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บทคัดย่อ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หมายถึง การร่วมมือรวมพลังของครูในการทำางานเพื่อสะท้อน

ผลการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะต้องพัฒนาอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่อง มุ่งไปสู่ความสำาเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดย การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การร่วมมือ
รวมพลัง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต้องอาศัยความซื่อสัตย์
และมีมนุษยสัมพันธ์ มีทางเลือก และมีความจริงใจ เปิดเผย มีความอดทน ความเพียรพยายาม ความมี
ประสิทธิภาพ และความกระตือรือร้น ซึ่งครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้อง
เชื่อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ มีการกำาหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน ร่วมกันสะท้อนผลการปฏิบัติการสอน และร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้ดีที่สุด ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนั้นมีหลายกระบวนการ
ด้วยกัน เป็นต้นว่า การจัดการความรู้ การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน กลุ่มศึกษาทั้งคณะ การชี้แนะ ระบบ 
พี่เลี้ยง และชุมชนแห่งการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอนที่เป็น
สมาชกิในกลุม่ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ มโีอกาสสงัเกตการสอน วพิากษว์จิารณ ์และสะทอ้นการปฏบิตั ิ
การสอนอยา่งต่อเนือ่ง จงึจะเกดิชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชพีไดอ้ยา่งสมบรูณ ์อนัจะสง่ผลใหค้รผููส้อนเกดิ
การพัฒนาในวิชาชีพครูที่ยั่งยืน
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Abstract
Professional Learning Community: PLC is a collaboration of teachers to reflect the 

result of their work. The purpose is to improve student learning which it will have to be a  
systematic and continuous improvement. Focus on the success under the same goal 
by helping each other. The collaboration and learning exchange of Professional Learning  
Community’s members have to have honesty and humanity, option and openness, patience 
and persistence, and efficacy and enthusiasm. The teachers who are Professional Learning  
Community’s members have to believe about learning-management collaboration. By believing 
that every student has got learning ability. Set the goal together, reflect the result of teaching 
together, and determine together to choose the best method which can help supporting 
students to improve their learning. There are several processes to construct Professional  
Learning Community, such as Knowledge management: KM, Lesson Study: LS,  
Whole-Faculty Study Group: WFSG, Coaching, Mentoring, and Communities of Practice: 
CoP. For this case, principals will have to support the teachers who are Professional Learning 
Community’s members to have opportunities to participate in teaching observation, criticize  
and reflect the result of teaching continuously. That will help Professional Learning  
Community to be successful completely. Also it will help teachers to develop themselves 
towards a sustainable professional teachers. 
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บทนำา
ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากร

มนุษย์ที่มีการศึกษาและทักษะจะเป็นสินทรัพย์
ที่มีคุณค่าท่ีสุด นับว่ามนุษย์เป็นทุน (human 
capital) หรือกล่าวกันว่า มนุษย์เป็นแรงงานฐาน
ความรู้ (knowledge-based labour) ประเทศที่
พัฒนาแล้วต่างๆ ในโลกต่างก็ได้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศ เพื่อให้เป็นประเทศเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ การลงทุน เพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศจึงเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็น ให้
ประชากรสามารถอา่นออก-เขยีนได้มทีกัษะในการ
แสวงหาความรู้ (วชิราพร อัจฉริยโกศลและคณะ, 
2550: 213)

“การจดัการศกึษา ตอ้งเปน็ไปเพือ่พฒันา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียน
รู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตสำานึกที่ถูกต้อง มีความภาคภูมิใจ
ในความเปน็ไทย รูจ้กัรกัษาประโยชนส์ว่นรวม และ
ของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอด
จนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่ง
ตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” เป็นความมุ่งหมายของ
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การจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 

จากความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา
ดังกล่าว เป็นโจทย์ที่ผู้เกี่ยวข้องใน การจัดการ
ศึกษาทุกระดับต้องคำานึงถึง รวมทั้งหาแนวทาง
ทุกวิถีทางในการจัดการศึกษา เพื่อให้บรรลุตาม
ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตามพระราช
บญัญติัการศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ข้างต้น ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จากการดำาเนินงานที่ผ่านมา แม้
ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาได้
พยายามดำาเนินงานเพือ่ปฏริปูการเรยีนรูต้ามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาอย่างต่อ
เนื่อง โดยมีการกำาหนดยุทธศาสตร์และแผนการ
พัฒนาครู มีการจัดอบรมสร้างความรู้ ความ
เขา้ใจ ทัง้ดา้นเน้ือหาวชิาตามกลุม่สาระการเรยีนรู ้
และเทคนิคการสอนต่างๆ ให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศกึษา เพือ่พัฒนาครแูละบคุลากรทางการ
ศกึษา ดว้ยการจดัประชุมปฏิบติัการและการอบรม 
ในแต่ละปีใช้งบประมาณค่อนข้างมาก แต่โดย
ภาพรวม พบว่า คุณภาพผู้เรียนยังไม่ปรากฏผล
เป็นที่พอใจ ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินและ
การทดสอบโดยองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ บ่งชี้ว่าคุณภาพผู้เรียนยัง
อยู่ในเกณฑ์ต่ำาและด้อยกว่านานาชาติ (สำานักงาน
เลขาธกิารสภาการศกึษา, 2553: 2) ทัง้นี ้สว่นหนึง่ 
เกิดจากสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
ของครูดังที่สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2552: ก-ด) ได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง 
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักสูตรอย่างลึกซึ้ง ขาดขวัญกำาลังใจในการ

ทำางาน ขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
การพฒันาและการอบรมครไูมส่อดคลอ้งกบัความ
ต้องการของครู 

