคราะห9การสอนสืบเสาะหาวิธีการ

ที่จะทําใหประสบผลสําเร็จสูงสุด
3.1 ทดสอบขอตกลงที่เกี่ยวของกับการสอนหลังจากไดมีการจัดเตรียมตนแบบที่เปนการวางแผนระยะยาว
(Long-term)
3.2 จัดใหมีชวงเวลาของการชี้แนะ

โดยเนนการนําไปใชในชั้นเรียน
3.3 ใหเวลาสําหรับครูที่มีความยุงยากในการสังเกตการณ9ปฏิบัติในชั้นเรียนของครูที่สรางบรรยากาศในการ
เรียนรูอยางประสบผลสําเร็จ
4. เริ่มตนจากจุดเล็กๆ (Start small) เริ่มตนจากการใชกลุมเล็กๆ กอน แลวคอยปรับขยาย
5. ศึกษาและใชขอมูล (Study and use the data) ตรวจสอบผลการนําไปใชและการสะทอนผลเพื่อนํามากําหนด
วา แผนไหน ควรใชตอไป/แผนไหนควรปรับปรุงหรือยกเลิก
6. วางแผนเพื่อความสําเร็จ (Plan for success) เรียนรูจากอดีต ปรับปรุงหรือปฏิเสธในสิ่งที่ไมสําเร็จ และทํา
ตอไป ความสําเร็จในอนาคต หรือความลมเหลวขึ้นอยูกับเจตคติและพฤติกรรมของครู
7. นําสูสาธารณะ (Go public) แผนไหนที่สําเร็จก็จะมีการเชิญชวนใหคนอื่นเขามามีสวนรวม ยกยองและ
แลกเปลี่ยนความสําเร็จ
8. ฝGกฝนรางกายและหลอเลี้ยงสมอง (Exercise the body & nourish the brain) จัดกิจกรรมที่ไดมีการ
เคลื่อนไหวและ เตรียมครูที่ทํางานสําเร็จของแตละกลุมโดยมีการจัดอาหาร เครื่องดื่มที่มีประโยชน9
ลําดับตอไปจะไดกลาวถึงเทคนิคที่ใชในการสรางชุมชนแหงการเรียนทางรูวิชาชีพ (PLC) ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทาง
สําหรับการสรางการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุมผูที่เขามามีสวนรวมได…
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