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2554: 3) ได้เสนอข้อค้นพบเพิ่มเติมว่า 
จากการศึกษางานวิจัย บทความ บทสัมภาษณ์
ผู้นำาทางการศึกษา ผู้บริหารดีเด่น ตลอดจนการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลทั่วไป สามารถ
สรุปได้ว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีสิ่งสำาคัญที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจน
หลายประการไดแ้ก ่มกีารกำาหนดภารกจิของสถาน
ศึกษาที่ชัดเจน มีการกำากับ ติดตามงานอย่าง
สม่ำาเสมอ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษา บา้น
และชมุชน มคีวามใกลช้ดิและไวว้างใจกนั มกีารตัง้
ความคาดหวังของผลสำาเร็จไว้สูง มีความเป็นผู้นำา
ด้านการจัดการเรียนรู้อย่าง มืออาชีพ ทั้งครูและผู้
บรหิารมกีารสรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้และใหเ้วลา
ผูเ้รยีนในการทำางานกลุม่มากขึน้ จดัสิง่แวดลอ้มที่
จำาเป็นอย่างมีระบบ สะอาด และปลอดภัย มีการ
จัดหลักสูตรที่ชัดเจน สอดคล้องกับเป้าหมาย ใช้
กลวิธีการประเมินหลากหลาย จัดการเรียนการ
สอนทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจ กระตอืรอืรน้
ในการที่จะเรียนรู้ จัดบรรยากาศที่ส่งเสริม ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ขจัดสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค
สำาหรับการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชน พัฒนางานอยู่บนพื้นฐานของการวิจัย ใช้
แหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และวางแผนงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

จากข้ อค้นพบของสำ านั ก งานคณะ
กรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐานข้างต้น จะ
เห็นได้ว่า ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษา
จำาเป็นต้องมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม
กับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง จึงจะสามารถขับเคลื่อน
กระบวนการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้น การปฏิรูป
การเรียนรู้เป็นสำาคัญได้ ชุมชนการเรียนรู้ทาง
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วิชาชีพ (Professional Learning Community:  
PLC) จัดได้ว่า เป็นการพัฒนาวิชาชีพครูอีก
แนวทางหนึ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของ
กลุ่มคนที่มีการแลกเปลี่ยน และพูดคุยสอบถาม
เชิงวิพากษ์วิจารณ์ การปฏิบัติงานในชีวิตประจำา
วัน รวมทั้งมีการสะท้อนผลการปฏิบัติงาน และ
ร่วมมือรวมพลังกันปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการ
เรียนรู้และส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ถือ
ได้ว่าเป็นกระบวนการที่เหมาะกับการจัดการ
ศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่านในศตวรรษที่ 21 นี้ ดังที่ 
สวิุมล วอ่งวาณชิ และคณะ (2550:129) ได้เสนอ 
แนวคดิไวว้า่ แม้ครจูะมบีทบาทสำาคญัใน การพฒันา 
การเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ก็ใช่ว่าครูจะมีอำานาจ
เพียงฝา่ยเดยีวในการจดัการศกึษา การพัฒนาการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีนตอ้งอยู่บนฐานแนวคิดการทำางาน
แบบรวมพลัง บทบาทของผู้เกี่ยวข้องจะเปลี่ยน
ไปเป็นความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมในการสร้าง 
ผู้เรียน (co-creators) มากขึ้น ซึ่งสำานักงานคณะ
กรรมการข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ใหค้วามสำาคญัและกำาหนดไวใ้นหลกัเกณฑแ์ละวธิี
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หนังสือสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่ ศธ 0206.3/ว 21 
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กำาหนดให้การขอมี
วิทยฐานะครูชำานาญการหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูชำานาญการพิเศษ การขอเลื่อนเป็น วิทยฐานะ
ครเูชีย่วชาญหรอืวทิยฐานะครเูช่ียวชาญพิเศษ โดย
ในชั่วโมงการปฏิบัติงานต้อง มีช่ัวโมงการมีส่วน
ร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในแต่ละปีไม่
น้อยกว่า 50 ชั่วโมง นอกจากนี้ ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ ยังได้มีการกำาหนดไว้ในนโยบาย
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการกำาหนดไว้
ในนโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 

สนบัสนนุการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ข้อ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 

จากที่ ทั้ งสำ านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ให้ความสำาคัญกับเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศกึษาโดยใชก้ระบวนการชมุชนการเรยีนรู ้
ทางวิชาชีพ ส่งผลให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต่างก็หันมาใส่ใจที่จะทำาความ
เข้าใจกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง ซึ่งสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งหน่วยงาน
ทางการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ก็ได้มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใน
ปี 2560 อย่างทั่วถึงแล้ว ตามนโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ ในคราวประชุมและแถลงข่าว “การ
เสนอโครงการหรือหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา
ครูประจำาการสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ 
โรงแรมบางกอกพาเลส โดยมีนพ.ธีรเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นประธานเปิดการประชุมและแถลงข่าว ความ
ตอนหนึง่ไดก้ลา่ววา่ สำาหรบัหลกัสตูรการพฒันาครู
ประจำาการ จะทำาในรูปแบบ PLC (Professional  
Learning Community) หรือ “ ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่ง
ปันความรู้ซึ่งกันและกัน มุ่งหวังให้ครูสามารถ
พัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ สามารถนำา
ความรูจ้ากการอบรมไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิใน การ
ประกอบอาชีพ (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น และบัลลังก์ 
โรหิตเสถียร 2560: 1-2) ดังนั้น ทั้งครูผู้สอนเอง
และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหน้าที่ใน
การส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือครูผู้สอน จึงควร
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ทำาความเขา้ใจเกีย่วกบัชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ
อย่างถูกต้องและชัดเจน ก่อนนำาไปปฏิบัติในการ
พัฒนาการศึกษาตามนโยบายต้นสังกัดต่อไป

ชุ มชนกา ร เรี ยน รู้ ท า ง วิ ช าชี พ  
( P r o f e s s i ona l  L ea rn i ng  
Community: PLC)

มีผู้ให้ความหมายของชุมชนการเรียนรู้
ทางวชิาชพี (Professional Learning Community:  
PLC) อยา่งหลากหลาย เปน็ตน้วา่ เรวณ ีชยัเชาวรตัน ์ 
(2558: 4) ได้สรุปความหมายของชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไว้ว่า ชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของ
กลุ่มบุคคลท่ีมารวมกัน เพื่อทำางานร่วมกัน และ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมาย
การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผล
การปฏิบัติ ทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดย
รวม ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
วิพากษ์ วิจารณ์ การทำางานร่วมกัน การร่วมมือ
รวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ในขณะที่วิจารณ์ พานิช 
(2555: 138-139) ได้อธิบายว่า กิจกรรมที่ไม่
จัดเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ โครงการ
ที่มีลักษณะแคบ ตื้น และใช้ระยะเวลาสั้น เป็น
ส่ิงที่ฝ่ายบริหารกำาหนดให้ทำา หรือเป็นกิจกรรม
ที่ดำาเนินการในลักษณะซื้อบริการที่ปรึกษา รวม
ทั้งการประชุมประจำาเดือนหรือประจำาภาคของ
โรงเรียน ซึ่งอาจเป็นการรวมตัวกันของครูกลุ่ม
หนึ่งในโรงเรียน หรือกิจกรรมอื่นๆ ในลักษณะ
เช่นนี้ โดยอธิบายว่า ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรือ PLC ต้องเป็นกิจกรรมที่ซับซ้อน (complex) 
มีหลากหลายองค์ประกอบ และต้องอาศัยการ
นิยามจากหลากหลายแง่มุม โดยแง่มุมที่สำาคัญ

ของ PLC เน้นที่การเรียนรู้ มีวัฒนธรรมร่วมมือ
กันเพื่อการเรียนรู้ของทุกคน ทุกฝ่าย ร่วมกัน
ตั้งคำาถามเพื่อหาวิธีการที่ดีที่สุด และตั้งคำาถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันหรือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งเป็น 
กระบวนการทีเ่นน้การลงมอืทำา มุง่พฒันาตอ่เนือ่ง 
และเน้นที่ผล หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ใน การเรียนรู้
ของนักเรียน ส่วน DuFour (2007: 4-8) บิดา
แห่งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กล่าวถึงลักษณะ
สำาคัญของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพว่า PLC 
ไม่ใช่โปรแกรมหรือหลักสูตร แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้ 
เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนทุกระดับ 
ครผููส้อน รวมทัง้บคุลากรในโรงเรยีนจะตอ้งมุง่เนน้
การเรียนรู้ที่จะเกิดข้ึนมากกว่าให้ความสำาคัญกับ
การสอน นอกจากนัน้ยงัตอ้งใหค้วามสำาคญักับการ
ร่วมมือรวมพลัง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
มุ่งไปสู่ความสำาเร็จภายใต้เป้าหมายเดียวกัน โดย
อาศัยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

จากนิยามของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ ให้ไว้
ข้างต้นพอสรุปได้ว่า“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC) 
หมายถงึ การรว่มมอืรวมพลงัของครใูนการทำางาน
เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งจะต้องพัฒนา
อยา่งตอ่เนือ่ง มุง่ไปสูค่วามสำาเรจ็ภายใตเ้ปา้หมาย
เดียวกัน โดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” 

ส่วนคุณลักษณะสำาคัญที่จะทำาให้เกิด
ชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี นัน้ เรวณ ีชยัเชาวรตัน ์ 
(2558: 5-6) ได้สรุปไว้ว่า การมีบรรทัดฐานและ
คา่นยิมรว่มกนั (Shared values and vision) เปน็
สิ่งที่สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพต้องมี
บรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน ซึ่งเป็นหลักการ
พืน้ฐานสำาคญั เนือ่งจากการมพีนัธกจิทีช่ดัเจนรว่ม
กัน จะเป็นพื้นฐานที่สำาคัญสำาหรับการพัฒนาเป็น
ชุมชนการเรียนรู้หรือ Learning Community ใน
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โรงเรียน ดังนั้นครูผู้สอนที่เป็นสมาชิกใน PLC จึง
ต้องมีบรรทัดฐาน ค่านิยม และความเชื่อเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ร่วมกัน อีกทั้งยังต้องร่วมกันรับ
ผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Collective re-
sponsibility for students learning) ผลการเรยีนรู ้
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนนั้น ย่อมต้อง
อาศัยแนวทางและกลยุทธ์ท่ีหลากหลาย โดยสิ่ง
เหลา่น้ีจะเกิดข้ึนได้จากความคาดหวงัทีค่รผููส้อนมี
ต่อนักเรียนในระดับสูง และอยู่บนฐานความเชื่อที่
วา่ นกัเรยีนทกุคนสามารถเรยีนรูไ้ด้ ซึง่เปน็การวาง 
เปา้หมายเพือ่พฒันาการจดัการเรยีนรู ้และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเป็นการ
วางเป้าหมายร่วมกันของครูที่เป็นสมาชิกในชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพทุกคน ส่วนการสืบสอบเพื่อ
สะท้อนผลเชิงวิชาชีพ(Reflective professional  
inquiry) กจ็ำาเปน็ต้องคำานงึถงึเชน่กนั เพราะการพดู
คุยสนทนากันระหว่างสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างครูผู้สอน ผู้เชี่ยวชาญ 
นักการศึกษา และผู้บริหาร เกี่ยวกับการปฏิบัติ
งานสอน และการจัดการเรียนรู้ เพื่อสะท้อนผล
การปฏิบัติ รวมทั้งร่วมกันเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนเกิดได้ดีขึ้น 
ซึง่การสะทอ้นผลและการช้ีแนะการปฏิบตั ิจะเปน็
เคร่ืองมือหรือกลไกในการทบทวนประเด็นพ้ืนฐาน
สำาคัญ ที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการเรียนการ
สอนและคณุภาพการจดัการศกึษาในโรงเรยีน หรอื
ชว่ยพฒันาการจัดการเรยีนรู ้และสง่ผลใหน้กัเรยีน
มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้แล้ว 
การร่วมมือรวมพลัง(Collaboration) ก็เป็นสิ่งที่
ชมุชน การเรยีนรูท้างวชิาชีพต้องให้ความสำาคัญกบั
การรว่มมอืรวมพลงั เน่ืองจากการรว่มมอื รวมพลงั
นี้ จะต้องเป็นการร่วมมือรวมพลังของครูในภาพ
รวมท้ังหมดของโรงเรียน และ สิ่งสำาคัญของการ
รว่มมือรวมพลงัในชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพ คือ
การดำาเนินกิจกรรม เพ่ือมุง่ไปสูค่วามสำาเรจ็ภายใต้
เป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ การร่วมมือรวมพลังจะให้

ความสำาคญักับความรูส้กึพึง่พาอาศยัซึง่กันและกัน
ของสมาชิกในชุมชน ระหว่างการดำาเนินกิจกรรม 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เช่น เกิดการแลก
เปลี่ยนเทคนิคการสอน สื่อและแหล่ง การเรียนรู้ 
และแนวทางการจัดการเรียนรู้ต่างๆ และประการ
สดุทา้ยทีม่คีวามสำาคญัเชน่กนั กค็อื การสนบัสนนุ
การจัดลำาดับโครงสร้างและความสัมพันธ์ของ
บุคลากร (Supportive conditions structural  
arrangements and collegial relationships) ทัง้นี ้
เนื่องจาก การเตรียมพร้อมในด้านการสนับสนุน
ให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาสสังเกต 
การสอน วิพากษ์ วิจารณ์ และสะท้อนการปฏิบัติ
งาน รวมทั้งการสอนของเพื่อนร่วมงาน และของ
ชุมชนการเรียนรู้เพื่อมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่
จะเกดิขึน้ในชมุชน และสง่เสรมิผลสมัฤทธิท์ีจ่ะเกดิ
ขึ้นในตัวผู้เรียน จะช่วยสนับสนุนให้เกิดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ ได้อย่างสมบูรณ์

เมือ่ทราบถงึคณุลกัษณะสำาคญัทีจ่ะทำาให้
เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพข้างต้นแล้ว ผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาทกุระดบั โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาคงจะ
เห็นช่องทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
ให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษาตามนโยบายสำานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้อย่าง
แน่นอน เพียงแต่มีความตระหนักและคำานึงถึง
แนวทางในการสรา้งชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีวา่ 
“ครผููส้อนทีเ่ปน็สมาชกิในกลุม่ PLC ตอ้งเชือ่เกีย่ว
กับการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเชื่อว่านักเรียน
ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ มีการกำาหนดเป้าหมาย
รว่มกนั รว่มกนัสะทอ้นผลการปฏบิตักิารสอนและ
รว่มกนัตดัสนิใจเลอืกแนวทางทีส่ง่ผลใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้ได้ดีที่สุด ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สนบัสนนุสง่เสรมิใหค้รผููส้อนทีเ่ปน็สมาชกิในกลุม่ 
PLC มโีอกาสสงัเกตการสอน วพิากษว์จิารณ ์และ
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สะท้อนการปฏิบัติการสอนอย่างต่อเน่ือง จึงจะ
เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างสมบูรณ์”  
ดงัที ่วจิารณ ์พานิช (2555: 146-176) ไดก้ลา่วถงึ 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่สมบูรณ์ สรุปได้ว่า  
ชุมชนการเ รียนรู้ทางวิชาชีพเป็นการปฏิวัติ
โครงสร้าง ระบบการทำางาน และวัฒนธรรมการ
ทำางานในโรงเรียน จากระบบตัวใครตัวมัน มา
เป็นระบบทีม หรือวัฒนธรรมรวมหมู่ (collective 
culture) โครงสร้างของระบบงาน ระบบการ
จัดการเรียนการสอนจะต้องปรับเปลี่ยนให้เอื้อต่อ 
การช่วยกันดำาเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่เรียน
ช้าให้เรียนตามเพื่อนทันโดยที่การช่วยเหลือนั้น
ทำาเป็นทีม มีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมมือกัน และทำา
อยู่ภายในเวลาปฏิบัติงานปกติของโรงเรียน ไม่ใช่
สอนนอกเวลา ทำาให้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
หรอื PLC กลายเปน็วฒันธรรมองคก์รทีข่บัเคลือ่น
คุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน และสร้างสรรค์
ใหโ้รงเรยีนเปน็สถานทีท่ีอ่ยู่แลว้มคีวามสขุ (happy 
workplace) ท้ังของนกัเรยีน คร ูและผูบ้รหิาร แลว้
ดำาเนินการต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นวงจรไม่รู้จบ ซึ่งก็
คอื โรงเรียนไดพ้ฒันาขึน้เปน็องค์กรแหง่การเรยีนรู ้ 
(Learning Organization) นั่นเอง

อยา่งไรกต็าม ต้องไมล่มืวา่เปา้หมายหลกั
ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC ก็คือ
การเรียนรู้ของสมาชิกที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่ง 
Hord, Roussin and Summers (2009: 124) 
ได้กล่าวไว้ว่า การร่วมมือรวมพลัง และการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก ในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพต้องอาศัยความหวัง หรือ HOPE ได้แก่ 
H: Honest and Humanity คือ การมีความ 
ซ่ือสัตย์และมีมนุษยสัมพันธ์ หมายความว่า  
ครูผู้สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ จะต้องมีความซื่อสัตย์กับข้อมูลที่มีอยู่จริง 
ทั้งผล การเรียนของผู้เรียน ความรู้และทักษะท่ี
ตนมีอยู่ รวมทั้งกล้าที่จะขอความช่วยเหลือและ

เรียนรู้จากผู้อื่นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า
ตน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ดียิ่งขึ้น ใน
ขณะที่ O: Option and Openness คือ การมี
ทางเลือกและมีความจริงใจ เปิดเผย หมายความ
ว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง มีวิธีการหรือ
แนวทางหลากหลายวิธี ครูผู้สอนต้องเลือกวิธี
การหรือแนวทางที่ดีที่สุด และเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ให้สมาชิกได้รับทราบร่วมกัน ส่วน  
P: Patience and Persistence คือ การมี
ความอดทน ความเพียรพยายาม หมายความว่า  
ครูผู้สอนต้องอดทนและเพียรพยายาม เพื่อหา
แนวทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีที่สุด แม้ว่าความอดทนอาจไม่ใช่บรรทัดฐาน
ของสังคมในปัจจุบัน แต่ความอดทนและความ
เพียรพยายามในการค้นหาคำาตอบที่ดีที่สุด เป็น
สิ่งจำาเป็นในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และ E: Efficacy and Enthusiasm คือ ความมี
ประสทิธภิาพ และความกระตอืรอืรน้ หมายความ
ว่า ครูผู้สอนซึ่งเป็นสมาชิกในชุมชน การเรียนรู้
ทางวิชาชีพ ต้องเชื่อมั่นว่า ประสิทธิภาพของครู
ผู้สอนส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน และต้อง
กระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้สามารถจัด การเรียนรู้ให้นักเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเช่นกัน

กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูตาม
แนวทางการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลายเป็น
เรื่องสำาคัญอีกเรื่องหนึ่งของการจัดการศึกษาใน
ยุคปัจจุบัน ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ทุกระดับต้องหันมาเอาใจใส่อย่างจริงจัง ในระยะ
เริ่มแรกคงต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบหรือ
กระบวนการทีส่ามารถใชเ้ปน็แนวทางในการสรา้ง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างจริงจัง ซึ่ง
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กระบวนการ ทีใ่ชใ้นการสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้าง
วิชาชีพนั้นมีหลายกระบวนการด้วยกัน เป็นต้นว่า  
การจัดการความรู้ (Knowledge management:  
KM) การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั (Lesson Study: 
LS) กลุ่มศึกษาทั้งคณะ (Whole-Faculty Study 
Group: WFSG) การชี้แนะ(Coaching) ระบบ
พี่ เลี้ยง (Mentoring) ชุมชนแห่งการปฏิบัติ  
(Communities of Practice: CoP เพื่อให้ผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
สามารถสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่าง
มีความสุข อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างแท้จริง จาก
ประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ร่วมเป็นคณะทำางาน
ในโครงการพัฒนาระบบกลไกและแนวทางการ
หนนุเสรมิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชีพเพ่ือพัฒนาผู้
เรียน ในปกีารศกึษา 2558 ซึง่ได้รบัการสนบัสนนุ
โดยสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.)โดยมีโรงเรียนในโครงการ
ท่ีอยูใ่นสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาอำานาจเจริญส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผู้
เขียนปฏิบัติงานน้ัน ผู้เขียนเห็นว่า กระบวนการ
พฒันาวชิาชพีครตูาม แนวทางการสรา้งชุมชนการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีทีป่ระสบความสำาเรจ็ และดำาเนิน
การได้ไม่ยากนักก็คือ กระบวนการการพัฒนาบท
เรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) ซึ่งสอดคล้อง 
กับทวศัีกดิ ์ไชยมาโย (2559: 131-132) ทีไ่ด้สรปุ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนหลังจากที่
ได้นำานวัตกรรม LS ไปใช้ในการนิเทศโรงเรียนว่า  
โรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการ
ทำางานจากต่างคนต่างทำา ต่างคนต่างสอน มา
เป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น ทำาให้
ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากประสบการณ์
การสอนสภาพจริงในช้ันเรยีน ในทีน่ีจ้งึขอนำาเสนอ
ตวัอยา่งกระบวนการพัฒนาวชิาชีพครตูามแนวทาง
การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่ประสบ

ความสำาเรจ็โดยใชก้ระบวนการการพฒันาบทเรยีน
ร่วมกัน (Lesson Study: LS) ดังต่อไปนี้

การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson 
Study: LS) ในปัจจุบันนี้ นานาประเทศรวมถึง
ประเทศไทย ได้นำาแนวคิดการพัฒนาบทเรียน 
รว่มกนั (Lesson Study: LS) มาใชใ้นหลายบรบิท  
ทั้งในมิติของการพัฒนาผู้ เรียน มิติของการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงมิติ
ของการพัฒนาวิชาชีพครู ทั้งในส่วนของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู และการ
พัฒนาครูประจำาการ โดยมีหลักการสำาคัญของ
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ดังที่ชาริณี ตรีวรัญญู 
(2558: 16-18) ได้เสนอแนะไว้ว่า หลักการแรก 
การทำางานแบบร่วมมือรวมพลัง คือ การทำางาน
อย่างร่วมมือรวมพลังของครูและผู้มีส่วนร่วมใน 
การพฒันาบทเรยีน ซึง่หมายถงึการทำางานรว่มกนั 
ด้วยความสมัครใจมีบทบาทในการทำางานและ
การตัดสินใจที่เท่าเทียมกัน มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
รว่มกัน มคีวามรบัผิดชอบ และม ีความเปน็เจา้ของ
รว่มกนัในผลงานทีเ่กดิขึน้ โดยเกดิการแลกเปลีย่น
ทรพัยากรและเกดิ สิง่ทีม่คีณุคา่ขึน้ หลกัการถดัไป
คอื การกำาหนดประเดน็การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั
ที่มาจากสภาพปัญหาด้านการคิดหรือการเรียนรู้
ของผูเ้รยีนในการเรยีนการสอนจรงิในชัน้เรยีน คอื 
การที่ครูร่วมกันกำาหนดเป้าหมาย หรือประเด็น
ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน โดยพิจารณาจาก
ข้อมูล สภาพปัญหา ด้านการเรียนรู้ หรือการคิด
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนและในสถาน
ศึกษาของตนและมุ่งเป้าหมายของการพัฒนา 
บทเรียนร่วมกันที่การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ต่อจากนั้นคือ หลักการการสังเกตพฤติกรรม
ที่แสดงถึงการเรียนรู้และ การคิดของผู้ เรียน
โดยตรงในชั้นเรียน คือการที่ครูและผู้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ดำาเนินการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรู้ของ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผู้เรียน หลักการต่อไปคือ การให้ผลสะท้อนและ
การอภิปรายผลการปฏิบตังิาน คอืการทีค่รแูละผูม้ี
สว่นรว่มในการพฒันาบทเรยีนดำาเนนิการอภปิราย
ร่วมกันในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนา
บทเรียน เช่น การอภิปรายเพื่อกำาหนดเป้าหมาย 
การอภปิรายและสะทอ้นความคิดเพ่ือวางแผนการ
สอนซึง่ขัน้ตอนทีส่ำาคัญทีจ่ำาเปน็ต้องมกีารอภปิราย
คือ ขั้นสืบสอบผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการ
อภปิรายและสะทอ้นความคดิภายหลงัการจดัการ
เรียนการสอน เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุง
แกไ้ขบทเรยีน ตามดว้ยหลกัการการดำาเนนิการใน
ระยะยาว และขบัเคลือ่นกระบวนการใหส้อดคลอ้ง
กับบริบทการทำางานจริงโดยครู (teacher-driven) 
คือการที่ครูดำาเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
ที่มีลักษณะเป็นวงจรในระยะยาว เมื่อดำาเนินการ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนัเสรจ็สิน้ในวงจรหนึง่แลว้ ก็
ดำาเนนิการอกีวงจรหน่ึงต่อ อาจเปน็การดำาเนินการ
ศึกษาเพิ่มเติมในบทเรียนเดิม ทั้งนี้ครูเป็นผู้มีหน้า
ทีห่ลักในการขับเคลือ่นการดำาเนนิงาน ใหบ้รรลผุล
ตามเป้าหมาย โดยครูต้องปรับขั้นตอนการทำางาน
ให้เหมาะสมกับบริบทการทำางานจริงของตนเอง 
และหลักการสุดท้ายคือ การมีส่วนร่วมของผู้รู้ คือ
การเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมตามขั้นตอนของ
กระบวนการพฒันาบทเรยีนรว่มกนัของผูรู้ ้ซึง่เปน็
ผู้มปีระสบการณใ์นการพัฒนาบทเรยีนรว่มกนัหรอื
เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระรายวิชา
หรือศาสตร์การสอน

ในการดำา เนินงานตามขั้นตอนของ
กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน จำาเป็นต้อง 
คำานึงถึงหลักการสำาคัญของกระบวนการ และ
ต้องใช้หลักการสำาคัญนั้นๆ อย่างครบถ้วนในการ
ดำาเนินงานการพัฒนาบทเรียนร่วมกันแต่ละครั้ง 
ซ่ึงพอจะสรุปหลักการสำาคัญดังกล่าวได้ว่า “หลัก
การสำาคัญของการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ได้แก่ 
การทำางานแบบรว่มมอืรวมพลงัในการกำาหนดเปา้

หมาย และประเดน็การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั โดย
พิจารณาจากข้อมูลสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้  
หรือการคิดของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียน มี
การสงัเกตพฤตกิรรมทีแ่สดงถงึการเรยีนรูแ้ละการ
คดิของผูเ้รยีนโดยตรงในชัน้เรยีน นำามาสบืสอบผล
การปฏบิตังิาน โดยการอภปิรายและสะทอ้นความ
คิดภายหลังการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขบทเรียน ทั้งนี้ การ
ดำาเนินงานมีลักษณะเป็นวงจรในระยะยาว รวม
ทัง้มผีูรู้ท้ีม่ปีระสบการณใ์นการพฒันาบทเรยีนรว่ม
กันหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาสาระ
รายวชิาหรอืศาสตรก์ารสอนเขา้มามสีว่นรว่มดว้ย”

นอกจากหลักการสำาคัญของการพัฒนา
บทเรียนร่วมกันแล้ว ชาริณี ตรีวรัญญู (2558:  
22-23) ยงัไดก้ลา่วถงึกระบวนการพฒันาบทเรยีน 
ร่วมกันว่า กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันนี้  
ไม่มี ข้ันตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนขั้นตอนการ
ทำางานได้ตามความเหมาะสมกับบริบทการ
ทำางานจริง โดยยังคงไว้ซึ่งหลักการสำาคัญทั้ง 6 
หลักการข้างต้น กระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วม
กันประกอบด้วย 3 ข้ันตอนหลักที่มีลักษณะการ
ดำาเนินงานเป็นวงจร Plan=See=Reflect ดังราย
ละเอียด ต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan-Preparations) 
เป็นระยะก่อนนำาบทเรียนที่พัฒนาข้ึนไปใช้ในชั้น
เรียนจริง มีการดำาเนินการ 2 ขั้นตอน โดยขั้น
ตอนแรกเป็นการกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาบท
เรียนร่วมกัน โดยกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกันระบุ
ปญัหาจากสภาพปญัหาของผูเ้รยีนทีเ่กดิขึน้จรงิใน
ชัน้เรยีน กำาหนดเปา้หมาย หวัเรือ่ง หรอืประเดน็ใน
การพฒันาบทเรยีนรว่มกนั ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปญัหา นโยบาย และหลกัสตูรโดยมุง่เนน้เปา้หมาย
ในด้านผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่ากำาหนด
เปา้หมายตามความสนใจของคร ูรวมถงึตรวจสอบ 
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ความเข้าใจในเป้าหมายของสมาชิกกลุ่มทุกคน 
แลว้กำาหนดแผนปฏบิติังานของกลุม่ เพ่ือแกป้ญัหา
หรือพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้นๆ 
การดำาเนินงานในขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
กลุม่เกดิความกระจา่งในสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ
ของผู้เรียน มีทิศทางและแนวปฏิบัติในการดำาเนิน
การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างสอดคล้องเหมาะสม  
ส่วนข้ันตอนท่ี 2 เป็นการวางแผนบทเรียน โดย
กลุ่มเลือกบทเรียนที่สอดคล้องกับเป้าหมายมา
วางแผนการสอนร่วมกัน เขียนแผนการจัดการ
เรยีนการสอน และจดัเตรยีมสือ่การเรยีน การสอน 
ซึง่กลุม่มักเลอืกบทเรยีนทีท่า้ทายหรอืจดัการเรยีน
การสอนได้ยาก

ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (See-Teaching & 
Observation) เป็นระยะของการนำาบทเรียนที่
พฒันาขึน้ไปใชใ้นช้ันเรยีนจรงิ ซึง่เปน็การสอนและ
สังเกตในชั้นเรียน โดยกลุ่ม นำาแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างขึ้นไปสอนในชั้นเรียนโดยครู 
1 คน ที่เป็นสมาชิก ในกลุ่ม ส่วนสมาชิกคนอื่นๆ 
เป็นผู้สังเกต บันทึก และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยว
กับผู้เรียนและการเรียนการสอนตามแผนที่ได้วาง
ไว้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่นบันทึกวีดีทัศน์ บันทึกเทป
เสียง เก็บรวบรวมผลงานผู้เรียนหรือสัมภาษณ์
ผู้เรียนหลังสอน โดยเน้นการสังเกตและรวบรวม 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อให้กลุ่มพัฒนาบทเรียน
ร่วมกันได้ทำาความเข้าใจในกระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รยีน และเพ่ือใหไ้ด้ขอ้มลู
หลักฐานหรือประเด็นในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป

ขัน้ที ่3 สะทอ้นผล (Reflect-Discussion 
& Reflection) เป็นระยะหลังการนำาบทเรียนที่
พฒันาข้ึนไปใชใ้นช้ันเรยีนจรงิ เปน็ขัน้ตอนของการ
ย้อนทวน (recall) ไตร่ตรอง สะท้อนคิด (reflect)  
ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข (re-design/revise)  

สอนซ้ำา (re-teach) และถอดบทเรยีนว่ากลุม่ไดเ้กดิ
การเรียนรู้ในประเด็นใดบ้าง ซึ่งมีการดำาเนินการ 
3 ขั้นตอน เริ่มจากการสืบสอบผลการปฏิบัติงาน 
เป็นขั้นที่กลุ่มอภิปรายสะท้อนความคิดร่วมกัน
จากข้อมูลที่ได้ในขั้นที่ 2 โดยมุ่งเน้นการอภิปราย
เพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่นำาไปสู่  
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้น โดยครูผู้สอนมักเป็นผู้เริ่มต้นการ
อภปิรายกอ่น และอภปิรายมุง่ประเดน็ทีต่วับทเรยีน
ว่า สิ่งใดคือปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
เรียนการสอน และอภิปรายถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหานั้น รวมทั้งควรอภิปรายสะท้อนความคิด 
ว่ากลุ่มได้เรียนรู้อะไรจากการดำาเนินงานในช้ัน
เรียนบ้าง นอกจากนี้ ครูสามารถให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สะท้อนความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้
ทั้งในด้านความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอ
แนะ ซึ่งหลายครั้ง พบว่าผู้เรียนสามารถให้ข้อมูล
ที่นำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างน่าพอใจ ขั้นตอนถัดมาเป็นการ
ปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีน เปน็ขัน้ตอนทีก่ลุม่ปรบัปรงุ
แก้ไขบทเรียน ซึ่งรวมถึงแผนการจัดการเรียน 
การสอน และเอกสารหรอืสือ่ประกอบการเรยีนการ
สอนต่างๆ ให้มีคุณภาพดีและสมบูรณ์เหมาะสม 
ยิ่งขึ้น ตามข้อสรุปที่ได้จากการอภิปราย ทั้งนี้ เพื่อ
ให้สามารถนำาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
ครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กว่าครั้งที่ผ่านมา และข้ันตอนสุดท้ายเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นข้ันตอนที่กลุ่มรวบรวม
ข้อมูล สรุปข้อเรียนรู้ และนำาเสนอผลการเรียนรู้ 
ที่ได้สู่บุคคลต่างๆ อาจดำาเนินการโดยการเปิด 
ชัน้เรยีน (open class) ซึง่มกีารเชญิผูส้นใจมารว่ม
สงัเกตการจดัการเรยีนการสอน และนำาเสนอทัง้ผล
การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน และนวัตกรรมหรือ
วิธีการพัฒนาที่ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อ
ขยายผลและเตมิเตม็การเรยีนรูข้องกลุม่ตอ่ไป รวม
ทั้งเพื่อให้กลุ่มได้จัดระบบองค์ความรู้ที่ได้ของตน 
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และมีหลักฐานในการดำาเนินงานที่ชัดเจน ตลอด
จนเพื่อให้ มีโอกาสได้ภาคภูมิใจในผลงาน

จากกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วม
กันที่นำาเสนอข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่า เพียง 3 ขั้น
ตอนที่มีลักษณะการดำาเนินงานเป็นวงจร Plan-
See-Reflect ก็เพียงพอต่อการสร้างชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพให้ประสบความสำาเร็จอย่าง 
น่าภูมิใจยิ่งแล้ว โดยกลุ่มพัฒนาบทเรียนร่วมกัน
พงึระลกึไวเ้สมอวา่ “ในการวางแผน มกีารกำาหนด
เป้าหมายจาก สภาพปัญหาของผู้เรียนที่เกิดขึ้น
จริงในชั้นเรียน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายในด้านผล 
การเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่ากำาหนดเป้าหมาย
ตามความสนใจของครู ส่วนขั้นตอนการสอนและ
สงัเกตถอืไดว้า่ เปน็หวัใจสำาคัญของการดำาเนนิงาน 
ตามกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน มุ่งเน้น
การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การจัดการเรียน
การสอนและผู้เรียน เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในการ
พัฒนาการจัด การเรียนการสอน และเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปรายสะท้อนความคิด ถึง
แนวทางการสอนที่ดีกว่าเดิม มิใช่เพื่อประเมิน
การสอนของครู สำาหรับ ขั้นสะท้อนผลนั้น ควร
อภิปรายสะท้อนความคิดว่า กลุ่มได้เรียนรู้อะไร
จากการดำาเนินงานในชั้นเรียนบ้าง ปรับปรุงแก้ไข
บทเรียนตามข้อสรุปที่ได้จาก การอภิปราย สรุป
ข้อเรียนรู้ และนำาเสนอผลการเรียนรู้ที่ได้สู่บุคคล
ต่างๆ อาจดำาเนินการโดยการเปิดชั้นเรียน (open 
class) เพื่อให้มีโอกาสได้ภาคภูมิใจ ในผลงาน”

บทสรุป
ชมุชนการเรยีนรู้ทางวชิาชีพ เป็นเครือ่งมอื 

ในการเปล่ียนชีวิตความเป็นครู จากการพัฒนา
ตนตามลำาพังอย่างโดดเด่ียว มาเป็นการรวมตัว
กันปรึกษาหารือ ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน โดยมีเป้าหมายหลักที่ผลการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งสมาชิกทุกคนมีอิสระในการคิด
สรา้งสรรคท์ีจ่ะปรกึษากนัใหไ้ดข้อ้สรปุรว่มกนั แลว้
นำาไปทดลองจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เพื่อหาแนว
ทางใหม่ๆ ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ร่วมกันกำาหนดไว้ การศึกษาเก่ียวกับ 
ความหมาย แนวคิด คุณลักษณะสำาคัญ รวมทั้ง
รปูแบบหรอืกระบวนการทีส่ามารถใชเ้ปน็แนวทาง
ในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เป็นสิ่ง
จำาเป็นที่ต้องเอาใจใส่ในรายละเอียดให้เกิดความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้และชัดเจน ก่อนนำาไปลงมือ
ปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี การ
พฒันาบทเรยีนรว่มกนั จดัเปน็กระบวนการหนึง่ใน
การพัฒนาวิชาชีพครูตามแนวทางการสร้างชุมชน 
การเรยีนรูท้างวิชาชพีทีป่ระสบความสำาเรจ็ และทำา
ได้ใม่ยากนัก สามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนข้ัน
ตอนการทำางานได้ตามความเหมาะสมกับบริบท
การทำางานจริง ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
เป็นผู้นำาการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ให้ได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ครูทุกคน
ได้มีโอกาสเป็นผู้นำาการเปลี่ยนแปลง มีความเป็น 
อิสระในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างกว้างขวาง
และเข้มข้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งทั้งหมด
นี้เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องวนเวียนเป็นวัฏจักร
อย่างไม่มีวันจบสิ้น อันจะก่อให้เกิด การพัฒนา
วิชาชีพครูอย่างยั่งยืน รวมทั้งวัฒนธรรมและความ
สัมพันธ์ที่ดีในแนวราบระหว่างสมาชิกชุมชนการ
เรยีนรูท้างวชิาชพีดว้ยกนั สง่ผลใหโ้รงเรยีนเปลีย่น
เป็นสถานที่ที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่หยุดยั้ง
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